
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 6/2556 

วันจันทรที่  17  มิถุนายน  2556  เวลา 14.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย) 

3. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารยดวงฤดี  พวงแสง – แทน) 

4. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา – แทน) 

8. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

9. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ – รักษาการ) 

10. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวสันต  กาญจนมุกดา    กรรมการ 

13. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจกัษผล     กรรมการ 

14. รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

15. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

16. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

17. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
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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  การลงนามความรวมมือในการจัดทําขอสอบแขงขันคัดเลือกครูผูชวย 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คณะศึกษาศาสตรไดลงนามความรวมมือกับเขตพื้นที่

การศึกษา รวม 8 เขตพื้นที่ ประกอบดวย  

(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 

(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

(6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

(7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

(8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

เพื่อจัดทําขอสอบคัดเลือกครู ผูชวยในวันที่  22-23 มิถุนายน  2556 ทั้งนี้  คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รับออกขอสอบท้ังหมดรวม 30 สาขาวิชา และจัดทําประมวลผล 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  

1.2.1  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1.2.1.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 

ดวยสํานักพระราชวังไดแจงกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนวันจันทรที่ 23 กันยายน 2556 ซึ่งจะพระราชทานปริญญาบัตรใหแกบัณฑิตจํานวน 

4,040 คน โดยจะมีการพระราชทานเปนสองชวง และมีขอเสนอแนะใหนิสิตใชคําหรือขอความในการจัดทําปาย

หรือขอความแสดงความยินดีใหถูกตอง 
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1.3  เลขานุการที่ประชุม (รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานิสติ) 
1.3.1  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการเขาตรวจเพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ

ศึกษาศาสตรในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ขอความรวมมือประธานสาขาวิชาติดตามใหหลักสูตรตางๆ 

จัดทํา มคอ. ของหลักสูตรใหครบ 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 1/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 

1/2556 เมื่อวันจันทรที่ 3 มิถุนายน 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.2.1 บรรทัดที่ 2-3 

ขอความเดิม  . . .ของมหาวิทยาลัยทั กษิณ  ระหว างวันที่  23 -24 

พฤษภาคม 2556  ณ ศูนยประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ... 

แกไขเปน  ...ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ระหวางวันที่ 23-24 

พฤษภาคม 2556  ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชยสมบัติ ครบ 60 ป อ.หาดใหญ จ.สงขลา... 

• หนาที่ 5 วาระที่ 1.2.2.2 บรรทัดที่ 9 

ขอความเดิม  วันที่ 6 มิถุนายน 2556  จัดกิจกรรม Wail Rally ... 

แกไขเปน  วันที่ 6 มิถุนายน 2556  จัดกิจกรรม Walk Rally ... 

• หนาที่ 7 วาระที่ 3.1 ใหยอหนาในบรรทัดที่ 5 

 วาระที่ 3.2 ใหเปล่ียนคําวา ใบประกอบวิชาชีพครู เปน ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู 

• หนาที่ 8 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 3 

ขอความเดิม  ...ปการศึกษา 2555 ไดจัดสงจัดสงคาระดับขั้นแลว 

แกไขเปน  ...ปการศึกษา 2555 ไดจัดสงคาระดับขั้นแลว 
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วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 4-5 

ขอความเดิม  ...คณะศึกษาศาสตรพิจารณาตาม (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.1 นอกเลม) 

แกไขเปน  ...คณะศึกษาศาสตรพิจารณาตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.1 นอกเลม 

วาระที่ 4.3 ในสวนของขอเสนอแนะของกรรมการ บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  ...ขณะจัดทําการสรุปขอมุลยอนหลัง 3 ป... 

แกไขเปน  ...ขณะจัดทําการสรุปขอมูลยอนหลัง 3 ป... 

• หนาที่ 10 วาระที่ 5.3 เปล่ียนชื่อวาระเปน การพัฒนาวารสารวิชาการที่อยูใน

ฐานขอมูล TCI (รอบท่ี 2) 

วาระที่ 5.3 บรรทัดที่ 7-8 

ขอความเดิม  วารสารกลุมที่ 2 : วารสารที่อยูระหวางการปรับปรุง

คุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูในฐานขอมูล TCI และอยูในฐานขอมูล TCI 

แกไขเปน  วารสารกลุมที่ 2 : วารสารที่อยูระหวางการปรับปรุง

คุณภาพ และอยูในฐานขอมูล TCI 

• หนาที่ 11 วาระที่ 5.5 บรรทัดที่ 4 

ขอความเดิม  ...เนื่องจากไดแจงเหตุผลวาในระหวางศึกษา... 

แกไขเปน  ...เนื่องจากไดแจงเหตุผลวาในระหวางการศึกษา... 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 พิจารณาใหความเห็นในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย
ของนางศุภวดี  บุญญวงศ  
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 7 

ธันวาคม 2555 และสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 มีมติ

เห็นชอบใหสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณเปนผูพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการประจําสวนงานวา 

ผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกตําแหนง เปนผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย

ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ตามความเหมาะสมของแตละสาขาหรือไมมี  โดยในสวนของคณะ

ศึกษาศาสตรมีอาจารยยื่นขอกําหนดทางวิชาการจํานวน 1 คนคือ นางศุภวดี  บุญญวงศ  ประธานจึงเสนอให     
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ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นในผลงานทางวิชาการของนางศุภวดี  บุญญวงศ (เอกสารการประชุม หมายเลข 

4.1 นอกเลม) 

มติ ที่ประชุมมีความเห็นวาผลงานทางวิชาการของนางศุภวดี  บุญญวงศ  มีทิศทาง

สอดคลองกับ (1) ศักยภาพหรือทรัพยากรของแตละพื้นที่ เพื่อกอใหเกิดประโยชนและการพัฒนาประเทศในดาน

ตางๆ สอดคลองกับ (4) การพัฒนาและสงเสริมชุมชนหรือสังคมใหมีความเขมแข็ง และ (5) กอใหเกิดประโยชน

ตอวงวิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรือวิจัยจะเนนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะเยาวชนใน

พื้นที่ เนนการพัฒนาครูแนะแนว และนักเรียน โดยการศึกษาหรือวิจัยจะเจาะลึกไปถึงชุมชน ซึ่งจะมีสวนชวยใน

การแกปญหาของชุมชนได 

 

 
4.2 พิจารณาแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2556-2560 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการทบทวนแผนกลยุทธ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.  2550-2560 เมื่อวันที่  25-27 มีนาคม  2556  ณ ราชาคี รี รีสอรท  อ .ขนอม                    

จ.นครศรีธรรมราช และไดดําเนินการปรับแกตามที่คณาจารยและบุคลากรเสนอแลว ประธานจึงเสนอให            

ที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธดังกลาวกอนนําไปใชและเผยแพรตอไป (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2       

นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1.    ควรมีรายละเอียดที่แสดงถึงจุดเดนของแผนที่จัดทําขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นชัดเจนวาส่ิงที่

ปรับเปล่ียนหรือเปนจุดเดนของแผนที่จัดทําคืออะไร 

2. ควรแสดงรายละเอียดวาแผนที่จัดทําขึ้นมีความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย

อยางไร 

3. ควรจัดทําตารางเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางระหวางแผนเดิมกับแผนที่ปรับ

ใหม 

4. การใหรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในแผน ควรระบุกิจกรรมในแตละปให

ชัดเจน และระบุใหชัดวาจะบรรลุเปาหมายในปไหน 

5. การจัดทําแผนในสวนของการทําวิจัยควรใหครอบคลุมถึงการทําวิจัยของบุคลากรสาย

สนับสนุนดวย เชน ใหมีการทําวิจัยสถาบัน 

มติ เห็นชอบแผนกลยุทธ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2550-2560 โดย

ใหมีการปรับแกไขรายละเอียดดังนี้ 

1. หนาที่ 11 เปาประสงคที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4 ใหปรับใหสอดคลองกับแผนการ

ขอตําแหนงทางวิชาการ และใหระบุใหชัดเจนวาเอกสารทางวิชาการประกอบดวยอะไรไดบาง และเปาหมายที่ตั้ง

ไวสําหรับทั้งคณะ หรือรายบุคคล 
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2. หนาที่ 12 เปาประสงคที่ 4 กลยุทธที่ 4.1 ใหปรับรายละเอียดใหครอบคลุมถึง

ทางดานทักษะชีวิต และกําหนดเปาหมายที่คาดวากิจกรรมจะเสร็จส้ินใหชัดเจน 

3. หนาที่ 16 เปาประสงคที่ 3 กลยุทธที่ 3.1 ใหปรับเปาหมายในป 2556-2560 เปน

ดังนี้ 

 ป 
 2556 2557 2558 2559 2560 

เปาหมาย - 1 2 3 5 

และใหระบุคาเปาหมายในกลยุทธที่ 2 ใหชัดเจนวาเพิ่มปละ 1 หรือมีแค 1 ตลอดทุกป 

4. ใหปรับรายละเอียดตามขอเสนอแนะของกรรมการ 

 

 
4.3 พิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร  
ดวยฝายวิชาการและประกันคุณภาพ สํานักงานมหาวิทยาลัย ไดจัดสงคําส่ังอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยแตงตั้งจาก มคอ. 2 และใหคณะ

พิจารณาและดําเนินการปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป รองคณบดีฝาย

วิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
การแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรพิจารณาเสนอ

รายชื่อบุคคลที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงไดครบตามวาระ ไมควรเสนอชื่อบุคคลที่กําลังจะเกษียณอายุ 

เนื่องจากจะปฏิบัติหนาที่ไดไมครบตามวาระการดํารงตําแหนง 

มติ เห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคลตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 เปนอาจารย

ประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยมอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร

ตรวจสอบและแกไขขอมูล รายชื่อของอาจารยใหถูกตอง พรอมท้ังพิจารณาปรับปรุงรายชื่อตามขอเสนอแนะของ

กรรมการ 
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4.4 พิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร 
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร ไดเปดสอน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  โดยเริ่มเปดสอนตั้งแต

ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2556  และในหลักสูตร(มคอ. 2) โดยมี 1. อาจารย ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ  2. อาจารย ดร.   

พัชรี รมพยอม 3.อาจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ 4. อาจารย ดร.สุวรรณี  เปล่ียนรัมย 5.ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรจิรา  

สิทธิศักดิ์  เปนอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้น     

เพื่อใหการบริหารการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย   ฝายวิชาการฯ คณะ

ศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร (เอกสารประกอบการ

ประชุม หมายเลข 4.4 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ, อาจารย ดร.พัชรี  รมพะยอม, 

อาจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ, อาจารย ดร.สุวรรณี  เปล่ียนรัมย และผูชวยศาสตราจารย ดร.อรจิรา  สิทธิศักดิ์  เปน

อาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และคอมพิวเตอร และมอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรปรับแกไขรูปแบบการนําเสนอประวัติของอาจารยขางตน

ใหเปนไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย และนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ  

5.1 พิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตร กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) 
ดวยคณะศิลปกรรมศาสตร ไดหารือกับคณะศึกษาศาสตร ในเบื้องตนถึงการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาดนตรีศึกษา บัดนี้ คณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดทําโครงการดังกลาว

เปนที่เรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการและเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 

2 คน เพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรมีขอมูลใหชัดเจนวาเปนหลักสูตรที่เปนความตองการของผูใช หรือตรงกับความตองการ

ของผูใชอยางไร 

มติ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตร กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) โดยใหปรับแกไขขอมูลดังนี้ 

1. หนาที่ 1 หลักการและเหตุผลใหเพิ่มขอมูลความตองการรับครูทั่วประเทศวา

หนวยงานใดรับครูดนตรีประเภทใด 

2. หนาที่ 2 บรรทัดที่ 12 ใหแกไขคําวา นักศึกษา เปน นิสิต 

บรรทัดที่ 16 แกไขคําวา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ใหถูกตอง 
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3. หนาที่ 3 ขอ 9 ในสวนของวัตถุประสงคของโครงการ ขอที่ 1 ใหเพิ่มเติมขอมูล

ความตองการตลาดวามีตลาดแรงงานหรือโรงเรียนประเภทใดที่จะรองรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว และ

ใหสลับวัตถุประสงคขอที่ 1 เดิมกับขอที่ 2 

4. หนาที่ 3 ขอ 10 ใหเพิ่มขอความ “รวมกับคณะศึกษาศาสตร” 

5. หนาที่ 4 ตารางที่ 2 ใหเปล่ียนคําวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนอาจารย

ประจําหลักสูตร และใหนําขอมูลผูชวยศาสตราจารยจรินทร  เทพสงเคราะห ไปใสในขอมูลอาจารยประจําใน

หนาที่ 5 

6. หนาที่ 5 ใหเปล่ียนคําวา อาจารยประจําหลักสูตร เปน อาจารยประจํา 

7. หนาที่ 6 ขอมูลอาจารยประจําใหมีขอมูลอาจารยจากคณะศึกษาศาสตรรวมอยู

ดวย 

8. หนาที่ 7 ขอ 12 กลุมเปาหมาย ขอ 12.1 ใหเปล่ียนคําวา มัธยมศึกษาหรือ

เทียบเทา เปน มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

9. หนาที่ 7 ตาราง 2 ใหปรับรายละเอียดการเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนวามีความ

แตกตางกับมหาวิทยาลัยอื่นอยางไร 

10. ใหตรวจสอบและแกไขคํา ขอมูล ใหถูกตอง 

11. มอบฝายเลขานุการประสานงานในการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณากรอบ
อัตรากําลังเพื่อรองรับหลักสูตร กศ.บ.(ดนตรีศึกษา) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

 

 
5.2 พิจารณารางตัวบงชี้การประกันคุณภาพการทําวิทยานิพนธ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (กรณีศึกษา : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร) 
ดวยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ไดจัดทํารางตัวบงชี้การประกันคุณภาพการทํา

วิทยานิพนธ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของแลว และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

พิจารณารับรองรางตัวบงชี้ดังกลาวเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํารางการประกันคุณภาพการทําวิทยานิพนธ 

ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตรตอไป (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางตัวบงชี้การประกันคุณภาพการทําวิทยานิพนธ หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (กรณีศึกษา : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

คณะศึกษาศาสตร) 
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5.3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) : สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน 9 องคประกอบ 
รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร ไดแจงรายงานการประเมิน

ตนเอง ในสวนของผลการดําเนินงาน 9 องคประกอบ ตอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน 9 องคประกอบดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน
ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 
หมายเหต ุคะแนน

เฉล่ีย 
ผลการ
ประเมิน 

องคประกอบคุณภาพ     

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ 

3 4.33 ดี หนา 15 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 14(13) 3.31 พอใช หนา 25 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 2 5.00 ดีมาก หนา 53 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 7 4.31 ดี หนา 62 

องคประกอบที่ 5 การบริหารทางวิชาการแกสังคม 6 4.67 ดีมาก หนา 77 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 4.00 ดี หนา 94 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 6(4) 5.00 ดีมาก หนา 103 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 1 5.00 ดีมาก หนา 114 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 4.00 ดี หนา 116 

คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 43(40) 4.15 ดี  

 

 

ปดประชุม เวลา 16.35 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


