
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 8/2560 

วันศุกร์ที่  27  ตุลาคม  2560  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ – รักษาการแทน) 
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) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.กิตติธชั  คงชะวนั) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา – แทน) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน – แทน) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสทิธ์ิพงศ์) 
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) 
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17. นางสภุาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานกุาร 
18. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง   สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
3. อาจารย์ ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์   สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การรับสมคัรผู้ เข้ารับทนุโครงการ สควค. ประจ าปีการศกึษา 2561 (เอกสารการประชุม

หมายเลข 1.1.1) 
1.1.2 ปีงบประมาณ 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับความร่วมมือกับ

มลูนิธิคีนนัท์ให้เป็นหน่วยประสานงานการนิเทศติดตามการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถานศกึษาในจงัหวดั
สงขลา และได้มีการจ้างให้มีผู้ประสานงาน ซึ่งทางมูลนิธิคีนันท์ได้คดัเลือกให้นางสาวชลดา  พุทธิพงษ์ นิสิต
ปริญญาโท สาขาวิจยัและประเมิน ชัน้ปีท่ี 2 เป็นผู้ประสานงานให้มลูนิธิดงักลา่ว โดยใช้เงินของมลูนิธิ (ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งการลงนามความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและมลูนิธิคีนนัท์)  

 
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 
1.2.1.1 ข้อมูลการเปลี่ยนวิชาเอกของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 60 ประจ าปี

การศกึษา 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.1) 
 

1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1.2.2.1 สรุปรายละเอียดการด าเ นินงานวิจัยของอาจารย์คณะศึ กษาศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2556-2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.2.1) 
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1.2.3 หวัหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์  
1.2.3.1 โครงสร้างและผู้ รับผิดชอบการปรับเปลี่ยนภาระงานของส านักงานคณะ

ศกึษาศาสตร์ (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.3.1 นอกเลม่) 
 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์  

1.2.4.1 สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส    
ท่ี 4 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.4.1) 

 
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ไม่มี) 

 

1.2.6 ประธานสาขาวิชา 
ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัร

นิสิต นกัศกึษาทนุโครงการ สควค. ระดบัปริญญาโท ประเภท Premium ประจ าปีการศกึษา 2561 ก าหนดระยะ

รับสมคัรจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และผู้สมคัรสามารถตรวจสอบรายช่ือ และสถานท่ีสอบในวนัท่ี 25 

ธนัวาคม 2560   ณ มหาวิทยาลยัท่ีสมคัรเลือกศกึษา และทางเว็บไซต์ท่ีสมคัรสอบ ทัง้นี ้ความคืบหน้าจะแจ้งให้

ทราบตอ่ไป 

 

1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง  แจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลยัได้รับการประสาน

จากจงัหวดัพทัลงุในการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศกึษา ในจงัหวดัพทัลงุ โดยในเบือ้งต้นมหาวิทยาลยัมี
นโยบายสนบัสนุน โดยอาจจะเปิดหลกัสตูรร่วมกบัคณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา โดยรับปีละ 1 ห้องเรียน 
เพ่ือรองรับนกักีฬาในจงัหวดัพทัลงุ ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะพิจารณาในเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม  
2.1 ขอความอนุเคราะห์ประธานสาขาวิชาประสานอาจารย์นิเทศก์ในการเลื่อนวนั

ประชมุโครงการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ฯ (e-PLC) จากวนัท่ี 25 ตลุาคม 
2560 เป็นวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชมุชัน้ 2 ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

2.2 การฝึกปฏิบตัิการสอนของนิสิตอาจมีการปรับในส่วนของการวิจัยในชัน้เรียน 
โดยให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้มากขึน้ ทัง้นี ้ ฝ่ายวิชาการจะก าหนดให้มีกิจกรรมการน าเสนอ
งานวิจยัร่วมกบัเครือข่ายสถาบนัผลิตครูภาคใต้ตอนลา่งในกิจกรรมวนัครูของคณะตอ่ไป 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 7/2560 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
7/2560 เมื่อวนัพุธท่ี 20 กนัยายน 2560 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 4  วาระท่ี 2.1 บรรทดัท่ี 8 
ข้อความเดิม นิสิตชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย 
แก้ไขเป็น  นิสิตชัน้ปีท่ี 3 หลกัสตูร กศ.บ.วิชาเอกภาษาไทย 

 
วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... (หลักสูตรโท-ควบเอก) 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ โดยสาขาวิชาหลักสูตรและ       

การสอน ปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทัง้ได้แต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือด าเนินงาน
ปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามกระบวนการนัน้ บัดนี  ้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้ด าเนินการปรับปรุง
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... (หลกัสตูรโท-ควบเอก) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาร่างหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบ ร่าง มคอ. 2 หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการ
สอน หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ….(หลกัสตูรโท-ควบเอก) เฉพาะหลกัสตูรระดบัปริญญาโทแผนการเรียนท่ีไม่รวม
วิชาชีพครู และให้น าเข้าพิจารณาพร้อมกบัหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกในการประชุมครัง้ต่อไป  โดยปรับแก้ตาม
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชมุดงันี ้ 
                        ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม   

1. แยกแบบเสนอหลกัสตูร เป็น 2 ชดุ คือ แบบเสนอหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .… จ านวน 1 ชุด และแบบเสนอหลักสูตรระดับปริญญาเอก
การศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. จ านวน 1 ชดุ  

2. ถอน ร่าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. และให้เสนอเข้าพิจารณาอีกครัง้พร้อมกบัแบบเสนอหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกใน
การประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ครัง้ต่อไปพร้อมกบั ร่าง มคอ.2 หลกัสตูรระดบัปริญญาโทท่ี
แก้ไขแล้ว     



 5 

3. พิจารณาความถกูต้องการพิมพ์ตวัอกัษร รหสัรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องตรงกนั
ตลอดทัง้เลม่  

4. ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะดงันี ้
                          4.1  แบบเสนอหลักสูตร  

    หน้าท่ี 2 ข้อ 1.5 กรอบความคิดของหลกัสตูร  ควรแยกเป็นแบบเสนอหลกัสูตร ระดบั

ปริญญาโท กบั ระดบัปริญญาเอก 

หน้าท่ี 3  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Expected Learning Outcome : ELOs  
1) ควรแยกแบบเสนอหลกัสตูร ระดบัปริญญาโท กบั ระดบัปริญญาเอกและควรมีระดบั 

ELOs ท่ีแตกตา่งกนั 
2) ข้อ 1.10 ในตารางหลักสูตรเดิมคอลัมน์ท่ี 1  จ านวนหน่วยกิต รวม ตลอดหลักสูตร 

แก้ไขเป็น  42 หน่วยกิต   
3) ข้อ 1.10 ในตารางหลกัสตูรปรับปรุง ควรตดัโครงสร้างหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต

ได้ใบประกอบวิชาชีพครูออกไปก่อน เน่ืองจากไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยควรใช้
รหสัและรายวิชาชีพครูของคณะศกึษาศาสตร์ เพ่ือให้มีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั 
                             หน้าท่ี 4  โครงสร้างหลกัสตูร 

1)  ข้อ 1.10 ในตารางระดบัปริญญาเอก หลกัสูตร แบบ 2.1 ควรเพ่ิมข้อความในตาราง
หลกัสตูร แบบ 2.1  รับผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท เพ่ือเข้าศกึษาต่อระดบั   ปริญญาเอกและหลกัสตูร
ตามหลกัสตูร แบบ 2.2 ควรเพ่ิมข้อความ รับผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือเข้าศกึษาตอ่  

2) ข้อ 1.11 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ให้ตดัค าว่า “และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร”  ควร
ตดั หมายเหต ุท้ายตารางข้อ 1.11 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร  และควรทบทวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบล าดบัท่ี 4 
ของหลักสูตรระดบัปริญญาโท-ควบเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เน่ืองจากซ า้ซ้อนกับหลกัสูตรระดับ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร เกิน 2 หลกัสตูร)      

3) ข้อ 1.12 จ านวนรับนิสิต ให้แก้ไข ปีการศกึษา 2564  เป็นปีการศึกษา 2562 ในระดบั
ปริญญาเอก และแก้ไข ปีการศกึษา 2564 เป็น ปีการศกึษา 2561 ในระดบัปริญญาโท  

 
4.2 ร่าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ….   
หน้าท่ี 1 ข้อท่ี 4  บรรทัดท่ี 5 หลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 

หลกัสตูร 3 ปี ไมน้่อยกวา่ 61 หน่วยกิต กรรมการมีข้อเสนอแนะ หากจะปรับปรุงหลกัสตูรให้มีใบประกอบวิชาชีพ 
ควรมีค าสัง่ท่ีมีคณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพครุุสภาเป็นกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรและควรใช้ วิชาชีพครูของ
คณะศกึษาศาสตร์เพ่ือให้มีคณุภาพมาตรฐานเดียวกนั 

หน้าท่ี 3 ข้อท่ี 11  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลกัสูตร 
ขอให้ปรับข้อมลูเพ่ิมเติมให้เห็นถงึทิศทาง จดุเน้นและความเข้มแข็งของหลกัสตูรให้ชดัเจนขึน้             
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หน้าท่ี 5 ข้อ 1.3 วตัถุประสงค์หลกัสตูร/คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์/ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั (AUN 1)   

1) ให้ปรับวตัถปุระสงค์หลกัสตูร/คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์/ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั (AUN 1)  ตามรูป template TQF มคอ.2 ระดบัปริญญาโทของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  

2) วตัถปุระสงค์หลกัสตูร ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ปรับและยบุรวมเป็นข้อเดียวกนั        
3) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Expected Learning Outcome; ELOs ยังไม่

สอดคล้องและไม่ครอบคลมุกบัรายวิชาท่ีเพ่ิม ควรปรับให้มี ELOs ท่ีชีเ้ฉพาะของผู้ เรียนท่ีส าเร็จการศกึษา จาก
หลกัสตูรนี ้

หน้าท่ี 9  ข้อท่ี 2 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต ได้ใบประกอบวิชาชีพครู ให้ตดัออก 
หน้าท่ี 10 โครงสร้างรายวิชา 

1) หมวดวิชาชีพครู บรรทดัท่ี 4 ให้ตดัออก                                      
2) ข้อ 3.1.2 รายวิชา ให้ตดั ข้อ 1) หน้าค าวา่หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต 
3) ในหมวดวิชาเอก วิชาเอกบงัคบัให้ตดัหมวดวิชาเอกออกตัง้แตบ่รรทดัท่ี 13 -24  
4) รายวิชา 0324627 การศกึษาอิสระ ควรปรับเปลี่ยนช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ 

เป็น Current Topics on … และปรับช่ือภาษาไทยให้ตรงกบัภาษาองักฤษตามท่ีปรับใหม่ 
หน้าท่ี 11 โครงสร้างรายวิชา  

1)  ควรเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกให้ครอบคลมุกบัการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐานและให้
สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาหลกัสตูร  

2) ให้ตดั ข้อ 2) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต ท่ีได้ใบประกอบวิชาชีพครู ตัง้แต่
หน้า 11- 13 

หน้าท่ี 13  ความหมายของรหสัวิชา  
1. ให้เปลี่ยนความหมายเลขหลกัท่ีหกจาก  เลข 5 หมายถึง วิทยานิพนธ์ เป็นเลข 

9 หมายถงึ วิทยานิพนธ์ และปรับรหสัของรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้ถกูต้องทกุหน้าท่ีมีช่ือรายวิชาวิทยานิพนธ์  
หน้าท่ี 15 ให้ตดัแผนการเรียนหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิตท่ีได้ใบประกอบวิชาชีพครู 
หน้าท่ี 16 ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชา 0324510 การวิจยัเพ่ือพัฒนาหลกัสูตร

และการเรียนรู้ โดยไมค่วรน าค าอธิบายวิชาชีพครูมาเขียนตอ่ๆ กนั  
หน้าท่ี 17 ค าอธิบายรายวิชา 

1) ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 0324520 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา
หลกัสตูรให้เหมาะสมกบัหลกัสตูรในระดบัปริญญาโทและไมซ่ า้ซ้อนกบัค าอธิบายรายวิชาชีพครูทัง้หมด 

2) ให้ปรับหน่วยกิตรายวิชา 0324522 การเรียนการสอนในสงัคมพหุวฒันธรรม 
เป็น 3(2-2-5) และให้ตดั ค าวา่ “ฝึก” หน้าค าวา่ ปฏิบตัิออกแบบการจดัเรียนการสอน…  ในบรรทดัท่ี 2  

หน้าท่ี 18 ค าอธิบายรายวิชา 
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1) ให้ตรวจสอบความถูกต้องค าอธิบายรายวิชา 0324623 สมัมนาหลกัสตูรและ
การสอน จากข้อความ “วิเคราะห์ภาพปัจจุบัน… ให้พิจารณาความถูกต้องค าว่า “ภาพ” หรือปรับเปลี่ยนเป็น 
“สภาพ”    

หน้าท่ี 19  ค าอธิบายรายวิชา 
1) ในรายวิชา 0324530 การศกึษาปฐมวยั เป็นภาษาองักฤษ Early Child hood 

Education ค าวา่ Childhood ให้พิมพ์ติดกนั 
2) ในรายวิชา  0324530 การศกึษาปฐมวยั และ รายวิชา 0324531 การพฒันา

เดก็ปฐมวยั ให้เขียนค าอธิบายให้มีความเข้มข้นให้เหมาะสมกบัหลกัสตูรระดบัปริญญาโท 
หน้าท่ี 22  ค าอธิบายรายวิชา   

1) ในรายวิชา 0324650 วิทยานิพนธ์ ปรับรหัสให้ถูกต้อง และปรับค าอธิบาย   

วิชาใหม ่ ในบรรทดัท่ี 2 จากข้อความวา่ “…หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ…”  

หน้าท่ี 22-23 ข้อ 3.2 ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย์ 
1) ข้อง 3.2.1 การเรียงรายช่ือของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรจดัเรียงให้ถูกต้องตาม

รูปแบบของ มคอ.2 
2) ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้ปรับปรุงแก้ไข โดยเขียนให้สอดคล้อง      

กบั ELOs 
หน้าท่ี 25 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมิน                           

1) จากตารางการพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต ในคอลมัน์ท่ี 2 กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมของนิสิต  ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษของผู้ เรียนในหลักสูตรและทบทวนให้
สอดคล้องกนัทัง้หมด    

หน้าท่ี 31 ข้อ 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลกัสตูรสูร่ายวิชา ให้เพ่ิมข้อมลู ELOs ของหลกัสตูร 

หน้าท่ี 33-36 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ปรับให้สอดคล้องกบั ELOs  

หน้าท่ี 36 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชา 0324650  วิทยานิพนธ์ ผลการเรียนรู้ทุกด้าน  ควรเป็นความ
รับผิดชอบหลกั    

หน้าท่ี 37 หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1) ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ปรับตามรูปแบบของ

มหาวิทยาลยัและบณัฑิตวิทยาลยั 
หน้าท่ี 38 หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร  

1) การประกันคุณภาพหลกัสูตรปรับให้มีความเช่ือมโยงกับในองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูรและ AUN-QA ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  
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2) ข้อท่ี 1 บรรทัดท่ี 3 จากข้อความ “ด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี” ให้แก้ไขเป็น 
“ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี”  

3) ข้อท่ี 1.1 บรรทดัท่ี 5 จากข้อความ “มีการประชมุคณาจารย์ท่ีสอนในหมวด 
วิชาชีพครู” ให้ปรับเป็น “มีการประชมุคณาจารย์ท่ีสอนในหลกัสตูร…” 

หน้าท่ี 41 ข้อท่ี 7 ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key performance indicators) ให้ปรับรูปแบบ
การพิมพ์ภาษาองักฤษ  เป็น (Key Performance Indicators) 

หน้าท่ี 42 หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสตูร  
1) ข้อ 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน ให้ตดั 

ข้อความในบรรทดัท่ี 2 “ข้อมลูที่ได้จะถกูวิเคราะห์โดยศนูย์ทดสอบทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์”   
2)   ข้อ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร ให้เพ่ิมข้อมูล

ระบบการประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยัตามแบบ AUN-QA   
หน้าท่ี 45 ภาคผนวก ข ประวตัิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและ

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรของ นางสาวชวนพิศ ชุมคง ให้ปรับการเขียนอ้างอิงวารสารใหม่ โดยดูตวัอย่างจาก
ประวตัิและผลงานทางวิชาการของ นายนพเก้า ณ พทัลงุ และเป็นไปตามแนวทางของบณัฑิตวิทยาลยั     

หน้าท่ี 47 ประวตัิและผลงานทางวิชาการของนายวิทวฒัน์ ขตัติยะมาน 
1) ผลงานทางวิชาการของ “อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิทวฒัน์ ขัตติยะมาน และ

คณะ” ปรับเพ่ิมรายช่ือให้ครบทกุคน 

2) ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของนายวิทวฒัน์ ขตัติยะมาน เร่ืองท่ี 5-8 ท่ีมี

ความซ า้ซ้อนกนั   

หน้าท่ี 54 ให้ปรับ พ.ศ.การปรับปรุงหลักสูตรหัวข้อตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
หลกัสตูรเป็น หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. 

หน้าท่ี 55 ในคอลมัน์ท่ี 3 เหตผุลการปรับปรุง  ให้ระบรุายละเอียดท่ีปรับปรุง     
หน้าท่ี 56 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร  

1) ข้อ 5 คอลมัน์ท่ี 1 รายวิชาหลกัสูตรเดิม ให้ปรับ จ านวนหน่วยกิต เป็นไม่น้อย
กวา่ 42 หน่วยกิต และในคอลมัน์ท่ี 3 เหตผุลการปรับปรุง ให้ปรับเป็น คงเดิม   

2) ข้อ 6 คอลัมน์ท่ี 2 ให้ตัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ได้ใบ
ประกอบวิชาชีพครู และในคอลมัน์ท่ี 3 ให้เพ่ิมเหตผุลการปรับปรุง 

หน้าท่ี 59-61 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร  ให้ปรับรายวิชาในหลกัสตูรใหม่
กบัหลกัสตูรปรับปรุง คอลมัน์ท่ี 1 กบัคอลมัน์ท่ี 2 ให้ตรงกนัทกุรายวิชาและเขียนเหตใุหมใ่ห้สอดคล้องกนั  

หน้าท่ี 63  ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร ในคอลมัน์ท่ี 2 รายวิชา 0324541 
นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน ให้ปรับการพิมพ์ค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง และในคอลัมน์ท่ี 3 ระบุ
เหตผุลการปรับปรุงหลกัสตูร       
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หน้าท่ี 67 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร ให้เพ่ิมค าอธิบาย รายวิชา 0324563 
การศกึษาส าหรับผู้ ท่ีมีความต้องการพิเศษ ในคอลมัน์ท่ี 2                                   

 
4.2 ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และคอมพวิเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้อนุมัติใ ห้คณะศึกษาศาสตร์ โดยสาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา พร้อมทัง้ได้แต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร เพ่ือให้ด าเนินงานปรับปรุงหลกัสตูรเป็นไป
ตามกระบวนการนัน้ บดันี ้สาขาวิชาดงักลา่วได้ด าเนินการปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิตสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาร่างหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบ ร่าง มคอ. 2 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …. โดยปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ           
ท่ีประชมุดงันี ้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม  ท่ีประชมุมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะดงันี ้
1. พิจารณาความถกูต้องการพิมพ์ตวัอกัษร รหสัรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องตรงกนั

ตลอดทัง้เลม่  
2. จากแบบเสนอหลกัสตูร  

หน้าท่ี 2  วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ควรแยกเขียน

วตัถปุระสงค์และตามด้วย ELOs    

3.  จากร่าง มคอ.2 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ….   

หน้าท่ี 6 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ควรแยกเขียน

วตัถปุระสงค์และตามด้วย ELOs    

หน้าท่ี 7 ข้อ 2 แผนพฒันาปรับปรุง ควรเพ่ิมหวัตารางแผนพฒันาปรับปรุง 

หน้าท่ี 9 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ท้ายตาราง คา่ธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่ายภาค

เรียนละ 45,000 บาท ควรระบวุา่ เป็นกลุม่ท่ีได้เงินทนุการศกึษาในโครงการ สควค. ของสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

หน้าท่ี 10 หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศกึษาและวิจยั ควรตดัค าวา่ “ระดบับณัฑิตศกึษา” 

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชา 0308601  ปฏิบัติการสอน    
ในสถานศกึษา 1 และปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2  ควรตรวจความถูกต้องจ านวนหน่วยกิตและชัว่โมงตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูจากงานหลกัสตูรคณะศกึษาศาสตร์                     
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หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศกึษาและวิจัย ควรแก้ไข จ านวนหน่วยกิต  เป็น 6 
หน่วยกิต  

หน้าท่ี 11 หมวดวิชาเอกเลือก  ควรหมายเหตุ บางรายวิชาวิชาเลือกสามารถเลือกข้าม
กลุม่ได้ 

หน้าท่ี 12 รายวิชา 0223533  ฟิสิกส์การวิเคราะห์สารอินทรีย์ ควรแก้ไขช่ือให้ถกูต้อง 
หน้าท่ี 13 รายวิชา 0223553  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ ควรแก้ไขเลขรหัส

รายวิชาให้ถกูต้อง 
หน้าท่ี 14-15 ความหมายของรหัสรายวิชา ควรปรับตามรหัสของสาขาวิชา คณะ

วิทยาศาสตร์และคณะศกึษาศาสตร์ ให้ถกูต้อง  
หน้าท่ี 17-21 ค าอธิบายรายวิชา รหัส 02…… ควรตรวจสอบความถูกต้องกับคณะ

วิทยาศาสตร์  เน่ืองจากมีค าเร่ิมต้นวา่ ศกึษา…   
หน้าท่ี 32 ค าอธิบายรายวิชา 0313562 สะเต็มศึกษา ควรปรับค าอธิบายรายวิชาใหม ่

ดงันี ้ “ความหมาย แนวคิดและองค์ประกอบของสะเต็มศึกษา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทักษะ ใน
ศตวรรษท่ี 21 การบรูณาการในสะเตม็ศกึษา ออกแบบวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา การวดัและ
ประเมินผลของสะเตม็ศกึษา” 

ค าอธิบายรายวิชา 0313691 วิทยานิพนธ์  บรรทัดท่ี 2 ควรตัดค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย ค าว่า “หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และตดัค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ “or publications 
recognized”  

หน้าท่ี 35  ข้อ 3.2.1  ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ล าดบัท่ี 
9 คอลัมน์ท่ี 5 ประวัติของนางพูนสุข อุดม คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ควรปรับสาขาวิชาใหม่ เป็น วท .บ. เคมี
(ศกึษาศาสตร์) และในคอลมัน์ท่ี 6 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ควรปรับแก้ไข ให้ถกูต้อง 

หน้าท่ี 36  ช่ือ สกลุ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร ล าดบัท่ี 15 ควรแก้ไขเป็น นายเมธี  ดิสวสัด์ิ   
หน้าท่ี 37 ช่ือ สกุล อาจารย์ประจ าหลกัสูตร ล าดบัท่ี 19  ควรแก้ไขเป็น นางสาววรินธร 

เบญจศรี  
หน้าท่ี 38 ข้อ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ควรตรวจสอบ

ความถกูต้องจากหน่วยฝึกสอนฝึกงานเป็นหลกั  
ข้อ 4.2 ช่วงเวลา ควรปรับแก้เป็นภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนเรียนท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 2… 
ข้อ 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ ควรปรับแก้ เป็น (1) ในชัน้ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 … 

หน้าท่ี 39  ข้อ 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ ควรปรับแก้ เป็น (2) ในชัน้ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 …   
ข้อ 5.3 ช่วงเวลา ควรปรับแก้ เป็น ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 2  
ข้อ 5.4 จ านวนหน่วยกิต ควรปรับแก้ เป็น …จ านวนชัว่โมง 240 ชัว่โมง 

หน้าท่ี 40 ข้อท่ี 1 การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต ควรก าหนดให้สะท้อนอตัลกัษณ์
ของผู้ เรียนในหลกัสตูรเป็นส่วนหนึ่งของ ELOs แต่ไม่ควรเหมือน ELOs และควรพิจารณาว่ามีความพิเศษกว่า 
ELOs ท่ีระบไุว้อย่างไร  
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หน้าท่ี 66 คอลมัน์ท่ี 2 รายวิชา 0308561 การจดักระบวนการเรียนรู้และการจดัการ ชัน้
เรียน ควรตรวจสอบความถกูต้องช่ือรายวิชาภาษาองักฤษ     

หน้าท่ี 73 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ควรตรวจสอบความถูกต้อง ระหว่างรายวิชา 
0320501 บรูณาการการศกึษา กบั รายวิชา 0308521 ปรัชญาการศกึษาและการพฒันาหลกัสตูร  

4.  หมวดวิชาชีพครู ควรทบทวนใหม่ให้ครอบคลมุ 11 มาตรฐานและควรด าเนินการร่วมกบั
ฝ่ายวิชาการ คณะศกึษาศาสตร์ เพ่ือให้มีคณุภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานความรู้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของครุุสภา
และควรทบทวนจ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสม 
 

4.3 ร่างหลักสูตรวิชาโท การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
 ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงค์ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …. มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือเสริมศักยภาพให้กับ
หลกัสตูรและผู้ เรียน และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในการนี ้จึงเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาให้ร่างหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบร่าง หลกัสูตรวิชาโท การบริหารการศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. โดย
ปรับแก้ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชมุดงันี ้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม  ท่ีประชมุมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะดงันี ้
หน้าท่ี 1 ข้อท่ี 3 วิชาเอก ควรปรับแก้ข้อความใหม่ เป็น  ใช้ส าหรับเสริมศักยภาพให้กับ

หลกัสตูรวิชาเอก-โท  
หน้าท่ี 2 ข้อท่ี 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร ควร

ปรับแก้ ข้อท่ี 6.1 เป็น …ปรับปรุงจากบญัชีวิชาโท 
ข้อท่ี 6.4 ควรตดัออก     
ข้อท่ี 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ควรปรับแก้ ปี 

พ.ศ.ใหมใ่นบรรทดัท่ี 2 เป็น ปีการศกึษา 2562   
ข้อท่ี 8  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา ควรเพ่ิมอาชีพท่ี

สามารถประกอบได้หลกัส าเร็จการศกึษาอีก 1 ข้อ เป็นข้อ 8.2 นกัวิชาการศกึษา 
หน้าท่ี 4 ข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกบัพันธกิจของสถาบัน ควรปรับข้อมูลความเก่ียวข้องกับ

พนัธกิจของสถาบนั ให้มีความเฉพาะเจาะจงย่ิงขึน้เก่ียวกบัวิชาโทบริหารการศกึษา 
หน้าท่ี 6  ข้อ 1.3  วตัถุประสงค์หลกัสูตร/คุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์/ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง  ควรตัดลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครู ข้อ 1-4 และปรับลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน เป็น
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร และควรระบ ุELOs เพ่ิมเติมให้สะท้อนผลที่เกิดกบัผู้ เรียนวิชาโท 

หน้าท่ี 7  ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง คอลัมน์ท่ี 2 กลยุทธ์ ให้ ข้อท่ี 1 ควรปรับแก้ เป็น 
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร  

หน้าท่ี 9  ข้อ 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี ควรปรับแก้จ านวนนิสิต
ในแตล่ะปีการศกึษา โดยเร่ิมตัง้แต ่ปีการศกึษา 2561  
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ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ควรเพ่ิมข้อมูลงบประมาณตามแผน โดยขอข้อมูลท่ี
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลยั  

ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย ควรใช้ข้อมูลจากหลักสูตร กศ .ม.การบริหาร
การศกึษา  

หน้าท่ี 10 ช่ือรายวิชา ควรปรับช่ือใหม่ รายวิชา 0302313 การบริหารธุรการ ให้มีความ
เหมาะสมมากขึน้   

หน้าท่ี 11 ช่ือรายวิชา ควรปรับช่ือใหม่ภาษาอังกฤษ ควรแก้ไข รายวิชา 0320316 เป็น 
Ethics for Administrators  

ควรตดัข้อความ “ให้เลือกเรียนวิชาโทใด ๆ ตามท่ีสภาวิชาการเห็นชอบท่ี เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัทักษิณ 1 วิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทัง้นีโ้ดยค าแนะน าและเห็นชอบจากอาจารย์       
ท่ีปรึกษา” 

หน้าท่ี 18  ควรปรับรูปแบบการพิมพ์ ข้อ 1 ในตารางการพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 
ในคอลัมน์ท่ี 1 โดยพิมพ์ ช่ือ ELOs ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน และให้ขึน้บรรทัดใหม่ ส าหรับข้อความท่ีชี ้
คณุลกัษณะพิเศษเฉพาะ 

หน้าท่ี 23-24 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรตรวจสอบ
ช่ือรายวิชาให้ถกูต้องและตรงกบัโครงสร้างรายวิชา 

หน้าท่ี 25 ข้อท่ี 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต ให้ปรับแก้ไขข้อความ
เป็น “มีคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร…” 

หน้าท่ี 29 ข้อท่ี 7 ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ควรเพ่ิมกระบวนการ ELOs และตวับ่งชีต้าม 
AUN-QA  

หน้าท่ี 37 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร ของ พ.ต.ท.ปรมะ สวุรรณโณ ควรเพ่ิมผลงานวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการ 

หน้าท่ี 40 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลกัสตูร ข้อท่ี 7 ในคอลมัน์ท่ี 1 ควร
ตดัค าวา่ “เรียงตามรหสัวิชา” และในคอลมัน์ท่ี 2 ควรปรับแก้ไข หน่วยกิตวิชาโทบงัคบั ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และวิชาโทเลือก ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต            
 
วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1  พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่ เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา 

ด้วยอาจารย์ ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นใน
ผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 

มต ิ รับรองคณุภาพและการเผยแพร่ผลงาน (งานวิจยั) ของอาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชุมรักษา  
ซึง่การเผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และมีความเห็นว่าผลงานทาง
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วิชาการของอาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา  มีทิศทางสอดคล้องกบั (1) สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของ
แตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ, (4) พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสงัคม
ให้มีความเข้มแข็ง และ(5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ  

 
5.2  พจิารณาการสังกัดสาขาวิชาของอาจารย์ ดร.จดิาภา  สุวรรณฤกษ์ 

ด้วยมหาวิทยาลยัได้เห็นชอบการย้ายสงักัดและตดัโอนต าแหน่งของนางสาวจิดาภา  สุวรรณ
ฤกษ์ มาสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่วนัท่ี 11 ตลุาคม 2560 ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 ในการนี ้
จงึเสนอให้ประชมุพิจารณาสาขาวิชาท่ีอาจารย์ ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์ จะสงักดัในคณะศกึษาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
การพิจารณาสาขาวิชาท่ีอาจารย์ ดร.สวุรรณฤกษ์ จะสงักดั ควรพิจารณาจาก 
1. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารย์ ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ ว่ามีความสอดคล้องและ

สมัพนัธ์กบัสาขาวิชาใด ประกอบกบัภาระงานท่ีพงึมีในอนาคต 
2. เน่ืองจากการบรรจุบุคคลดงักล่าวเก่ียวโยงกับหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงควรพิจารณาสาขาวิชาท่ีหลักสูตรดังกล่าวจะสังกัดร่วมด้วย หาก
หลกัสตูรสงักดัสาขาวิชาใด บคุคลอาจสงักดัสาขาวิชาตามหลกัสตูร 

มต ิ มอบคณบดีคณะศกึษาศาสตร์พิจารณาการสงักดัสาขาวิชาของอาจารย์ ดร.จิดาภา  
สวุรรณฤกษ์ โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ 

 
5.3  พิจารณาการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู 

ส าหรับนิสิตกลุ่มทั่วไป ในปีการศึกษา 2560 โดยคุรุสภาได้มีมติให้มีการก าหนดอตัราค่าบ ารุงการศึกษา เป็น
อ านาจของสภามหาวิทยาลยั และเพ่ือให้หลกัสตูรสามารถเทียบเคียงกบัคา่เลา่เรียนของมหาวิทยาลยัอื่นๆ ได้ จงึ
ขออนมุตัิเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่บ ารุงการศกึษาและค่าเล่าเรียนในหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวิชา วิชาชีพครูแบบเหมาจ่าย ดงันี ้

1. ขออนุมัติหลักเกณฑ์จ่ายค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บณัฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร จ านวน 45,000 บาท/คน โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 ภาค
เรียน ภาคเรียนละ 15,000 บาท ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศกึษา 

2. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิชาชีพครู ประเภทกลุ่มทั่วไป ในอตัราส่วนระหว่างคณะกบัมหาวิทยาลยัในลกัษณะเดียวกับหลกัสตูรท่ีจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คือ 70 : 30 โดยให้มีผลบงัคบัใช้กบันิสิตตัง้แตร่หสั 60 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลกัสตูรจะเร่งด าเนินการปรับแผนการรับนิสิตเพ่ิมเติม จากเดิม 1 กลุ่ม (30 คน) ในปีการศกึษา 2560 เพ่ิมเติม
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เป็น 3 กลุม่ (90 คน) ตัง้แตปี่การศกึษา 2561 เป็นต้นไป ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
หลกัเกณฑ์การจ่ายคา่บ ารุงการศกึษา และคา่เลา่เรียนในหลกัสตูรประกาศนียบตัรสาขาวิชา วิชาชีพครู 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
เน่ืองจากกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าเรียนในหลกัสตูรเป็นครูท่ีสอนในสถานศกึษาอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่

มีวฒิุครู กรณีต้องการปรับลดคา่ใช้จ่ายภายในหลกัสตูร อาจพิจารณาปรับลดจ านวนอาจารย์นิเทศก์จากอาจารย์
นิเทศก์ 2 คน ตอ่ผู้ เรียน 1 คน เป็น อาจารย์นิเทศ 1 คน ตอ่ผู้ เรียน 1 คน  

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใน
หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู และมอบนางสภุาภรณ์  คติการ  จดัท ารายละเอียดเสนอ
มหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 
ปิดประชุม เวลา 19.15 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
       บนัทกึการประชมุ 
 
อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชมุ 


