รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560
วันจันทรที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.เปนตนไป
ณ หองแหลงการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารยนอม สังขทอง – รักษาการแทน)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กรรมการ
(อาจารย ดร.ดวงฤดี พวงแสง)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กรรมการ
(อาจารยอรพิน ทิพยเดช – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
(อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย กรรมการ
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร กรรมการ
(อาจารย ดร.วรินธร เบญจศรี)
10. รองศาสตราจารยนอม สังขทอง กรรมการ
11. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
13. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการและเลขานุการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม – รักษาการแทน)
14. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร ผูชวยเลขานุการ
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
15. นางสุภาภรณ ประดับแสง ผูชวยเลขานุการ
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร ผูชวยเลขานุการ

2

ผูไมเขาประชุม
1. อาจารยสุวิมล อนวัชพันธุ เนื่องจาก ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
1. อาจารย ดร.ชัชวาล ชุมรักษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. อาจารย ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คุณอานันท นิรมล สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4. อาจารย ดร.จินตนา กสินันท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5. อาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
6. นางสาวปทมา สํานักโหนด ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

09.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการวันครูแหงชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม”
(วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจําปพุทธศักราช 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาต
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมโครงการในวันดังกลาว
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ (ไมมี)
1.3 เรื่องแจงจากเลขานุการที่ประชุม
1.3.1 การเลื่อนวันเปดภาคเรียน
ตามที่หลายจังหวัดในภาคใตประสบปญหาอุทกภัย สงผลใหนิสิตและบุคลากรในหลาย
พื้นที่ไมสามารถเดินทางมาศึกษา และปฏิบัติงานได มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศเลื่อนการเปดภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559 จากวันที่ 10 มกราคม 2560 เปนวันที่ 16 มกราคม 2560 สําหรับกําหนดการสอนชดเชย
การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตอไป
1.3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมคณะอนุกรรมการ
สงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ประชุมหารือในประเด็นดังนี้
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(1) การพิจารณาตัดสินสถานภาพผูร ับทุนในโครงการ สควค.ระดับปริญญาโท
ประเภท Premium รุน 1 ประจําปการศึกษา 2556 ที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขทุน โดยของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจํานวน 2 รายคือ นายภัททิยะ จันทรอุดม และนายกรวิทย เกื้อคลัง
ซึ่ง สสวท. จะแจงผลการพิจารณาใหทราบตอไป
(2) การรับนิสติ ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจําป
การศึกษา 2560 ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนไปตามแผนรับนิสิตคือ สาขาวิชาละ 5 คน
ใน 5 สาขาวิชา รวม 25 คน
(3) การคัดเลือกศูนยสรางขอสอบวิชาพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกนิสิตทุนโครงการ สควค.
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งที่ประชุมไดทบทวนการออกขอสอบ และมี
นโยบายใหออกขอสอบโดยสวนกลาง เพื่อใหเกิดความโปรงใส
(4) การปจฉิมนิเทศในลักษณะของคาย ใหดําเนินการในลักษณะของการเขาคาย
ไมใชการประชุมสัมมนา ซึ่งในการเขาคายมีการสอดแทรกคุณลักษณะความเปนครู และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับครูใหกับผูเขาคายดวย
1.4 เรื่องแจงจากหัวหนาสํานักงานคณะ
1.4.1 การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และกําหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาในวันที่ 22 ธันวาคม
2559 ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. ณ สํานักงานคณะศึกษาศาสตร นั้น บัดนี้กระบวนการดังกลาวไดเสร็จสิ้น
แลว ผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมีคะแนนสูงสุด คือ นางสาว
สาวิตรี สัตยายุทธ
1.4.2 การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร และกําหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะศึกษาศาสตร
พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ระหวางเวลา
09.00-15.00 น. ณ สํานักงานคณะศึกษาศาสตร นั้น บัดนี้กระบวนการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว ผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร โดยมีคะแนนสูงสุด คือ อาจารย ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 11/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
11/2559 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 3 วาระที่ 1.1.2 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโมวงศ
แกไขเปน
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ
หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.1 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม หลักสูตรนํารองในการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอรับรอง
หลักสูตรตาม Outcome-Based Education และ
แกไขเปน หลักสูตรนํารองในการพัฒนาหลักสูตรตามแนว
Outcome-Based
Education และ
หนาที่ 3 วาระที่ 1.3 (1) บรรทัดสุดทาย ใหเพิ่มขอความ ทั้งนี้ ใหรอประกาศจาก
คุรุสภา

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 คาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2559
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2559 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.1 นอกเลม)
มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2559 และมอบฝายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตรประสานงานอาจารย ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ ในการแกไขเหตุผลการใหคาระดับขั้น I ใน
รายวิชา 0302514 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
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4.2 การเชิญบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ (รศ.ดร.นิรันดร จุลทรัพย)
ดวยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะ
ศึกษาศาสตร มีความประสงคเชิญรองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย เปนอาจารยพิเศษรวมสอนในรายวิชา
9903513 การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน 3(2-2-5) หนวยกิต ซึ่งเปดสอนใหกับนิสิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเชิญรองศาสตราจารย ดร.นิรันดร
จุลทรัพย เปนอาจารยพิเศษดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบใหรองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา
9903513 การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
4.3 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร
4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึงเสนอให
ที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 นอกเลม)
มติ ใหถอนวาระจากการพิจารณา เนื่องจากเอกสารยังไมสมบูรณ

4.4 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ....
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาราง
หลักสูตรดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4 นอกเลม)
มติ ใหถอนวาระจากการพิจารณา เนื่องจากเอกสารยังไมสมบูรณ

4.5 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและประเมิน เพื่อเปนไปตามเกณฑ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น บัดนี้
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวแลว ประธานกรรมการผูรับผิดชอบ
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หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.5 นอกเลม)
ขอสังเกตจากกรรมการ
1. รายวิชา 0307121 การประเมินโครงการ และหลักสูตร ควรแยกเปน 2 รายวิชา เนื่องจาก
มีเนื้อหาและรายละเอียดมาก
มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยใหมีการปรับแกไขเอกสารดังนี้
1. ปรับวัตถุประสงคในแบบเสนอหลักสูตรใหตรงกับ มคอ.2
2. หนาที่ 12 บรรทัดที่ 12 เพิ่มรายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตบัณฑิต
ทางการศึกษา 3(3-0-6) (ไมนับหนวยกิต)
3. หนาที่ 17-22 ในคําอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาอังกฤษ ใหเอาเครื่องหมาย (.)
ออกทั้งหมด
4. หนาที่ 18 คําอธิบายรายวิชา 0307211 สัมมนาการวิจัยและประเมิน
ขอความเดิม และการจัดทําวิทยานิพนธ
แกไขเปน ในการทําวิทยานิพนธ
5. หนาที่ 19 คําอธิบายรายวิชา 0307212 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู บรรทัดที่ 5
ขอความเดิม ออกแบบและเขียนเคาโครงการวิจัยและพัฒนาที่สรางสรรค...
แกไขเปน
ออกแบบและเขียนเคาโครงการวิจัยและพัหลั
ฒกนาสูตรที่สรางสรรค...
6. หนาที่ 20
คําอธิบายรายวิชา 0307215 การบริหารจัดการโครงการวิจัย บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ระบบบริหารงานวิจัย การบริหารโครงการวิจัยที่มีประสิทธิผลและ
การประเมิน วิเคราะหระบบบริหารจัดการ
แกไขเปน วิเคราะหและประเมินระบบบริหารโครงการวิจัยที่มีประสิทธิผล
คําอธิบายรายวิชา 0307216 การพัฒนาประสบการณวิจัยและประเมินรวมกับ
เครือขายในทองถิ่น บรรทัดสุดทาย ใหตัดคําวา จากประสบการณ ออก และปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ใหสอดคลองกัน
คําอธิบายรายวิชา 0307217 การวิจัยสําหรับพหุวัฒนธรรมศึกษา บรรทัดที่ 5
ขอความเดิม ...ในระดับชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน...
แกไขเปน ...ในระดับชั้นเรียน
สถานศึกษา และชุมชน...
7. หนาที่ 21
คําอธิบายรายวิชา 0307221 การประกันและประเมินคุณภาพ บรรทัดที่ 4
ขอความเดิม คุณภาพแบบทั่วทั้งองคกร ( TQM) และแบบอื่นๆ การประเมิน...
แกไขเปน คุณภาพแบบตางๆ การประเมิน...
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คําอธิบายรายวิชา 0307697 วิทยานิพนธ บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม สังเคราะหองคความรูในศาสตรการวิจัยลักษณะวิทยานิพนธ และ
ประเมิน...

แกไขเปน สังเคราะหองคความรูในศาสตรการวิจัยและประเมิน...
8. หนาที่ 22-23 ขอ 3.2.1 ใหตรวจสอบขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง
9. หนาที่ 25 ขอ 5.5.1 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม 5.5.1 ในป การศึษาปที่ 1...
แกไขเปน 5.5.1 ในป
การศึกษาปที่ 1....
10. ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และขอมูลใหถูกตอง ตลอดทั้งเลม

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไมมี)

ปดประชุม เวลา

12.35 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

