
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 9/2557 

วันพุธที่  19  พฤศจกิายน  2557  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

3. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

4. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 

6. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู – แทน) 

7. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

9. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

11. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

12. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

13. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา    เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสิทธ์ิ) 

3. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้ร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม วิชยัดิษฐ  ผู้ช่วยคณบดี 

2. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั   สวุรรณมณี   สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

3. อาจารย์ ดร.สนุทรี   วรรณไพเราะ   สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

4. นางอทุยั  ศิริคณุ    นกัวิชาการ 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การปฏรูิปการศึกษา 

เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1 นอกเลม่ 

1.1.2 การจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการนโยบายและการพฒันามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือวนัท่ี 2 

ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณบดีคณะ

ศกึษาศาสตร์ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับอธิการบดีในเร่ืองของสถานท่ีท่ีจะจดัตัง้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นการ

เบือ้งต้นแล้ว แตย่งัไมไ่ด้ข้อสรุปท่ีชดัเจน 

1.1.3 การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏบิัตกิารวิชาชีพครู 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้อนุมติังบประมาณในการก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพ

ครูนัน้ ขณะนีไ้ด้ออกแบบอาคารและทําราคากลางในการก่อสร้างเสร็จสิน้ โดยจะทําการเปิดให้เสนอราคา

ก่อสร้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และจดัทําสญัญาการก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม 2557 ทัง้นี ้

ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
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1.1.4 การทาํข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 

คณะศกึษาศาสตร์ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือกบั Guanxi Normal University ประเทศ

จีน เพ่ือสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ศกึษาระหวา่งมหาวิยาลยั โดยในเบือ้งต้นคณะศกึษาศาสตร์ได้มอบหมายให้

อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมเจรจาทําความ

ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัดงักลา่วแล้ว ซึง่ประเดน็ในการทําความร่วมมือประกอบด้วย 

(1) ความร่วมมือทางวิชาการ 

(2) การพฒันาความร่วมมือทางด้านการวิจยัร่วม 

(3) การแลกเปลี่ยนบคุลากรและคณาจารย์ 

(4) การแลกเปลี่ยนนิสิต ทัง้ระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

สาขาการบริหารการศึกษาจะนําคณาจารย์ในสาขาวิชา และนิสิตเข้าร่วมการประชุม

วิชาการและนําเสนอผลงานระดบัชาติ และงานบริหารสมัพันธ์ท่ีจงัหวดัเชียงราย ระหว่างวนัท่ี 22-24 ธันวาคม 

2557 โดยช่วงเวลาในการเดินทางจะอยู่ระหว่างวันท่ี 18-25 ธันวาคม 2557 ซึ่งตรงกับช่วงสอบปลายภาค

การศกึษา สาขาวิชาจะประสานงานในการจดัหากรรมการคมุสอบแทนตอ่ไป 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาได้ 3 0จัดโครงการประชุมทางวิชาการและ

การนําเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทกัษิณ  "SMART FOR ALL" ครัง้ท่ี 4 ระหวา่งวนัท่ี 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชมุปาริชาต อาคารเรียน

รวม 1 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  โดยในโครงการดงักล่าวจดัให้มีการประชุมวิชาการ สื่อดิจิทลั เล่า

เร่ืองวิถีชุมชน ระหว่างวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในการเข้าร่วมงาน

เป็นอย่างดี 

1.2.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา (อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเจรจาทํา

ความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัในประเทศจีน เพ่ือสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ศกึษา และเดินทางไป

ประเทศอินโดนีเซียเพ่ือหารือการเตรียมจดัโครงการ ISET 2015 โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 8/2557 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

8/2557 เม่ือวนัองัคารท่ี 14 ตลุาคม 2557 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 4 วาระท่ี 4.3 ในสว่นของข้อเสนอจากกรรมการ ข้อ 2  

ข้อความเดิม 2. การรวมรายวิชา หรือรวมมาตรฐานความรู้เข้าด้วย ให้คํานึงถึง

การสอนร่วมของอาจารย์ระหวา่งสาขาวิชาให้มาก ไมค่วรให้ภาระงานสอนไปตกอยู่ท่ีสาขาวิชาใดมากเกินไป 

แก้ไขเป็น  2. การรวมรายวิชา หรือรวมมาตรฐานความรู้เข้าด้วย ให้คํานึงถึง

การสอนร่วมของอาจารย์ โดยการบรูณาการระหวา่งสาขาวิชา 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  การจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

สืบเน่ืองจากวาระแจ้งเพ่ือทราบเร่ืองการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทักษิณ ประธาน

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาสถานท่ีก่อตัง้โรงเรียนสาธิตฯ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

อาจใช้สถานท่ีบริเวณบ้านพัก โดยในระยะแรกอาจใช้สถานท่ีบริเวณหอสมุดเดิม เม่ือ

มหาวิทยาลยัจดัสรรพืน้ท่ีบริเวณบ้านพกัเพ่ือดําเนินการก่อสร้างได้แล้ว จงึย้ายสถานท่ีไปยงับริเวณดงักลา่ว 

มต ิ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดทําข้อมูลเบือ้งต้นในเร่ืองของสถานท่ีก่อตัง้โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยั โดยพิจารณาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.

สิทธิชัย  วิชัยดษิฐ 

 ด้วยอาจารย์ ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ  ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดงักล่าว (เอกสาร

การประชมุ หมายเลข 4.1) 
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มต ิ เห็นชอบให้บุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์ เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 

 

4.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.

กฤธยากาญจน์  โตพทิกัษ์ 

ด้วยอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์  ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดงักล่าว (เอกสาร

การประชมุ หมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้บุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ์ ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 

 

4.3 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอ

กาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ของรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์  

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์  ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนเพ่ือขอ

กําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแนะแนว ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือ

คณะอนกุรรมการประเมินการสอนของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบให้บุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง

ศาสตราจารย์ของรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ ดงันี ้
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ เป็นอนกุรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา   เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 
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4.4 การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์      

เอกวิทย์  แก้วประดษิฐ์  

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์การวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่าวิธีการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ต้องได้ รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ

สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเ ก่ียวข้องกับสาขาวิชานัน้  ในส่วนของคณะ

ศกึษาศาสตร์มีผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการย่ืนผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์) ในการ

รายงานภาระงานของผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์  

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคคลดงักล่าว (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.4 และนอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

คณะควรมีกระบวนการ/กลไกในการทําความตกลงกับผู้ มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นการ

เบือ้งต้น วา่ใครจะทําผลงานในลกัษณะใดบ้าง และมีขัน้ตอนในการติดตามความคืบหน้า หรือการนําผลงานนัน้

ไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

มต ิ รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ 

ในการรายงานภาระงานของผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2557 

 

 

4.5 ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพประจาํปีการศึกษา 2557  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้คณะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Improvement Plan) ประจําปีการศกึษา 2557 (จากผลประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 

2556) นัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ. 2553 – 2556  “ใช้ระบบการพฒันา

คณุภาพเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัมหาวิทยาลยัให้มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและส่งเสริมสนบัสนุนให้

บคุลากรและหน่วยงานมีการพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพด้านการแข่งขนัและสร้างความเป็น

เลิศให้กบัมหาวิทยาลยั” และนโยบายประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ 2553 – 2556 

ให้มีการพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เน่ืองทัง้ระดบัหน่วยงานและมหาวิทยาลยั และเพ่ือให้การดําเนินงานครอบคลมุ

วงจรคณุภาพ PDCA ทกุกระบวนการทํางาน จงึให้คณะมีการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ(Quality Improvement 

Plan) โดยประเดน็ท่ีนําสูก่ารจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ คือ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพ

ภายใน ดงันี ้1) สิ่งท่ีหน่วยงานต้องการดําเนินการเร่งด่วน 2) ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ และ3) ตวับ่งชีท่ี้

คะแนนผลการประเมินต่ํากวา่ 3.51   

   ประธานจึงเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2557 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 

2556) เพ่ือจดัส่งให้มหาวิทยาลยัและนําแผนการพฒันาคณุภาพดงักล่าวมาพฒันาการดําเนินการในคณะต่อไป 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5) 
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มต ิ เห็นชอบ ร่าง แผนพฒันาคณุภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปีการศกึษา 

2557 โดยมอบฝ่ายพัฒนานิสิตรวบรวมกิจกรรม และดําเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ือนําเสนอ

มหาวิทยาลยัตอ่ไป 

 

 

4.6 การเสนอรายวิชาเพิ่มเตมิ หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู  

ด้วยประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ มีความประสงค์เสนอรายวิชาเลือก ในหมวดวิชา

เฉพาะ วิชาชีพครู ในมาตรฐานความรู้ท่ี 3 ภาษาและวฒันธรรม จํานวน 4 รายวิชา เพ่ือให้นิสิตในหลกัสตูรได้มี

โอกาสพฒันาศกัยภาพด้านภาษาและวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์

จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเพ่ิมรายวิชาในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู (เอกสาร

การประชมุ หมายเลข 4.6)  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

ควรปรับช่ือรายวิชาต่างๆ ให้มีลกัษณะเฉพาะสําหรับครู เพ่ือป้องกันไม่ให้ซํา้กับรายวิชาใน

สงักดัคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ทัง้นี ้หากไมส่ามารถปรับช่ือได้ ในสว่นของคําอธิบายรายวิชาควรระบุ

ให้ชดัเจนวา่เป็นรายวิชาสําหรับครู 

มต ิ 1. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชา

เฉพาะ วิชาชีพครู จํานวน 4 รายวิชา ดงันี ้

(1) ภาษาไทยในบริบทการทํางาน (Thai Language in Working Context)  

 2(1-2-3) 

(2) ภาษาศาสตร์สําหรับครู (Linguistics for Teacher) 2(2-0-4) 

(3) ภาษากบัสงัคม (Language and Society) 2(2-0-4) 

(4) การพดูและการพฒันาบคุลิกภาพ  

 (Speaking and Personality Development) 2(1-2-3) 

2. ให้ปรับช่ือหรือคําอธิบายรายวิชาในมติข้อ 1 ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

 

 

4.7 การเปล่ียนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ประจาํภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557  

ด้วยคณะท่ีผลิตบัณฑิตร่วมได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและกรรมการ

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตร 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยให้คณะรายงานข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดทําข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ในการนี ้        จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.7)  
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มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ประจําหลกัสูตรและกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตรในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมอบฝ่ายวิชาการคณะ

ศกึษาศาสตร์ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

 

 

4.8 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศกึษาได้ดําเนินการจดัโครงการวิพากษ์หลกัสตูรสาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ซึง่ในการวิพากษ์หลกัสตูรดงักลา่วมีมติจากการวิพากษ์หลกัสตูร

ประกอบกบัคณะศกึษาศาสตร์ให้ได้ดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรปริญญาโทและเอก (การศกึษามหาบณัฑิตและ

การศกึษาดษุฎีบณัฑิต) สาขาวิชาการบริหารการศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....) ซึง่สาขาวิชาได้ดําเนินการ

ในเร่ืองดงักล่าวแล้ว ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ร่าง หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศกึษา

ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.8 นอกเลม่)  

มต ิ เห็นชอบ (ร่าง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิตและการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศกึษา โดยให้มีการปรับแก้ไขเอกสาร ดงันี ้

ในสว่นบทสรุปสาระสําคญัของหลกัสตูร 

1. ให้ตรวจสอบ และจดัลําดบัหวัข้อใหมใ่ห้ถกูต้อง 

2. ให้ตรวจสอบการพิมพ์คํา ข้อมลู หรือข้อมลูตา่งๆ ให้ถกูต้อง 

3. หน้าท่ี 2 ข้อ 1.5 ให้ระบรุายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองของความรู้ความสามารถใน

การวิจยั 

4. หน้าท่ี 3 ข้อ 1.8 ให้ปรับรายละเอียดในสว่นของปรัชญาให้กระชบั และสัน้ลง  

5. หน้าท่ี 3 ในส่วนของวตัถุประสงค์หลกัสตูร ให้เอารายละเอียดของมหาบณัฑิต

ขึน้ก่อน จงึตามด้วยรายละเอียดในสว่นของดษุฎีบณัฑิต และวตัถปุระสงค์ข้อ 3.1.2 ให้ตดัคําวา่ ระดบัสงู ออก 

6. หน้าท่ี 4 ตารางโครงสร้างหลกัสตูร แผน ก แบบ ก2 ให้ปรับข้อมลูหน่วยกิตให้

ตรงกบัรายวิชา และปรับหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็น 12 หน่วยกิต 

7. หน้าท่ี 9  ข้อ 1.11 ในส่วนของจํานวนรับนิสิต ให้ระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่า รับ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ปีละเท่าใด ซึง่อาจนําเสนอข้อมลูในรูปตาราง 

ในสว่นของ (ร่าง) หลกัสตูรฯ 

1. ให้ตรวจสอบการพิมพ์คํา ข้อมลู หรือข้อมลูตา่งๆ ให้ถกูต้อง 

2. หน้าท่ี 2 ข้อ 4.2.2 บรรทดัท่ี 2 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรเป็น 90 

หน่วยกิต 

3. หน้าท่ี 3-4 ข้อ 9. ให้จดัลําดบัการเรียงข้อมลูของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร

ใหม ่
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4. หน้าท่ี 8 ข้อ 2.2 ในส่วนของระดับปริญญาโท บรรทัดท่ี 3 ให้ตัดข้อความ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ออก 

5. หน้าท่ี 13 ข้อ 3.2.2 แก้ไขข้อมลูจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร เป็น ไมน้่อย

กวา่ 90 หน่วยกิต 

6. หน้าท่ี 14-15 ให้เรียงลําดบัรายวิชาใหม ่

7. หน้าท่ี 16 ความหมายของเลขรหสัวิชา ให้เพ่ิมความหมายของ เลข 8 

8. หน้าท่ี 17-19 ให้ตรวจสอบรหสัวิชา ช่ือวิชา และจํานวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง และ

ให้ตรงกบัคําอธิบายรายวิชาในหน้าท่ี 24-33 

9. หน้าท่ี 19 ให้เพ่ิมข้อมลูของรายวิชา วิทยานิพนธ์ 

10. หน้าท่ี 22 ตารางแสดงแผนการศกึษา แบบ 1.1 ให้ตรวจสอบรหสัวิชาให้ถกูต้อง 

11. หน้าท่ี 26 รายวิชา 0302532 คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร ให้เพ่ิมเติม

รายวิชาในสว่นของจรรยาบรรณให้ครบตามเกณฑ์ของครุุสภา 

12. หน้าท่ี 28 ให้เพ่ิมช่ือวิชาภาษาองักฤษ ในรายวิชา 0302642 การประกนัคณุภาพ

การศกึษา และเพ่ิมเติมคําวา่ ฝึกปฏิบติั ในรายวิชา 0302661 การวิจยัทางการบริหารการศกึษา 

13. หน้าท่ี 30 ปรับช่ือวิชาภาษาองักฤษในรายวิชา 0302761 การบริหารนโยบาย

และยทุธศาสตร์ทางการศกึษา เป็น Policy and Strategic Administration in Education 

14. หน้าท่ี 32 ปรับคําอธิบายรายวิชา 0302773 สมัมนาดุษฎีนิพนธ์ เป็น สมัมนา

ประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทําดษุฎีนิพนธ์ เพ่ือให้เกิดแนวคิดสําหรับการทําดษุฎีนิพนธ์ และพฒันาเค้าโครง

ดษุฎีนิพนธ์ 

15. หน้าท่ี 32 รายวิชา 0302803 สมัมนาการวิจยัทางการบริหารการศกึษา บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม  สัมมนาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ 

การศกึษาและการวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหาร 

แก้ไขเป็น  สมัมนาการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหาร 

16. หน้าท่ี 33 ให้ปรับคําอธิบายรายวิชา 0302891 ดุษฎีนิพนธ์ ให้แตกต่างจาก

คําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

17. หน้าท่ี 36 ข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ ให้ตรวจสอบว่าได้ตอบรับการทาบทามแล้ว

หรือไม ่ถ้าไมมี่การตอบรับ ไมต้่องระบช่ืุออาจารย์พิเศษ 

18. หน้าท่ี 38 ตารางการพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต ในส่วนของกลยุทธ์หรือ

กิจกรรมของนิสิตด้านบคุลิกภาพ บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม  มีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค

การเจรจา 

แก้ไขเป็น  พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทการเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจา 
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19. หน้าท่ี 39 ข้อ 2.2 ด้านความรู้ ให้ระบุรายละเอียดให้ครบตามแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบ 

20. หน้าท่ี 43-47 ให้ตรวจสอบให้มีความรับผิดชอบหลกั กระจายในทุกด้านอย่าง

เหมาะสม 

21. หน้าท่ี 44 ให้ระบุความรับผิดชอบหลัก ในด้านความรู้ ในรายวิชา 0302521 

กฎหมายทางการศกึษา 

22. หน้าท่ี 45 ให้ระบคุวามรับผิดชอบหลกัในด้านทกัษะทางปัญญา และด้านทกัษะ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลฯ ในรายวิชา 0302691 วิทยานิพนธ์ 

23. หน้าท่ี 47 ให้ระบุความรับผิดชอบในรายวิชา 0302772 สัมมนาปัญหาทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมกบัการบริหารการศกึษา 

24. ให้ตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกบัอาจารย์ประจําหลกัสูตรในภาคผนวก ก ให้ถูกต้อง

และเป็นปัจจบุนั และปรับให้เป็นแบบฟอร์มตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 

 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1    พจิารณา ร่าง คาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เห็นชอบให้ดําเนินการจัดตัง้กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์นัน้ 

คณะได้จัดทํา ร่าง คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ตามระเบียบ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย กองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ. 2553 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณา ร่าง คําสัง่ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 5.1) 

มต ิ เห็นชอบ ร่าง คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 

โดยให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็น ตวัแทนศิษย์เก่า และ

เห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ  เป็นผู้แทนสาขาวิชา 

 

 

5.2    พจิารณาแผนการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแผนการผลิตครูและ

บคุลากรทางการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ (เอกสารการประชมุ นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบแผนการผลิตครูและบุคลากรทางการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ โดยให้

ปรับแก้ไขข้อมลูของสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน ดงันี ้
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หลักสูตรท่ีเปิดสอน/จาํนวนวัน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาที่

ดาํเนินการขณะนี/้

จาํนวนคน 

หลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง/พ.ศ. ที่จะ

เปิด/จาํนวนคน 

สาขาวิชาที่

ดาํเนินการขณะนี/้

จาํนวนคน 

หลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง/พ.ศ. 

ที่จะเปิด/

จาํนวนคน 

สาขาวิชาที่

ดาํเนินการ

ขณะนี/้

จาํนวนคน 

หลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง/พ.ศ. ที่

จะเปิด/จาํนวนคน 

ก ศ . บ . ก า ร ศึ ก ษ า

ปฐมวยั (5 ปี) 30 คน 

กศ.บ.การประถมศึกษา 

(5 ปี)/ปี 2559 /30 คน 

กศ.ม.หลักสูตรและ

การสอน 

ภาคปกติ 10 คน 

ภาคพิเศษ 40 คน 

- - กศ.ด.หลักสูตรและ

การสอน/ปี 2560 

ภาคปกติ 10 คน 

ภาคพิเศษ 10 คน 

 

 

ปิดประชุม เวลา 17.15 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

              ตรวจรายงานการประชมุ 
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