
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 2/2559 

วันพุธที่  16 มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม – รักษาการแทน) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง – แทน) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.เกษม  พนัธุสะ – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา   กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน – แทน) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.สงิหา  ประสทิธ์ิพงศ์) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ  

12. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ  

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

14. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร  

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร  
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ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   ติดภารกิจ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  ติดภารกิจ  

3. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง    ติดภารกิจ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ฐากร  สทิธิโชค    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

2. นางสาวปัทมา  สาํนกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.10 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน 

(1) แนะนําคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ 

ประธานกลา่วแนะนําคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ ซึง่

ได้รับการแต่งตัง้ จํานวน 2 คนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ และอาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์ 

(2) ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพครู 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้รับอนมุติังบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างอาคารศนูย์

ปฏิบติัการวิชาชีพครูนัน้ ขณะนีก้ารก่อสร้างดําเนินการไปถงึงวดท่ี 7 คือวางฐานอาคารเรียบร้อยแล้ว โดยการ

ก่อสร้างลา่ช้ากว่าแผนการท่ีวางไว้ประมาณ 25-31 วนั ทัง้นี ้คาดว่าการก่อสร้างอาคารดงักลา่วจะเสร็จสิน้ตาม

กําหนดเวลาท่ีวางไว้ 

(3) การก่อตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ได้นําเสนอขออนมุติัก่อตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณไป

ยงัมหาวิทยาลยันัน้ ขณะนีผ่้านความเห็นชอบจากท่ีประชมุสภาวิชาการของมหาวิทยาลยัแล้ว โดยมอบหมายให้

คณะศกึษาศาสตร์ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร และปรับแผนการดําเนินการรับนกัเรียน ซึง่คณะได้

ดําเนินการปรับแก้ไขรายละเอียด และนําเสนอมหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะนําเข้าพิจารณาในท่ีประชมุ

สภามหาวิทยาลยัในเดือนเมษายน 2559 

(4) การบรรยายเร่ืองการเข้าสูตํ่าแหน่งทางวิชาการของสายคณาจารย์ 

ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคลกําหนดจดัโครงการ “เสริมสร้างความรู้ความ

เข้าในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการเข้าสูตํ่าแหน่งทางวิชาการท่ีสงูขึน้ของบคุลากรสายวิชาการ” โดยจะจดับรรยาย

และตอบข้อซกัถามให้แก่คณาจารย์คณะต่างๆ ในสว่นของคณะศกึษาศาสตร์กําหนดให้มหาวิทยาลยัเข้า

บรรยายในเร่ืองดงักลา่วให้แก่คณาจารย์ในคณะศกึษาศาสตร์ ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ตัง้แต่เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป  ณ ห้องแหลง่การเรียนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ ในการนี ้ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมฟังการบรรยายใน

วนัดงักลา่ว 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดฝ่ีายวิจยัและประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

พฒันานิสติ แจ้งให้สาขาวิชาสง่คํารับรองการปฏิบติังานของหลกัสตูรมายงัฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพเพื่อ

ดําเนินการต่อไป 

1.2.2 ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

สาขาวิชาได้สง่นิสติร่วมจดัรายการวิทยขุองมหาวิทยาลยั (TSU Radio) ท่ีคลืน่

ความถี่ FM 88.25 MHz. ในทกุวนัพธุ หากสาขาวิชาใดต้องการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูหรือข่าวสาร สามารถติดต่อ

มายงัสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาได้ 

1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 

สาขาวิชากําหนดจดัโครงการเผยแพร่วฒันธรรมการต่อสู้ไทย  ณ รัฐเคดะห์ 

ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวนัท่ี 18-19 มีนาคม 2559  โดยมีนิสติสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษาเข้าร่วม

แสดงมวยไทยในโครงการดงักลา่ว 

1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.2.3.1 รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ 

(1) มหาวิทยาลยัได้มีการปรับแก้ไขข้อบงัคบัในระดบับณัฑิตศกึษา ในเร่ือง

ของการประเมินวิทยานิพนธ์ ซึง่จะเป็นรูปแบบใหม่ท่ีใช้การประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ ทัง้นี ้

มหาวิทยาลยัจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานต่างๆ ทราบต่อไป 

(2) ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการประเมินในการขอกําหนด

ตําแหน่งของบคุลากรสายคณาจารย์ของมหาวิทยาลยันัน้ พบปัญหาท่ีเกิดขึน้บอ่ยครัง้ในเร่ืองของการกรอก

แบบฟอร์มไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มและรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยั ทําให้ต้องมีการปรับแก้ไขซึง่สง่ผลให้ต้องใช้เวลา

ในการพิจารณาเอกสารนานขึน้ จงึขอความร่วมมือให้สาขาวิชาและคณะแจ้งคณาจารย์ให้รอบคอบในการกรอก

รายละเอียดในแบบฟอร์มดงักลา่ว 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดฝ่ีายวิชาการและพฒันานิสิต)  

คณะศกึษาศาสตร์ได้เข้าร่วมจดัรายการวิทยขุองมหาวิทยาลยั (TSU Radio) ท่ีคลืน่ความถี่ FM 

88.25 MHz. ซึง่คณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัรายการ “รอบรัว้การศกึษา” ในทกุวนัองัคาร ระหว่างเวลา 16.00-

17.00 น.  ทัง้นี ้หากสนใจเผยแพร่ข่าวสารหรือประชาสมัพนัธ์ข้อมลู สามารถติดต่อได้ท่ีอาจารย์ ดร.นวลพรรณ  

วรรณสธีุ หรือนายวนัเฉลมิ  ภกัดีสตัยากลุ 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ 

ครัง้ที่ 2/2559 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 

2/2559 เมื่อวนัพธุท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1 บรรทดัท่ี 5 

 ข้อความเดิม ...ทัง้นี ้จะเข้ารับร างวัลในวนัพระราชทานปริญญาบตัร 

แก้ไขเป็น ...ทัง้นี ้จะเข้ารับ พระราชทานโล่ประกาศเกียรตคุิณ ในวนั

พระราชทานปริญญาบตัร 

หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.3 บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม คณะศกึษาศาสตร์ได้ ตกลงทาํความร่วมทางวิชาการ... 

แก้ไขเป็น คณะศกึษาศาสตร์ได้ทาํข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ... 

หน้าท่ี 11 วาระท่ี 5.2 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม ...ไม่มีความซํา้ซ้อนและเป็นผลงานคนละ รายการกบังานวิจยัท่ี... 

แก้ไขเป็น ...ไม่มีความซํา้ซ้อนและเป็นผลงานคนละ เร่ืองกบัดุษฎนิีพนธ์ท่ี... 

หน้าท่ี 11 วาระท่ี 5.2 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 6 

ข้อความเดิม การเก็บรวบรวมข้อมลูและนําเสนอ ... 

แก้ไขเป็น การเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์และนําเสนอ... 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดบัขัน้ประจาํภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 (สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพวิเตอร์) 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะศกึษาศาสตร์ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาค่าระดบัขัน้ ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 

(สาํหรับนิสติหลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) (เอกสารการประชมุ

หมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบค่าระดบัขัน้ ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 (สาํหรับนิสติหลกัสตูร 

กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) 
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4.2 การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

 ด้วยฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ได้เสนอวาระเร่ืองเกณฑ์

มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา ต่อท่ีประชมุคณบดี ผู้อํานวยการ และ

ผู้บริหารระดบัสงู เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่ท่ีประชมุมีมติให้ทกุคณะเสนอเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาองักฤษของนิสติท่ีเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและพฒันานิสติ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนิสติ 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

การทดสอบภาษาองักฤษควรใช้เกณฑ์มาตรฐานของไทยเป็นหลกั  

มต ิเห็นชอบ การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนิสติ ดงันี ้

ระดบัปริญญาตรี  กําหนดเกณฑ์เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. นิสติแรกเข้าไม่ต้องสอบภาษาองักฤษ เมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษ 

โดยใช้เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP 

2. นิสติแรกเข้าไม่ต้องสอบภาษาองักฤษ ระหว่างการศกึษาให้มีเรียนภาษาองักฤษ

ทกุปีการศกึษา และเมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษโดยใช้เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP 

3. นิสติแรกเข้าให้ทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด เพื่อคดั

แยกนิสติตามระดบัความรู้ด้านภาษาองักฤษ โดยไม่เอาผลการมาใช้ในการตดัสนิรับนิสติเข้า และพฒันานิสติใน

ระหว่างการศกึษาตามระดบัความรู้ด้านภาษาองักฤษ เมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษ โดยใช้เกณฑ์ 

PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP 

 

ระดบัปริญญาโท กําหนดเกณฑ์เป็น 3 รูปแบบดงันี ้

1. นิสติแรกเข้าไม่ต้องสอบภาษาองักฤษ เมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษ 

โดยใช้เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP 

2. นิสติแรกเข้าให้ทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด เพื่อคดั

แยกนิสติตามระดบัความรู้ด้านภาษาองักฤษ โดยไม่เอาผลการมาใช้ในการตดัสนิรับนิสติเข้า และพฒันานิสติใน

ระหว่างการศกึษาตามระดบัความรู้ด้านภาษาองักฤษ เมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

3. ทดสอบภาษาองักฤษสาํหรับนิสติแรกบรรจ ุและทดสอบครัง้ท่ี 2 เมื่อสาํเร็จ

การศกึษา โดยใช้เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 

ระดบัปริญญาเอก ให้มีการทดสอบภาษาองักฤษสาํหรับนิสติแรกเข้า  โดยใช้เกณฑ์ 

PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP โดยคะแนนสอบต้องผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนดจงึจะดําเนินการ

ตรวจข้อสอบในรายวิชาเอกต่อไป ทัง้นี ้นิสติสามารถนําผลการสอบภาษาองักฤษจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็น
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มาตรฐานมาแสดงแทนการสอบได้ และเมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษโดยใช้เกณฑ์ PSU-TEP,     

TSU-TEP หรือ CU-TEP 

 

 

4.3 ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ร่วมกบัคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้รับอนมุติัให้ปรับปรุง

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. บดันี ้การปรับปรุงหลกัสตูรได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒิุเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และพฒันานิสติ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาร่างหลกัสตูรการศกึษา สาขาวิชาสงัคมศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบร่างหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้

1. หน้าท่ี 9 ข้อ 2.1 ให้ตรวจสอบวนัเวลาในการดําเนินการเรียนการสอนให้ถกูต้อง

และตรงตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

2. หน้าท่ี 11 ข้อ 2.7 ชื่อหวัข้อ 

ข้อความเดิม  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีน เรียน

ข้ามมหาวิทยาลยั 

แก้ไขเป็น   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีน เรียน

เข้ามหาวิทยาลยั 

3. หน้าท่ี 11 ข้อ 3.1 ตดัคําว่า สาขาวิชาศิลปศกึษา (5 ปี) ออก 

4. หน้าท่ี 12-20 ให้เรียงลาํดบัวิชาในหมวดต่างๆ ตามรหสัวิชาจากน้อยไปมาก 

5. หน้าท่ี 24-49 ให้เรียงลาํดบัวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกบัหน้าท่ี 12-

20 และตรวจสอบรหสัวิชา ชื่อวิชาให้ถกูต้อง 

6. หน้าท่ี 45 คําอธิบายรายวิชา 0125348 สิง่แวดล้อมศกึษา บรรทดัท่ี 3-4 

 ข้อความเดิม  ...จริยธรรมสิง่แวดล้อม การศึกษาภาคสนาม... 

 แก้ไขเป็น  ...จริยธรรมสิง่แวดล้อม ปฏิบัตกิารภาคสนาม... 

7. หน้าท่ี 47 คําอธิบายรายวิชา 0125455 บรรทดัท่ี 5 

 ข้อความเดิม  ตะวนัออก เฉียวใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและ

วฒันธรรม... 

 แก้ไขเป็น   ตะวนัออก เฉียง ใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

ภาษาและวฒันธรรม... 

8. หน้าท่ี 49 เปลีย่นชื่อวิชาในรายวิชา 0125466 จาก การจดักระบวนการเรียนรู้

ทางสงัคมศาสตร์ เป็น บรูณาการจดัการเรียนรู้ทางสงัคมศาสตร์ 

9. หน้าท่ี 51 ตารางข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจํา ให้ตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้อง 
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10. หน้าท่ี 87 ภาคผนวก ค ให้แก้ไขชื่อสาขาวิชาให้ถกูต้อง 

11. ปรับรูปแบบการนําเสนอข้อมลู ประวติัอาจารย์ให้เป็นรูปแบบตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

12. หน้าท่ี 113 ปรับชื่อวิชาในรายวิชา 0125466 เป็น บรูณาการการจดัการเรียนรู้

ทางสงัคมศาสตร์ 

13. ตรวจสอบคํา ข้อความ ข้อมลู และจดัรูปแบบการอ้างอิงต่างๆ ให้ถกูต้องและ

เป็นรูปแบบเดียวกนั 

 

 

4.4 การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 

 ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ ได้สง่ข้อมลูเพื่อขอรับรองหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา

วิชาชีพครูนัน้ เน่ืองจากในการประชมุคณะอนกุรรมการประเมินมาตรฐานหลกัสตูร มาตรฐานการผลติ และ

มาตรฐานบณัฑิต ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติให้สถาบนัดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีครุุสภากําหนด ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการแก้ไขข้อมลูเพิ่มเติมดงักลา่ว 

(เอกสารหมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบให้ดําเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต 

สาขาวิชาชีพครู หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ดงันี ้

ผลการพจิารณา ผลการแก้ไข หน้า 

1 ปรับวนั-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน

ตามปฏิทินอาเซียน 

1 ได้ปรับวนั-เวลา ในการดําเนินการเรียนการ

สอนตามปฏิทินอาเซียนแล้ว 

6 

2 ปรับแผนการจดัการเรียนการสอนให้เร่ิมเรียน

ตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 

2 ได้ปรับแผนการจดัการเรียนการสอนให้เร่ิม

เรียนตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 1 (ต้น) ปีการศกึษา 

2559 แล้ว 

10 

3 ปรับรายวิชาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพครูให้อยู่ใน

ภาคการศกึษาแรก 

3 ได้ปรับรายวิชาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพครูให้อยู่ใน

ภาคการเรียนท่ี 1 (แรก) แล้ว 

10 

4 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมในภาคเรียนให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ สกอ.คือ มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่

เกิน 15 หน่วยกิต 

4 ได้ปรับจํานวนหน่วยกิตรวม ในภาคเรียนให้

เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.คือ มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมไม่เกิน 15 หน่วยกิตแล้ว 

10 
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4.5 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและ

เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ 

ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา 

 ด้วยอาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศกึษา  ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุ

พิจารณาเสนอชื่อคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.ชชัวาล  

ชมุรักษา (เอกสาการประชมุหมายเลข 4.5) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอชื่อคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา ดงันี ้
(1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ   เป็นประธานอนกุรรมการ  

(2) รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล เป็นอนกุรรมการ  

(4) ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร  

(5) นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร  ผู้ช่วยเลขานกุาร  

 

 

4.6 การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณีอาจารย์ ดร.เสาวรส          

ยิ่งวรรณะ, อาจารย์วิภาดา  พนิลา และอาจารย์วิภาพรรณ  พนิลา 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีหมดสญัญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสญัญาจ้างฉบบัใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัต่อท่ีประชมุ

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของอาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ, อาจารย์วิภาดา  พินลา และอาจารย์วิภาพรรณ  พินลา ท่ีถงึกําหนดเวลา

การต่อสญัญาจ้างฉบบัใหม่ (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.6) 

มต ิ 1. รับรองคณุภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ โดยให้

ปรับแก้ไขเอกสารประกอบการสอนดงันี ้

(1) ปรับรูปแบบของสารบญัให้เป็นบท 
(2) เพิ่มจดุประสงค์ของแต่ละบท 
(3) ปรับ มคอ.ให้สอดคล้องกบัเนือ้หา 
(4) เพิ่มการสรุปท้ายบทในแต่ละบท 
(5) ตรวจสอบความถกูต้องของคํา ข้อมลู 
(6) ปรับรูปแบบการอ้างอิง และการพิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกนัตลอดทัง้เลม่

เอกสาร 
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2. รับรองคณุภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์วิภาดา  พินลา โดยให้ปรับแก้ไข

เอกสารประกอบการสอนดงันี ้

(1) ปรับวตัถปุระสงค์ และเนือ้หาของแต่ละบทให้สอดคล้องกนั 
(2) ปรับ มคอ. 
(3) เพิ่มแบบฝึกหดัท้ายบท และการสรุปท้ายบทในแต่ละบท 
(4) เพิ่มรายละเอียดในสว่นของเอกสารอ้างอิงในแต่ละบท 
(5) ตรวจสอบเลขหน้าให้ตรงกบัสารบญั 
(6) ตรวจสอบความถกูต้องของคํา ข้อมลู  และปรับรูปแบบการอ้างอิง และการ

พิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกนัตลอดทัง้เลม่ 
3. รับรองคณุภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์วิภาพรรณ  พินลา โดยให้ปรับ   

แก้ไขเอกสารประกอบการสอนดงันี ้

(1) เพิ่มรายละเอียดในสว่นของ มคอ.3 
(2) ปรับวตัถปุระสงค์ และเนือ้หาของแต่ละบทให้สอดคล้องกนั 
(3) เพิ่มแบบฝึกหดัท้ายบท และการสรุปท้ายบทในแต่ละบท 
(4) เพิ่มรายละเอียดในสว่นของเอกสารอ้างอิงในแต่ละบท 
(5) ตรวจสอบความถกูต้องของคํา ข้อมลู  และปรับรูปแบบการอ้างอิง และการ

พิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกนัตลอดทัง้เลม่ 
 

 

4.7 การเทยีบรายวิชาของนางสาววริษฐา  พทิกัษ์ 

 ด้วยนางสาววริษฐา  พิทกัษ์  รหสั 531031778 ชัน้ปีท่ี 6 สาขาวิชาสงัคมศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาในหลกัสตูรเก่ากบัหลกัสตูรใหม่ในหมวดวิชาชีพเอกบงัคบั  

จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125331 ระบบเศรษฐกิจและสถาบนัทางเศรษฐกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

(หลกัสตูรใหม่) กบัรายวิชา 0703415 ระบบเศรษฐกิจและสถาบนัทางเศรษฐกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต      

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเทียบรายวิชาดงักลา่วให้กบั (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.7) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบรายวิชาของนางสาววริษฐา  พิทกัษ์ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 

0125331 ระบบเศรษฐกิจและสถาบนัทางเศรษฐกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูรใหม่) กบัรายวิชา 

0703415 ระบบเศรษฐกิจและสถาบนัทางเศรษฐกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
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วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1 พจิารณาอนุมัตริายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 

(ครัง้ที่ 2) 

  ด้วย มหาวิทยาลยัมอบหมายให้คณะศกึษาศาสตร์พิจารณาอนมุติัรายชื่อนิสติท่ีสาํเร็จ

การศกึษา ภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ท่ี 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ จงึเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณารายชื่อนิสติดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 

มต ิ อนมุติัรายชื่อนิสติท่ีสาํเร็จการศกึษา ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ท่ี 2) 
 

 

5.2 พจิารณาเสนอชื่อผู้แทนผู้ปฏิบัตงิานภายในส่วนงานเป็นอนุกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ได้เสนอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตัง้คณะอนกุรรมการประกนั

คณุภาพคณะศกึษาศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี นัน้ คณะอนกุรรมการดงักลา่วได้หมดวาระการ

ดํารงตําแหน่งเมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2558 ดงันัน้ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพของสว่นงาน 

เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยั

ทกัษิณ พ.ศ. 2551 ข้อ 16 ท่ีกําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบงานด้านการประกนัคณุภาพ และดําเนินการแต่งตัง้

คณะอนกุรรมการประกนัคณุภาพของสว่นงาน จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนผู้ปฏิบติังานภายใน

สว่นงานเป็นอนกุรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 5.2 นอกเลม่) 
มต ิ เห็นชอบให้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นผู้แทนผู้ปฏิบติังานภายในสว่นงาน เพื่อเป็น

อนกุรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา จํานวน 2 คนดงันี ้ 

1. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ์ 
 

 

ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

ตรวจรายงานการประชมุ 
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