
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 5/2556 

วันพุธที่  15  พฤษภาคม  2556  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

3. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยวิไลพนิ  ทองประเสริฐ – แทน) 

4. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

5. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

6. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

7. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

8. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ – รักษาการ) 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยวสันต  กาญจนมุกดา    กรรมการ 

11. รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

13. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมเขาประชมุ  
1. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ    เนื่องจาก ฝกอบรมตางประเทศ 

(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย 

2. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา เนื่องจาก ฝกอบรมตางประเทศ 

(ผุชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 

3. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจกัษผล    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

 

 
ผูรวมประชุม 
1. นางอุทัย  ศิริคุณ      นักวิชาการ 

2. นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ     เจาหนาที่บริหารงาน 

3. นางเยาวลักษณ  พริกบุญจันทร    เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน  
1.1.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงคณะ

ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 โดยไดดําเนินการใน 3 ประเด็น คือ 1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร :       

ขาดขอมูลสารสนเทศของคณะที่เปนปจจุบัน  2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน : กระบวนการบริหารหลักสูตร 

และ 3) ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล : การเตรียมความพรอมดานบุคลากรสูการเปน

ประชาคมอาเซียน และไดดําเนินกิจกรรมตามปจจัยเสี่ยงที่ไดกําหนดไวพรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน 

(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1) 
1.1.2  ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ประจําป 2555 

ดวยคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ แผนปฏิบัติการ

ประจําป และไดดําเนินการจัดทําสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2555 

(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2) 
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1.1.3  สรุปขอมูลโครงการวิจัยจากเงินรายไดคณะประจําปงบประมาณ 2553-2556 
คณะศึกษาศาสตรไดมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดคณะเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยใหมที่ยังไมมีประสบการณ      

ในการดําเนินการวิจัยและอาจารยที่สนใจไดดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ ตั้งแตป 2553 จนถึง

ปจจุบัน (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.3) 
1.1.4  อาคารศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ 

ดวยมหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณในการกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ

คณะศึกษาศาสตร ในวงเงิน 250 ลานบาท ขณะนี้การกอสรางอาคารดังกลาวอยูในขั้นตอนของการวาจางบริษัท

ออกแบบเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ หากมีความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบในโอกาส

ตอไป 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  

1.2.1  ประธานสาขาวิชา 
1.2.1.1  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ประธานสาขาวิชาแจงจํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษาในสาขา ซึ่งตามแผนการรับ

นิสิตกําหนดจํานวนรับไว 40 คน มีนิสิตไดรับคัดเลือกเขาศึกษาจํานวน 50 คน ซึ่งเกินจากที่กําหนดไวในแผน 

 
1.2.1.2  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ดวยโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลน

ในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต กําหนดจัดโครงการดังนี้ 

(1)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระหวางวันที่ 

12-13 พฤษภาคม 2556 ใหกับครูที่จังหวัดสตูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับครูผูสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     

ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนขาดแคลนในจังหวัดสตูล โดยมีครูเขารวมโครงการดังกลาว

จํานวน 35 คน 

 (2)  โครงการเรียนรูหลักการพื้นฐานศิลปะสําหรับครูผูสอนสาระวิชาศิลปะ 

สําหรับบุคลากรในสังกัดโรงเรียนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนา 

และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล ระหวางวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 โดยความ

รวมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีผูเขารวมโครงการจํานวน 50 คน 

 
1.2.2  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1.2.2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 
(1)  ดวยทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงใหทราบ

วาหากหลักสูตรใดที่มีการดําเนินการรับนิสิตโดยที่หลักสูตรยังไมผานการรับรองจาก สกอ. เมื่อนิสิตสําเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ทาง สกอ. จะไมแสดงความรับผิดชอบใดๆ หากเกิดปญหาขึ้น 
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(2)  แจงใหกรรมการประชาสัมพันธใหนิสิตปริญญาเอก หรือผูที่สนใจตีพิมพ

ผลงานในวารสารตางประเทศใหระวังการแอบอางหรือปลอมแปลงวารสาร โดยจะมีการเรียกเก็บคาใชจายใน

การตีพิมพและทําการลอกเลียนแบบการจัดทํารูปเลมวารสารเพื่อจัดพิมพผลงาน ซึ่งผลงานที่ตีพิมพในวารสาร

ดังกลาวจะไมสามารถนํามาอางอิงเพื่อแจงสําเร็จการศึกษา หรือใชประโยชนใดๆ ได 

 
1.3  เลขานุการที่ประชุม (รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานิสติ) 

1.3.1  การเปนศูนยออกขอสอบ 
ดวยอธิการบดีไดมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรรับเปนศูนยในการออกขอสอบ

ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต ซึ่งคณะไดจัดประชุมหารือรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตางๆ เพื่อดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว 
1.3.2  การปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมสภาคณบดี

คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นั้น ที่ประชุมแจงวาคุรุสภาจะไมออกใบ

ประกอบวิชาชีพใหกับนิสิตที่เรียนภาคพิเศษ และจะเขมงวดกับการตรวจสอบ Transcript วาเปนไปตาม

หลักสูตรที่เสนอไปยังคุรุสภาหรือไม โดยจะไมอนุมัติใบประกอบวิชาชีพใหกับนิสิตที่เรียนไมตรงตามแผนของ

หลักสูตร และในปการศึกษา 2557 หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดจะตองผานการรับรองจากทั้งคุรุสภา และ สกอ. 
1.3.3  นิสิตทุน สควค. 

นิสิตทุนในโครงการ สควค. ที่ไดจัดทําสัญญารับทุนกับคณะศึกษาศาสตร 

จํานวน 42 ทุน ไดเขาอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งจะเสร็จส้ินการเรียนในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ความ

คืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.4  หัวหนาสาํนักงานคณะศึกษาศาสตร 

1.4.1  สรุปการใชเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2 
- เอกสารการประชุม หมายเลข 1.4.1  

1.4.2  การประชุมคณะสมัยวิสามัญ 
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดสงคาระดับขั้นถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 3 

มิถุนายน 2556 ในการนี้ คณะจึงกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

เพื่อพิจารณาคาระดับขั้น ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556  ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป และขอเชิญกรรมการเขา

ประชุมในวันดังกลาว 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 4/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

4/2556 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 2 วาระที่ 1.2.1.1 ขอ (1) บรรทัดที่ 5-6 

ขอความเดิม  รวมทั้งส้ิน 5 ทุน และจัดสรรเปนเงินสําหรับพัฒนาครูและ

นักเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนา จํานวน 10 โรงเรียน เปนเงิน 575,000 บาท 

แกไขเปน  รวมทั้งสิ้น 5 ทุน เปนเงิน 2,012,000 บาท และจัดสรร

เงินสําหรับพัฒนาครูและนักเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนา จํานวน 10 โรงเรียน เปนเงิน 575,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งส้ิน 2,587,000 บาท 

• หนาที่ 7 วาระที่ 4.6 ในสวนของมติ บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  ทั้งนี้ ในสวนของหลักสูตร กศ.ม.คณิตศาสตร ใหระบุ

เงื่อนไขการปด... 

แกไขเปน  ทั้งนี้  ในสวนของหลักสูตร  กศ .ม .คณิตศาสตร  และ

หลักสูตร กศ.ม.วัดผลการศึกษา ใหระบุเงื่อนไขการปด... 

• หนาที่ 7 วาระที่ 5.1 ในสวนของมติใหปรับรายละเอียดเปน “ที่ประชุมรับทราบ 

และมอบฝายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร เสนอขอทบทวนอัตราการเบิกคาสอนในชวงภาคเรียน

ฤดูรอนไปยังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวาการเปดรายวิชาในชวงภาคเรียนฤดูรอนใหคํานึงถึง

การเปดรายวิชาที่มิใหกระทบตอแผนการเรียนในภาคปกติ” 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและพิจารณาใหความเห็นในผลงาน

ของนางศุภวดี  บุญญวงศ  
ดวยนางศุภวดี  บุญญวงศ  ไดเสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนง

ศาสตราจารย ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดตรวจสอบเอกสารตางๆ ในเบื้องตนแลว ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของนางศุภวดี  บุญญวงศ (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.1)  

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลเปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนด

ตําแหนงศาสตราจารยของนางศุภวดี  บุญญวงศ  ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร  เปนประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย เปนอนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท เปนอนุกรรมการ 

4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 
4.2 แนวทางการนํารายการโทรทัศนครูไปใชกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ดวยคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดแนวทางการนํารายการ

โทรทัศนครูไปใชกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งจะตองดําเนินการเผยแพรใหกับอาจารย นิสิต หรือผูที่

สนใจไดมีแนวทางในการนํารายการโทรทัศนครูไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ผูอํานวยการดาน

การจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตร (อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

แนวทางการนํารายการโทรทัศนครูไปใชกับการเรียนการสอนและการวิจัย (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบแนวทางการนํารายการโทรทัศนครูไปใชกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

 

 
4.3 การเสนอชื่ออาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. 2555  

ดวยฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอใหคณะพิจารณาเสนอชื่ออาจารยใน

สังกัดเขารับการคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะไดแจงเวียน

เร่ืองดังกลาวใหสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ ปรากฏวาไมมีผูไดรับการเสนอชื่อ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาเสนอชื่ออาจารยในสังกัดเขารับการคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. 

2555 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3) 

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อรองศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ เขารับการพิจารณา

คัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. 2555  
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4.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2555 ไดมีมติกําหนดโครงสรางคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามองคประกอบที่ 2, 3, 4 และ 6 (เอกสารการ

ประชุมหมายเลข 4.4) 

มติ เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน

องคประกอบที่ 2, 3, 4 และ ดังนี้ 

1. องคประกอบที่ 2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน       

1 คน เสนอ รองศาสตราจารยคณิตา  นิจจรัลกุล ทั้งนี้ หากผูที่ไดรับเสนอชื่อปฏิเสธ ใหดําเนินการทาบทาม      

รองศาสตราจารยสุวิมล  เขี้ยวแกว เปนลําดับตอไป 

2. องคประกอบที่ 3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะ จํานวน 1 คน เสนอ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 

3. องคประกอบที่  4  กรรมการ  (อาจารย ในคณะ )  จํานวน  2  คน  เสนอ                

รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท และอาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

4. องคประกอบที่ 6 ผูชวยเลขานุการ (เจาหนาที่ของคณะ) จํานวน 1 คน เสนอ    

นางอุทัย  ศิริคุณ 

 

 
4.5 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัย ไดบรรจุอาจารย ดร.จิระสุข  สุขสวัสดิ์ และอาจารยภูริทัต  สิงหเสม เปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร นั้น  เพื่อใหการดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย ประธานสาขาวิชา

จิตวิทยา จึงเสนอแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5) 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.จิระสุข  สุขสวัสดิ์ และอาจารยภูริทัต  สิงหเสม       

เปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา  
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4.6 การขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร 
ดวยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคจะเปดหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาขึ้น และจะเปดภายในปการศึกษา 2557 นี้ จึงไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาขึ้น ในการนี้ สาขาวิชาฯ จึงขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6)  
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
การเสนอขออนุมัติพัฒนาหลักสูตรควรพิจารณานําเสนอใหครอบคลุมถึง 3 ประเด็นคือ 

1. กรอบแนวคิดในการทําหลักสูตรคืออะไร ทําไมตองทํา 

2. หลักสูตรที่จัดทํามีความตองการของตลาดมากนอยแคไหน 

3. จุดแข็ง/ความตางของหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับท่ีอื่น 

มติ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ

ศึกษาศาสตร โดยใหมีการปรับแกไขรายละเอียดตามขอเสนอแนะของกรรมการ และปรับแกไขรายละเอียดใน

หนาที่ 5 ขอ 8 ในจุดเดนของมหาวิทยาลัยทักษิณขอ 2 ใหนําไปไวในสวนของหลักการและเหตุผล 

 

 
4.7 การใหความเห็นชอบในการตีความหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาเปนสหวิทยาการ 
- ถอนวาระการพิจารณา 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ  

5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ดวยตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ ตัวบงชี้ที่ 7.1 เกณฑขอ 1 กําหนดใหสภาสถาบัน 

(คณะกรรมการประจําคณะ) ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑที่กําหนด ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมดําเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑดังกลาว (เอกสาร

การประชุมหมายเลข 5.1 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบใหคณะกรรมการตอบแบบสอบถามการประเมินตนเองและสงกลับมายัง

คณะศึกษาศาสตรภายในวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 
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5.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 
สาขาวิชาชีววิทยา 
ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยทักษิณที่ 1528/2554 เร่ืองแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา (5 ป) คณะศึกษาศาสตร นั้น  เพื่อให

การดําเนินงานการบริหารงานหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(5 ป) (เอกสารการประชุมหมายเลข 

5.2) 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(5 ป) ดังนี้ 

1. อาจารยยุพิน          พิมพโคตร 

2. อาจารย ดร.เปล้ือง   สุวรรณมณี      

3. อาจารย ดร.จารุวัตร จันทรประดิษฐ 

4. อาจารยพเยาว         อินทสุวรรณ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 

 

 
5.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การวิจัยและประเมิน 
ดวยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยไดรับบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย 

จํานวน 2 อัตรา ในการนี้ เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตร ประธานสาขาวิชา      

จึงเสนอใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน     

โดยเปลี่ยนจากผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ และอาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท เปนอาจารย 

ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล และอาจารย ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล และอาจารย ดร.นวลพรรณ  

วรรณสุธี เปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินแทน          

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ และอาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท ทั้งนี้ มอบฝายวิชาการคณะ

ศึกษาศาสตรประสานงานในสวนของรายละเอียดและประวัติของอาจารยประกอบการพิจารณาแตงตั้ง 

 

 

 

 

 

 



 10 

5.4 การปดหลักสูตร กศ.ด. ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2556 ใหทบทวน ราง หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ... และมีขอเสนอแนะวาควรพิจารณาวาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาควร

เปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา  

ในการนี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นควรจัดทําเปนหลักสูตรใหม 

เนื่องจากมีการกําหนดวัตถุประสงคแตกตางไปจากหลักสูตรเดิม (หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการ

บริหารการศึกษา) และมีรายวิชาใหมเพิ่มขึ้นหลายรายวิชา ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงเสนอขอปด

หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม เปนหลักสูตร 

กศ.ด.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มติ เห็นชอบการปดหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา โดยมี

เงื่อนไขการปดหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา เมื่อนิสิตคนสุดทายในหลักสูตร

สําเร็จการศึกษา 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.35 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


