
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 6/2557 

วันพุธที่  20  สิงหาคม  2557  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ภริูทตั  สิงหเสม - แทน) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิไลพิน  ทองประเสริฐ – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ – แทน) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ธีรยทุธ์  เกณบตุร – รักษาการแทน) 

11. อาจารย์ ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน – แทน     กรรมการ 

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

13. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

14. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 



 2 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้ร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม วิชยัดิษฐ  ผู้ช่วยคณบดี 

2. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์    เบ็ญนุ้ย   ประธานสาขาวิชาภาษาตะวนัตก 

3. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด  เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยทกัษิณ 

จากการประชมุสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2557ได้

มีมติในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

(1) เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสขุ  อดุม ให้ดํารง

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

(2) อนุมัติ โครงการจัดตัง้คณะวิศวกรรมศาสตร์  และการผลิตบัณฑิตสาขา

อตุสาหกรรมการเกษตร 

(3) อนุมัติให้ตัง้ศูนย์การแพทย์เพ่ือให้บริการประชาชนท่ีวิทยาเขตพัทลุง และ

มอบหมายให้คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬารับผิดชอบดูแลศูนย์ดังกล่าว โดยในศนูย์จะมีแพทย์ประจํา       

1 คน 

นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการปรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการ

กําหนดพืน้ท่ีการให้บริการ ซึง่มหาวิทยาลยัจะจดัประชมุหารือรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป 

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทกัษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2557-2567) 

จากการท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ทกัษิณ 10 ปี (พ.ศ.2557-2567) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 นัน้ ได้ข้อสรุปซึง่เป็นจุดเน้นในการจดัทําแผนการ

พฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ 10 ปี ดงันี ้
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(1) เน้นการผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นมหาวิทยาลยัชัน้นําติดอนัดบั 1 ใน 10 

ของมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ และมีแผนในการเปิดคณะใหม่ๆ ซึง่เน้นวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

และทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพมากขึน้ 

(2) เน้นการพฒันาในเร่ืองภาษาและวฒันธรรม และการพฒันาการผลิตครู 

(3) มีนโยบายในการจดัตัง้ศนูย์แห่งความเป็นเลิศในระดบัประเทศ โดยเน้นความเป็น

เลิศเฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึง่ 

 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 ได้

ดําเนินการผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินอยู่ท่ี 4.55 ใกล้เคียงกบัผล

การประเมินตนเองของคณะ (4.57) ทัง้นี ้คณะได้จดัสง่เอกสารเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเติม ซึง่คาดว่า

ผลการประเมินจากกรรมการจะเพ่ิมขึน้อีกเลก็น้อย 

 

1.2.2 ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

สืบเน่ืองจากการท่ีสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอนได้เข้าศกึษาดงูานทางด้าน

การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัในประเทศไต้หวนันัน้ สาขาวิชาได้รับการประสานงานในการขอเข้า

เย่ียมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านตา่งๆ ในการจดัการเรียนการสอน และทําข้อตกลงความร่วมมือใน

การพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัไต้หวนั เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 18 สิงหาคม 2557 

1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

(1) นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาได้สง่ผลงานเข้าประกวด

ในรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ซึ่งผลงานนิสิตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจํานวน 2 ทีม โดยมีอาจารย์ ดร.นุชนาฏ         

ใจดํารงค์ และอาจารย์ศภุชยั  โชติกิจภิวาทย์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของทีม 

(2) มหาวิทยาลยัจะดําเนินการทุบอาคารศิลปกรรมศาสตร์เพ่ือดําเนินการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการและการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายหลังเสร็จสิน้งานพระราชทาน       

ปริญญาบตัร โดยในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง จะมีการกนัพืน้ท่ีบริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นท่ี

พกัคนงานก่อสร้าง ขอประชาสมัพนัธ์ให้หลีกเลี่ยงการใช้พืน้ท่ีและเส้นทางบริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีเป็นการ

ชัว่คราว 

1.2.2.3 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

(1) อาจารย์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั พร้อมนิสิตระดบัปริญญาโท 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จํานวน 14 คน ได้เข้าร่วมโครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand 

Research EXPO 2014) ระหวา่งวนัท่ี 7-11 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่ 

เซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร 
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(2) นายมะกาดาฟี  หะยีตาเละ  นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและ

ประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทกัษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เข้า

ร่วมพิธีมอบเกียรติบตัรทนุอดุหนนุการวิจยั จากสํานกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ จํานวน 130,000 บาท 

ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2556-2557 ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมมารวย การ์เดนท์ 

กรุงเทพมหานคร 

(3) วันเสาร์ ท่ี  23 สิงหาคม 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเสริมสร้างสนัติสุขชายแดนใต้ กําหนดจัดการปฐมนิเทศนิสิตท่ีเข้าศกึษาในหลกัสูตรซึ่งได้รับทุนจาก 

ศอ.บต. จํานวน 24 คน และได้เรียนเชิญเลขาธิการ ศอ.บต. มาบรรยายพิเศษในเร่ืองความคาดหวงัของหลกัสตูร 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1  การจดักิจกรรมรับน้อง 

การจดักิจกรรมรับน้องใหมข่องนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศกึษา 

2557 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ และร่วมดูแลนิสิตในการจัด

กิจกรรม 

1.3.2  การจดักิจกรรมทกัษิณวิชาการ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณมีกําหนดจัดกิจกรรมทักษิณวิชาการในระหว่างวันท่ี            

1-3 ตุลาคม 2557 นัน้ ในส่วนของคณะศกึษาศาสตร์จะเร่ิมจดักิจกรรมในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2557  ณ หอประชุม   

ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมหาวิทยาลัยให้คณะพิจารณาปรับลดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรจากมหาวิทยาลยั 

1.3.3  การจดังานวนัครูโลก 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภากําหนดจัดงานวนัครูโลกในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2557 และให้

มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย       

ราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ โดยครุุสภาสนบัสนุนงบประมาณ และสื่อ

อุปกรณ์ในการจัดงานและนิทรรศการ และมอบหมายให้คุรุสภาจังหวัดประสานงานกับเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประชาสมัพนัธ์การจดังาน ทัง้นี ้ในสว่นของคณะศกึษาศาสตร์จะเชิญคณาจารย์ประชมุเพ่ือหารือการจดักิจกรรม

ในงานวนัครูโลกตอ่ไป 

 

1.4  หวัหน้าสํานักงานคณะ 

สํานกังานคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดโครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันา

ระบบสํานักงานในระหว่างวันท่ี 22-23 สิงหาคม 2557  ณ เรือนไทยทักษิณา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

สํานักงานได้จัดเตรียมนิสิตช่วยงานเพ่ือให้บริการในช่วงคร่ึงวันเช้า กรณีอาจารย์มีความประสงค์ติดต่องาน

สามารถติดตอ่ได้ท่ีสํานกังานคณะ 

 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 5/2557 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

5/2557 เม่ือวนัองัคารท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 4 วาระท่ี 1.3.5 

ข้อความเดิม  1.3.5 การให้ความเร่ืองการนิเทศ 

แก้ไขเป็น  1.3.5 การให้ความรู้เร่ืองการนิเทศ 

หน้าท่ี 5 วาระท่ี 4.1 ในสว่นของมติ ข้อ 2 บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม ...และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิอชอบ... 

แก้ไขเป็น  ...และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ... 

หน้าท่ี 5 วาระท่ี 4.1 ในสว่นของมติ ข้อ 4 บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม ...ให้เพ่ิมจุดคาํในคอลมัน์ท่ี 2... 

แก้ไขเป็น  ...ให้เพ่ิมจุดดาํในคอลมัน์ท่ี 2... 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.ด. 

สาขาวิชาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา 

 ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้เสนอขอแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร

และอาจารย์ประจําหลกัสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผู้ นําทางการบริหารการศึกษา แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระการ

ดํารงตําแหน่ง ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้บุคคลเป็น

คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผู้ นําทางการบริหาร

การศกึษา (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.1) 

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้บุคคลเป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจําหลกัสตูร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผู้ นําทางการบริหารการศกึษา ดงันี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม   กรรมการ 
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4. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี  กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ  กรรมการและเลขานกุาร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ 

3. อาจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม 

4. อาจารย์ ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ 

5. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี 

 
 

4.2 การปิดหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ด้วยสาขาวิชาภาษาตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้ขอปิดหลกัสตูร กศ.ม. 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากไม่มีนิสิตเข้าศึกษา               

เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเน่ือง และขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอกทางด้านการสอน โดยเร่ืองดงักล่าว    

ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในการประชุมสมยั

สามญั ครัง้ท่ี 7/2557 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2557 แล้ว ทัง้นีเ้น่ืองจากมีนิสิตตกค้างท่ียังไม่สําเร็จการศึกษา      

จงึรอปิดหลกัสตูรหลงัจากนิสิตสําเร็จการศกึษาหมดแล้ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้ชะลอการปิดหลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาองักฤษ โดยให้ฝ่ายวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรของคณะ

ศกึษาศาสตร์ตอ่ไป 

 

 

4.3 การเทยีบโอนรายวิชาเรียน (นางสาวขวัญฤทยั  ทองสัน้ และนายกรวิทย์  จงกลพืช)  

ด้วยนางสาวขวัญฤทัย  ทองสัน้  รหัส 561997155 และนายกรวิทย์  จงกลพืช  รหัส 

561997152  นิสิตหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  

มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วเน่ืองจากพ้นสภาพแล้วสอบเข้ามาเรียนใหม่ จํานวน 5 

รายวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนิสิต

ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3)  

มต ิ เห็นชอบให้นางสาวขวญัฤทยั  ทองสัน้ และนายกรวิทย์  จงกลพืช  เทียบโอนรายวิชา

เรียนได้ จํานวน 4 รายวิชา ดงันี ้
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รายวิชาที่เรียนมาแล้วในหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
รายวิชาที่ขอเทยีบโอน หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ที่ รายวิชา รายวิชา 
1 0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารการศกึษา 
3(3-0-6) 0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสารการศกึษา 
3(2-2-5) 

2 0317611 ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร

จัดการแหล่งทรัพยากร

การเรียนรู้ 

3(3-0-6) 0317611 การบริหารและการจัดการ

แหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ 

3(3-0-6) 

3 0317642 สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น เ พ่ื อ

การศกึษา 

3(3-0-6) 0317642 สื่อสารมวลชนเพ่ือการศกึษา 3(3-0-6) 

4 0320501 บู ร ณ า ก า ร พื ้น ฐ า น

การศกึษา 

3(3-0-6) 0320501 บรูณาการพืน้ฐานการศกึษา 3(3-0-6) 

 

 

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง

การศึกษา หลักสูตรใหม่ กับ หลักสูตรเก่า  

ด้วยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (4 ปี)  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลกัสตูรใหม่) กบัรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูร

การศกึษาบณัฑิต (4 ปี) หลกัสตูร พ.ศ. 2549 (หลกัสตูรเก่า) ให้กับนิสิต จํานวน 3 รายวิชา ประธานสาขาวิชา

การประเมินผลและวิจัยจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับดงักล่าว (เอกสารการ

ประชมุ หมายเลข 4.4)  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาการวัดและ

ประเมินทางการศกึษา หลกัสตูรใหม ่กบั หลกัสตูรเก่า จํานวน 3 รายวิชา ดงันี ้

หลักสูตรใหม่-หลักสูตร กศ.บ. (4 ปี) สาขาวิชา

การวัดและประเมินทางการศึกษา หมวดวิชาเอก

บังคับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรเก่า-หลักสูตร กศ.บ. (4 ปี) สาขาวิชาการ

วัดและประเมินทางการศึกษา หมวดวิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
ที่ รายวิชา รายวิชา 
1 0305401 การบริหารงานการวัด

และประเมิน 
3(2-2-5) 0305402 การบริหารงานการวัดและ

ประเมินในสถานศกึษา 

3(2-2-5) 

2 0305402 สัม ม น า ก า ร วัด แ ล ะ

ประเมิน 

3(2-2-5) 0305403 สัมมนาการวัดและประเมิน

ทางการศกึษา 

3(2-2-5) 

3 0305351 การประกนัคณุภาพ 3(2-2-5) 0305441 ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ท า ง

การศกึษา 

3(2-2-5) 
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วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง

การศึกษา หลักสูตรเก่า กับ หลักสูตรใหม่ 

ด้วยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (4 ปี)  หลกัสตูร พ.ศ. 2549 (หลกัสตูรเก่า) กบัรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูรการศกึษา

บัณฑิต (4 ปี) หลักสูตร พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม่) ให้กับนิสิต จํานวน 1 รายวิชา ประธานสาขาวิชาการ

ประเมินผลและวิจยัจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเอกบงัคบัดงักล่าว (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 5.1)  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาการวัดและ

ประเมินทางการศึกษา หลกัสูตรเก่า กับ หลักสูตรใหม่ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0305302 การพัฒนา

เคร่ืองมือวัดการคิด 3(2-2-5) หลักสูตรเก่า กับรายวิชา 0305301 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดการคิด 3(2-2-5) 

หลกัสตูรใหม ่ 

 

5.2 (ร่าง) คู่มือปฏบิัตงิานการบูรณาการพันธกจิคณะศึกษาศาสตร์ 

สืบเน่ืองจากการประชมุเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนกลยุทธ์พฒันาและแปลงแผนสู่การปฏิบติั 

คณะศกึษาศาสตร์ ระหว่างวนัท่ี 23-25 มิถุนายน 2557  ณ อนนัตรารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวดัตรัง เห็นชอบให้

ดําเนินโครงการบรูณาการพนัธกิจเชิงพืน้ท่ี โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล  เป็นผู้ประสานงาน

บูรณาการในพืน้ท่ีอําเภอสทิงพระ ซึง่ได้ลงปฏิบติัการศกึษาพืน้ท่ีแล้วเม่ือวนัท่ี 1-3 กรกฎาคม 2557 และเพ่ือให้

การดําเนินการบูรณาการพันธกิจเชิงพืน้ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทํา (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานการ   

บรูณาการพนัธกิจขึน้ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือปฏิบติังานดงักล่าว (เอกสารการประชุม

หมายเลข 5.2 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

1. คูมื่อควรมีรายละเอียดในสว่นของกลไกในการกํากบัติดตามการดําเนินงานให้ชดัเจน 

2. ควรปรับในขัน้ตอนของการบรูณาการในคูมื่อให้ครบกระบวนการ PDCA 

มต ิ เห็นชอบในหลักการ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะ

ศึกษาศาสตร์ ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทําคู่มือให้เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้ในคณะ

ศกึษาศาสตร์ โดยให้นําข้อเสนอแนะจากกรรมการไปใช้ประกอบการพิจารณา  

 

5.3 การกาํหนดคาํสําคัญ (keyword) ที่ควรอยู่ในค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ด้วยมหาวิทยาลยัให้หน่วยงานตา่งๆ พิจารณาคําสําคญั (keyword) ท่ีควรอยู่ในค่านิยมหลกั

มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวนไม่เกิน 3 คํา พร้อมคําจํากัดความหรือคําอธิบาย ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาในเร่ืองดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3 นอกเลม่) 

มต ิ มอบสาขาวิชา/สํานกังานคณะพิจารณาหารือ และสง่ผลการพิจารณากลบัมายงัคณะ

ภายในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 และให้มีการประชมุพิจารณาผลในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ตอ่ไป 
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5.4 การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

ด้วยขณะนีใ้กล้ถึงกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานคณาจารย์ส่วนใหญ่ได้กรอกภาระ

งานสอนตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยักําหนด พบปัญหาในส่วนของการกรอกภาระงานสอนในรายวิชาท่ีมีการ

สอนหลายกลุม่ ซึง่ภาระงานท่ีโปรแกรมคํานวณให้จะลดลงตัง้กลุม่ท่ีสองเป็นต้นไป ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษาจึงเสนอให้คณะพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากถึงแม้จะเป็นรายวิชาเดียวกันแต่การ

สอนในแต่ละกลุ่มต้องคํานึงถึงผู้ เรียนเป็นสําคัญ ผู้ เรียนท่ีแตกต่างกันไม่ได้ทําให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัด

เตรียมการสอนลดลง 

มต ิ คณะจะจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดจากการกรอกภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบติังาน และนําเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

 

 

5.5 การขอเปิดรายวชิา 

ปัจจุบนัคณะศกึษาศาสตร์มีแบบฟอร์มคําร้องขอเปิดรายวิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้

ขอเปิดรายวิชานัน้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแบบฟอร์ม

การขอเปิดรายวิชา ซึง่ผู้ขอเปิดรายวิชาควรเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ไม่ควรเป็นอาจารย์ผู้สอน 

ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ภาระงานสอนตกอยู่ท่ีอาจารย์คนใดคนหนึ่งมากเกินไป จากนัน้ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา

ปรับแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาดงักลา่ว 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

คณะควรจดัประชมุอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้หมด เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนการสอน เช่น แผนการสอน แผนการเรียนของนิสิต เป็นต้น 

มต ิ มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา โดยให้

อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ เสนอขอเปิดรายวิชา และผ่านความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาหรือประธานหลกัสตูร

ท่ีรายวิชานัน้สงักดั และควรแจ้งให้คณาจารย์ในคณะทราบตอ่ไป 

 

 

5.6 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของนิสิต 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือแจ้ง

ความสําเร็จของนิสิต หรือขา่วการสอบบรรจขุองนิสิตในการประชาสมัพนัธ์คณะให้มากขึน้  

มต ิ มอบฝ่ายประชาสมัพันธ์ปรับปรุงข่าวสารในจุลสารของคณะโดยให้มีข่าวสาร ความ

เคลื่อนไหวของนิสิตให้มากขึน้ 

 

 

ปิดประชุม เวลา 11.40 น. 
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นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

              ตรวจรายงานการประชมุ 
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