
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 5/2560 

วันพุธที่  19  กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – รักษาการแทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ – แทน) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.กิตติธชั  คงชะวนั) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจด ารงค์) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม     กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง     กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
14. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ    กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 
16. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ – รักษาการ) 
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17. นางสภุาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานกุาร 
18. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่มี) 
 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1) 
1.1.2. การพฒันาครูประจ าการ 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูประจ าการ          
ในระหว่างวันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องเรียนรวม 17401 ชัน้ 4 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ        
วิทยาเขตสงขลา ซึง่ขณะนีส้ามารถเปิดอบรมได้ 8 หลกัสตูร ดงันี ้

(1) การพฒันาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ส าหรับครูมืออาชีพ 
(2) ศาสตร์และศิลป์ทางจิตวิทยาเพ่ือพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ส าหรับครูมืออาชีพ 
(3) เทคนิคการวดัความสามารถด้านการคิดของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 
(4) การวิจยัเชิงคณุภาพในมิติของการศกึษาเพ่ือพฒันาครู รุ่นท่ี 2 
(5) การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูภาษาไทยมืออาชีพเพ่ือ

สง่เสริมทกัษะการคิด และทกัษะการรู้หนงัสืออย่างยัง่ยืน (ระดบัประถมศกึษา) 
(6) การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาขัน้เรียน (Lesson 

Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) (ระดบัประถมศกึษา) 
(7) นวตักรรมการจัดการเรียนรู้ : พฤติกรรมการออมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(8) การพฒันาสมรรถนะการสอนส าหรับครูมืออาชีพ รุ่นท่ี 2 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 การด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.1) 

1.2.1.2 ประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษา
เพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.2) 

1.2.1.3 แผนการขอรับการประเมินหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA ในรอบ 5 ปี (เอกสาร
การประชมุหมายเลข 1.2.1.3) 

 
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1.2.2.1 สรุปผลการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.2.1) 

1.2.2.2 การด าเนินการพัฒนาครูประจ าการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.2.2) 

1.2.2.3 การด าเนินการวิจัยโครงการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ครูคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

ตามท่ีคณะได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการวิจัยโครงการ
ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 200,000 บาทนัน้ คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการวิจยัของคณะ ในการประชมุเมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนดให้จดัประชุมคณะท างาน
เพ่ือก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และแจ้งรายละเอียด
จากการประชมุให้คณาจารย์ในสงักดัทราบในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 ซึง่เป็นวนัจดัท าแผนปฏิบตัิการของคณะ 

1.2.2.4 การด าเนินงานเพ่ือขบัเคลื่อนเครือข่ายวิจยัทางการศกึษาภาคใต้ตอนลา่ง 
จากการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานวิจยัของคณะ เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 

2560 มีมติให้เชิญคณาจารย์ท่ีเป็นเครือข่ายการด าเนินงาน / คณะกรรมการด าเนินงานวิจยัและอาจารย์ท่ีสนใจ
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ร่วมกนั และร่วมแลกเปลี่ยนการด าเนินการวิจยัท่ีเน้น PLC (Professional  Learning  Community) 

 
1.2.3 หวัหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ (ไม่มี) 
 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ 

1.2.4.1 สรุปการใช้เงินงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ ไตรมาสท่ี 3 (เอกสารการ
ประชมุหมายเลข 1.2.4.1) 
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1.2.4.2 โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี : การ

แปลงแผนสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ในวันจันทร์ท่ี 14 สิงหาคม 2560            
ณ โรงแรมคุ้มไทรงามแอนด์รีสอร์ท ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ 
ครัง้ที่ 3/2560 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 
3/2560 เมื่อวนัจันทร์ท่ี 12 มิถุนายน 2560 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 2  รายช่ือผู้ ไมเ่ข้าประชมุ ล าดบัท่ี 1 และ 2 ให้ระบเุหตผุลเป็น ติดภารกิจ 
หน้าท่ี 2  วาระท่ี 1.1.3 บรรทดัท่ี 2 
ข้อความเดิม ...มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศกึษา...  
แก้ไขเป็น  ...มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศกึษา 2560... 
หน้าท่ี 3  วาระท่ี 1.1.4 บรรทดัท่ี 3 
ข้อความเดิม รายงานตวัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีในระหวา่งศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก 
แก้ไขเป็น  รายงานตวัเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 

2560 
หน้าท่ี 3  วาระท่ี 1.1.5 บรรทดัท่ี 2-3 
ข้อความเดิม 5 คน โดยขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอยู่ใน

ขัน้ตอนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยทัง้หมด และขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน โดยอยู่ใน
ขัน้ตอนของมหาวิทยาลยั 1 คน และอยู่ระหวา่งการเสนอผลงาน 1 คน 

แก้ไขเป็น  4  คน โดยขอก าหนดต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์  3  คน             
และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการของมหาวิทยาลยัทัง้หมด  

หน้าท่ี 3  วาระท่ี 1.1.5 บรรทดัท่ี 3 
ข้อความเดิม ...ซึง่จะมีผู้ เข้าสู้กระบวนการน าเสนอวิสยัทศัน์จ านวน 1 คน... 
แก้ไขเป็น  ...ซึง่จะมีผู้ เข้าสูก่ระบวนการน าเสนอวิสยัทศัน์จ านวน 1 คน... 
หน้าท่ี 3  วาระท่ี 1.1.8 บรรทดัท่ี 2 
ข้อความเดิม ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชมุปาริชาติ... 
แก้ไขเป็น  ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชมุปาริชาต... 
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หน้าท่ี 5  วาระท่ี 1.2.7 บรรทดัท่ี 2 
ข้อความเดิม ...โดยเฉพาะในสว่นของสวนหญ้าและหญ้าเทียมบริเวณชัน้ 2 โดย

ให้ค านงึถงึการบ ารุงรักษา... 
แก้ไขเป็น  ...โดยเฉพาะในส่วนของสนามหญ้าและหญ้าเทียมบริเวณชัน้ 2 

โดยให้ค านงึถงึการใช้ประโยชน์ และการบ ารุงรักษา... 
หน้าท่ี 5  วาระท่ี 2.1 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 10 ให้ตดัค าวา่ เห็นชอบ ออก 1 ค า 
หน้าท่ี 6  วาระท่ี 4.2 ในสว่นของมติ ข้อท่ี 1 ตดัข้อความในวงเลบ็ออกทัง้หมด และมติ

ข้อท่ี 2 บรรทดัท่ี 2 
ข้อความเดิม ศกึษาสาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ แทนกรรมการท่ีหมดวาระ คือ 
แก้ไขเป็น  ศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ แทนกรรมการท่ีหมดวาระ ดงันี ้
หน้าท่ี 7  วาระท่ี 4.3 บรรทดัท่ี 3 เปลี่ยนค าวา่คือ เป็นดงันี ้
หน้าท่ี 9  วาระท่ี 5.5 ย่อหน้าท่ี 2 บรรทดัท่ี 1 
ข้อความเดิม เพ่ือให้เป็นไปอาจารย์ประจ าหลกัสตูร... 
แก้ไขเป็น  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร... 

 
2.2 รับรองมตจิากการแจ้งเวียน 

   ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณา จ านวน 2 เร่ืองคือ 
2.2.1  ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณาเร่ืองให้ความ

เห็นชอบการเสนอช่ือผู้ เข้ารับการสรรหาต าแหน่งหวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือนางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ เป็นผู้ เข้ารับการสรรหาต าแหน่งหัวหน้า
ส านกังานคณะศกึษาศาสตร์ ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนดงักลา่ว  

2.2.2  ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณาเร่ืองให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต (5 ปี) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะ
ของตัวแทนองค์กรวิชาชีพคุรุสภา โดยคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์มีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) หมวดรายวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. ... โดยพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด
ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลยั ในการนี ้
จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนดงักลา่ว 

มต ิ รับรองมติโดยไม่มีการแก้ไข และมอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ด าเนินการใน
วาระท่ี 2.2.2 ตอ่ไป 

 
วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
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วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป  
 ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอการจัดท า

โครงการพัฒนาหลกัสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งเป็นหลกัสูตรความ
ร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการพัฒนาหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เอกสารการ
ประชมุหมายเลข 4.1) 

มต ิ มอบประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ประสานงานกับประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ในการปรับแก้ไข
เอกสาร ทัง้ในสว่นของหลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ และสว่นอื่นๆ ให้มีความชดัเจน และน าเข้าพิจารณาใน
การประชมุคณะกรรมการประจ าคณะอีกครัง้ 

 
4.2 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู ในหลักสูตร

การศึกษาบัณฑติ (5 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี พ.ศ. 2558 และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559   
 ด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาสงัคมศกึษา สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาการปฐมวยั และสาขาวิชาพลศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง 
ปี พ.ศ.2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2560 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 6/2560 เรียบร้อยแล้ว  

เพ่ือให้หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) ท่ีสภามหาวิทยาลยัได้รับทราบและให้ความเห็นชอบ
หลกัสตูร และส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต 
(5 ปี) ท่ีได้เปิดสอนหลกัสตูรดงักล่าวข้างต้น จึงขอปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
ครู หลกัสูตรการศกึษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี พ.ศ.2558 และหลกัสูตรการศกึษาบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี พ .ศ.2559  ตามแบบ สมอ.08 
ตามเอกสารประกอบการประชมุนอกเลม่ หมายเลข 4.2 

มต ิ เห็นชอบการปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู หลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี พ.ศ.2558 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2559    
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4.3 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาการให้ค าปรึกษา  
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้แต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษานัน้ เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์  ได้เกษียณอายุราชการ และ 
อาจารย์ ดร.จิระสขุ สุขสวสัด์ิ ได้ลาออกจากการปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัทักษิณ  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและ        
มีประสิทธิภาพ จงึขออนญุาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ดงันี ้ 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3 นอกเลม่) 
       จากเดมิ 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รศ.ดร.นิรันดร์ จลุทรัพย์   1. รศ.ดร.นิรันดร์ จลุทรัพย์                 ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสิทธ์ิ 2. ผศ.ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสิทธ์ิ   กรรมการ 
3. อ.ดร.จิระสขุ สขุสวสัด์ิ 3. อ.ดร.จิระสขุ สขุสวสัด์ิ                 กรรมการ 
4. อ.ดร.วีนสั  ศรีศกัดา 4. อ.ดร.วีนสั  ศรีศกัดา ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานกุาร 5. อ.ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง 
       เปลี่ยนแปลงเป็น 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อ.ดร.วีนสั  ศรีศกัดา    1. อ.ดร.วีนสั  ศรีศกัดา ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสิทธ์ิ 2. ผศ.ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสิทธ์ิ   กรรมการ 
3. อ.ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง                 3. อ.ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง                 

  
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานกุาร 4. รศ.ดร.พูนสุข  อุดม* 

5. อ.ดร.ชัยลิขติ สร้อยเพชรเกษม* 
        หมายเหต ุ * รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสตูรท่ีขอเปล่ียนแปลง 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
 

4.4 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
 เน่ืองจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร กศ .ม.สาขาวิชา

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน และประกอบกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร กศ .ม.สาขาวิชา
การศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ตามรายละเอียดดงันี ้(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4 นอกเลม่) 
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       จากเดมิ 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ประธานกรรมการ 
2.รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์*  2. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์*   กรรมการ 
3. รศ.น้อม สงัข์ทอง   3. อ.ดร.จิดาภา สวุรรณฤกษ์ 

  
กรรมการและ 
เลขานกุาร 4. อ.ดร.จิดาภา สวุรรณฤกษ์  

5. อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภบิาล*  
       เปลี่ยนแปลงเป็น 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง*  2. อ.ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง*   กรรมการ 
3. รศ.น้อม สงัข์ทอง   3. อ.ดร.จิดาภา สวุรรณฤกษ์ 

  
กรรมการและ 
เลขานกุาร 4. อ.ดร.จิดาภา สวุรรณฤกษ์  

5. ผศ.ดร.สุนทรา  กล้าณรงค์*  
        หมายเหต ุ * รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีขอเปล่ียนแปลง 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงาน
ประธานหลกัสูตร ในการปรับรูปแบบประวตัิและผลงานของอาจารย์ให้เป็นรูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
และเสนอเร่ืองไปยงัมหาวิทยาลยั และงานภารกิจรับนิสิต เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
 

4.5 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
การศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา    
 ด้วยหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาศิลปศกึษา ซึง่เป็นหลกัสตูรผลิตร่วมระหว่าง

คณะศึกษาศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออกจากการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 1 ท่าน ท าให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก ากับหลักสูตรนัน้ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนออาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรทดแทน ดงันี ้ 
       จากเดมิ 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  อ.ชิโนรส  รุ่งสกลุ 1. อ.ชิโนรส  รุ่งสกลุ  ประธานกรรมการ 
2. อ.สมโภชน์  ศรีวรรณ       2. อ.สมโภชน์  ศรีวรรณ       กรรมการ 
3.  อ.ธวิท  วงษ์พลาย* 3.  อ.ธวิท  วงษ์พลาย* กรรมการ 
4.  อ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ 4.  อ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ กรรมการ 
5. อ.กิตติศกัด์ิ ธรรมอภิบาล  5. อ.กิตติศกัด์ิ ธรรมอภิบาล  กรรมการและเลขานกุาร 
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เปลี่ยนแปลงเป็น 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อ.ชิโนรส  รุ่งสกลุ  1. อ.ชิโนรส  รุ่งสกลุ  ประธานกรรมการ 
2. อ.สมโภชน์  ศรีวรรณ       2. อ.สมโภชน์  ศรีวรรณ       กรรมการ 
3.  อ.เกียรตภิูมิ งามชมภู* 3.  อ.เกียรตภิูมิ งามชมภู* กรรมการ 
4.  ผศ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ 4.  ผศ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ กรรมการ 
5. อ.กิตติศกัด์ิ ธรรมอภิบาล  5. อ.กิตติศกัด์ิ ธรรมอภิบาล  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานกุาร 
        หมายเหต ุ * รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีขอเปล่ียนแปลง 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
การศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาศิลปศกึษา  
 
วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1  พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอนเพื่อ       
ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจติร  อุดม 

ด้วยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบือ้งต้นแล้ว ประธานจึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.สมจิตร  อดุม (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอนเพ่ือ
ประเมินการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม ดงันี ้

(1) คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    เป็นประธานอนกุรรมการ 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์  เป็นอนกุรรมการ 
(3) รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง  เป็นอนกุรรมการ 
(4) ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร  

 
5.2  การโอนย้ายคณะของนิสิต (นายพทิยุตม์  สิทธิยาสกุล และนายวรดร  สังข์คง) 

ด้วยมีนิสิตมีความประสงค์โอนย้ายมาสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ จ านวน 2 รายคือ 
1. นายพิทยุตม์  สิทธิยาสกุล  รหัส 591081193 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์          

มีความประสงค์โอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศกึษา 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2.1) 

2. นายวรดร  สังข์คง  รหัส 581081276 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มีความ
ประสงค์โอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 1         
ปีการศกึษา 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2.2) 
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ในการนี ้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการ
โอนย้ายคณะของนิสิตทัง้ 2 รายข้างต้น 

มต ิ เห็นชอบให้นายพิทยตุม์  สิทธิยาสกลุ  รหสั 591081193 และนายวรดร  สงัข์คง  รหสั 
581081276 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาพลศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้
ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 

 
5.3  การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑติสาขาวิชา วิชาชีพครู 
ถอนวาระจากการพิจารณา 

 
5.4  การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาก ากบัติดตาม
การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งระบบจะปิดในวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 ทัง้นี ้คณะจะจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมิน และหลกัฐานข้อมูล
ตามเกณฑ์ AUN-QA ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560  ณ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
       บนัทกึการประชมุ 
 
อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชมุ 
 


