
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

สมัยวสิามัญ  คร้ังท่ี 2/2560 

วันอังคารท่ี  31  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. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ  

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง – รักษาการแทน) 

5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ  

(อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค) 

6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ  

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ) 

7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร     กรรมการ  

(อาจารย ดร.วรินธร  เบญจศรี) 

9. รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง     กรรมการ  

10. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ  

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ  

12. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร      กรรมการและเลขานุการ  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม – รักษาการแทน) 

13. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ  

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

14. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ  

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ  
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ผูไมเขาประชุม 

1. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  เนื่องจาก ติดภารกิจ  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

2. อาจารยสุวิมล  อนวัชพันธุ    เนื่องจาก ติดภารกิจ  

 

ผูเขารวมประชุม  

1. อาจารย ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา    สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

2. อาจารยขรรคชัย  แซแต    สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

3. อาจารย ดร.นวพรรษ  รตันบุญทวี   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

5. อาจารย ดร.จินตนา  กสินันท    สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

6. อาจารยปริยากรณ  ชูแกว    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

7. อาจารยศรีอังคาร  ถาวโรฤทธิ์    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

8. อาจารยจารึก  จันทรวงศ    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

9. อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.20 น. 

 

 

วาระท่ี  1   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจงจากประธาน  

1.1.1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ตามที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษาไดเสนอหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษานั้น หลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ในการประชุมเม่ือวันที่ 21 มกราคม 2560 และที่ประชุมอนุมัติใหเปดรับนิสิตไดต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1            

ปการศึกษา 2560 

มติ ที่ประชุมรับทราบ      

 
1.2 เร่ืองแจงจากกรรมการ (ไมมี) 

 

1.3 เร่ืองแจงจากเลขานุการท่ีประชุม (ไมมี) 
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วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

คร้ังท่ี 1/2560 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 

1/2560 เม่ือวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

 หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 2 

  ขอความเดิม ...วันที่ 20-24  

 แกไขเปน ...วันที่ 19-24  

 หนาที่ 8 วาระที่ 4.7 ในสวนของมติ ขอ 2 แกไขชื่อคอลัมนเปน อาจารยประจํา

หลักสูตร (เดิม) และ อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

 หนาที่ 9 วาระที่ 4.8 ในสวนของมติ ขอ 2 แกไขชื่อคอลัมนเปน อาจารยประจํา

หลักสูตร (เดิม) และ อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

 

 

วาระท่ี  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไมมี) 

 

 

วาระท่ี  4   เร่ืองพิจารณา / หารือ 

4.1 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 

4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

 ดวยมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา พรอมทั้งไดแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามกระบวนการนั้น บัดนี้ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว รักษาการรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึง

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยใหมีการปรับแกไขรายละเอียดดังนี้ 
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1.  ในแบบเสนอหลักสูตร   

หนาที่ 1  ขอ 1.4 กรอบความคิดของหลักสูตร ใหตัดคําวา “(เปนการเขียนที่แสดง

ใหเห็นถึงการหลอหลอมนิสิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคซึ่งเปนไปตามความตองการของหลักสูตร เชื่อมโยงกับ

เนื้อหารายวิชา และสอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ” 

หนาที่ 2  ขอ 1.5  เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

1. ใหตัดคําวา “(เปนการเขียนเชิงวิเคราะหเพื่อแสดงความจําเปนในการพัฒนา 

2. หรือปรับปรุงหลักสูตร จุดเดนและจุดออน (ปญหา) ของหลักสูตร)”  

3. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ใหเพิ่มเติม พ.ศ. ... 

4. ใหปรับเหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  โดยใหระบุเหตุผลในการ

ปรับปรุงที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีมากขึ้น 

ขอ 1.6.1 กับขอ 1.4 ขอความเหมือนกัน ควรปรับใหมีความแตกตางกันและให

เพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามากขึ้น 

หนาที่ 3 ขอ 1.6.3 วัตถุประสงค ควรปรับใหมีครบทุก Domain   

ขอ 1.6.3 ขอ 3 นาจะแยกออกมาอีก 1 ขอ  

ขอ 1.6.3 ขอ 4 ใหตัดคําวา การสื่อสารออก       

ขอ 1.7.5 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา   ใหแกไข

จาก “ 1.7.5 ประกอบอาชีพอิสระ”  เปน “1.7.5 ประกอบอาชีพอิสระทางดานสือ่และเทคโนโลยี”  

ขอ 1.8 จุดเดนของหลักสูตร ใหนําไปใชเปนขอมูลในขอ 1.5 เหตุผลในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่มจุดเดนใหมเพื่อใหเห็นเอกลักษณของหลักสูตร  

หนาที่ 4 ขอ 1.10 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเรียงรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร   

หนาที่ 5 ขอ 1.11 อาจารยประจําหลักสูตร ใหใชรูปแบบเดียวกับ ขอ 1.10  

หนาที่ 6 ขอ 1.12 ใหแกไข “จํานวนรับนิสิตปละ 40 คน” เปน“จํานวนรับนิสิตปละ     

60 คน”  

ขอ 2.1.1 ใหปรับวิธีเขียน ในคอลัมน การแก/ปรับปรุง         

หนาที่ 7 ขอ 2.1.2 ใหปรับภาษาพูดเปนภาษาเขียน ในคอลัมนความเห็น/

ขอเสนอแนะ 

2. ในรางหลักสูตร (มคอ.2) 

หนาที่ 4 ขอ 6.1 บรรทัดที่ 2  ใหแกไขจาก “หลักสูตรใหม พ.ศ.2555” แกไขเปน 

“หลักสูตรใหม พ.ศ.2555”                                     

ขอ 7  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ใหแกไข

จาก “ปการศึกษา 2563”  เปน “ปการศึกษา 2562” 

ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา ปรับใหตรงกันกับ

ในแบบเสนอหลักสูตร  
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หนาที่ 5  ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ขอ 

9 ปรับตรงกันกับแบบเสนอหลักสูตร                 

หนาที่ 6  ขอ 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ใหเติม พ.ศ. และปรับใหสอดคลองกับแบบเสนอหลักสูตร 

หนาที่ 8  ขอ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร และขอ 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร ปรับ

ใหสอดคลองกับแบบเสนอหลักสูตร 

หนาที่ 10 ขอ 2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา ปรับแผนใหสอดคลอง

กับแบบเสนอหลักสูตร 

ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหปรับใชขอมูลตามตารางเดิม    

หนา 16  มาตรฐานความรูที่ 7 “การวิจัยทางการศึกษา” ใหเปลี่ยนแปลงชื่อให

ถูกตอง เปน  “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู” 

หนาที่ 31 รายวิชา 0308241 จิตวิทยาการศึกษา กับรายวิชา 0308242 จิตวิทยา

พัฒนาการ ใหปรับรายวิชาที่เปนภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับภาษาไทย  

หนาที่ 43  รายวิชา 0308391 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ใหตรวจสอบ

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง 

หนาที่ 49-53  ในรายวิชาเอกใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหครบถวน

ทุกรายวิชา   

หนาที่ 53 รายวิชา 0317419 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ใหตัดขอความในบรรทัดที่ 2  ต้ังแต “โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา” 

รายวิชา 0317491 ฝกประสบการณวิชาชีพ  คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ใหยอหนาตรงกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

ขอ 3.2. ชื่อ-สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ปรับใหเปนรูปแบบ

เดียวกับ ขอ 1.10 ในหนาที่ 5  

หนาที่ 86-87 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ใหปรับจาก 17 ขอ ใหเหลือ 12 ขอ  

หนาที่ 93  ภาคผนวก ข. ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร ใหเรียงลําดับ

ตามชื่อตามขอ 1.10 หนาที่ 5 และผลงานของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสตูร  

1. ใหเรียงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร   

2. ประวัติและผลงานใหใชต้ังแต ป 2555 - ป พ.ศ.ปจจุบัน  และคําวาคณะให

ใสรายชื่อของทุกคนดวย 

หนาที่ 95 ประวัติของ อาจารยขรรคชัย  แซแต   ระบุใหชัดเจนวา เปนหมายเหตุ     

“กลับจากลาศึกษาตอ” 

หนาที่ 101 ในตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  คอลัมน  

เหตุผลการปรับปรุง ใหเพิ่มเหตุผลในการปรับปรุง 
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หนาที่ 107 ในตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คอลัมน 

เหตุผลการปรับปรุง ใหตัดคําวา ปรับชื่อวิชาใหถูกตองตรงตามราชบัณฑิตยสถาน      

ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และขอมูลใหถูกตอง ตลอดทั้งเลม      

 

 

4.2 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(หลักสูตรโท-เอก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

 ดวย มหาวิทยาลัยทักษิณไดอนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรโท-เอก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมทั้งไดแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อดําเนินงานปรับปรุง

หลักสูตรใหเปนไปตามกระบวนการนั้น บัดนี้ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร

โท-เอก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรโท-เอก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสาร

หมายเลข 4.2 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา และหลักสูตร การศึกษาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรโท-เอก) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไขเอกสารดังนี้ 

1. ในแบบเสนอหลักสูตร   

หนาที่ 1 ใหเพิ่มเติม ขอ 2.1 ระดับปริญญาโท  

หนาที่ 3 ในวัตถุประสงคใหเพิ่มเติมขอมูลหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา และเพิ่มเติมขอมูลผลการเรียนรูที่คาดหวังฯ ( ELO) ใหครบถวน ตามตารางผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes: ELO)  

    ในตารางผลการเรียนรูที่คาดหวัง ( Expected Learning Outcomes : 

ELO) ในคอลัมนของ Bloom’s ในขอ EL04 ใหแกไขจาก “C(Ana)” เปน “(Ana/App)” 

หนาที่ 4 ใหเพิ่มเติม ELO ใหครบถวนตามตารางหนา 5  

หนาที่ 5 ขอ 1.7 เหตุผลในการประกอบอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลัง

สําเร็จการศึกษาควรปรับใหมีความ Advance กวาในระดับปริญญาตรี 

หนาที่ 6 ขอ 1.9  ในโครงสรางหลักสูตร ในตาราง ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 หมายถึงอะไรใหบอกความหมายดวย 
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หนาที่ 10 ขอ 2.1.1 ปรับรูปแบบการเขียนขอ 2.1 ผลการวิเคราะหของ

ผูทรงคุณวุฒิ ใหระบุตําแหนงและหนวยงานไวดวย   

2. ในรางหลักสูตร (มคอ.2) 

หนาที่ 3 ขอ 6.2 และ ขอ 6.3 ใหตัดคําวา [พิมพ] / [พิมพ] 

หนาที่ 5 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ใหเพิ่มเติม ป พ.ศ. ... 

หนาที่ 7 ใหระบุเหตุผลใหชัดเจนยิ่งขึ้น ในการปรับปรุงหลักสูตร 

หนาที่ 8 ขอที่ 1.3.1 ปรับใหตรงกับในแบบเสนอหลักสูตร 

หนาที่ 9 ขอที่ 1.3.1 (1) วัตถุประสงค ปรับใหตรงกับในแบบเสนอหลักสูตร 

หนาที่ 13 ขอ 2.2 บรรทัดที่ 2 ป พ.ศ.2552 ใหแกไขเปนป พ.ศ. 2559 และให       

ตัดขอความ  “หมวด 4 ขอ 16”  

หนาที่ 13 ขอ 2.2.1 ใหเขียนแบบกวาง ๆ โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559... 

หนาที่ 22 รายวิชา 0317732  ใหแกไขชื่อรายวิชาจาก “การแผยพรนวัตกรรม...” 

เปน “การเผยแพรนวัตกรรม...”         

หนาที่ 24 รายวิชา 03178816 ใหแกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “ Seminar in 

Seleced…” เปน  “Seminar in Selected…” 

หนาที่ 30 รายวิชา 0317512 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ควรจะ

เนนการปฏิบัติการทําวิจัย  เนื่องจากไดเรียนการออกแบบมาแลว  

หนาที่ 34 รายวิชา 0317711 กระบวนทัศนเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผูสูงวัย 

หนาที่ 35 รายวิชา 0317714 สถิติประยุกตขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา ควรเพิ่มรายละเอียดใหชัดเจนวาเกี่ยวของกับทางเทคโนโลยีอยางไร 

หนาที่ 38 รายวิชา 0317817 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา ใหเพิ่มเกี่ยวกับความเปนเทคโนโลยี เพราะเนื้อหายังไมมีอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยางชัดเจน 

หนาที่ 40-41 รายวิชา 0317898 ดุษฏีนิพนธ  เปนแบบ 1.1 รายวิชา 0317998 

ดุษฏีนิพนธ แบบ 2.1 และ รายวิชา  0317999 ดุษฏีนิพนธ แบบที่ 3 ใหระบุเพื่อใหเห็นความแตกตาง 

หนาที่ 68  ขอที่ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหตัดขอความต้ังแต

ในบรรทัดที่ 3 หมวดที่ 9 ขอ 43 และขอ 44 (ภาคผนวก ง) นิสิตตองมีความประพฤติดี และตองมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  

ต้ังแตขอที่ 1- ขอที่ 6  

หนาที่ 72 ขอ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ใหเพิ่มระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA                                      

หนาที่ 81-104 ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
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1. ใหเรียงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสาขาวิชาตรงกับ

หลักสูตร   

2. ประวัติและผลงานใหใชต้ังแต ป 2555 - ป พ.ศ.ปจจุบัน  และคําวา

คณะใหใสรายชื่อของทุกคนดวย 

หนาที่ 106-124 ในตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลระหวางหลักสูตรเดิมกับ

หลักสูตรใหม  รายวิชาที่เพิ่มใหมไมตองมีเหตุผลประกอบ 

ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และขอมูลใหถูกตอง ตลอดทั้งเลม      

 

 
4.3 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

 ดวย มหาวิทยาลัยทักษิณไดอนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร รวมกับคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยสาขาวิชาภาษาไทย ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. .... เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมทั้งไดแตงต้ังคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกระบวนการนั้น บัดนี้ การปรับปรุงหลักสูตร

ดังกลาว ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร  จึง เสนอใหที่ประชุม พิจารณารางหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารหมายเลข 4.3 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. .... โดยใหมีการปรับแกไขเอกสารดังนี้ 

1. ในแบบเสนอหลักสูตร   

หนาที่ 1 ขอ  1 ใหระบุเหตุผลตามความจําเปนใหชัดเจนในการปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

หนาที่ 3 ขอ 1.10 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเรียงรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสาขาวิชาที่ตรงกับหลักสูตร 

ขอ 1.11 อาจารยประจําหลักสูตร ใหเรียงตามตัวอักษร 

หนาที่ 5 ขอ 2.1.2  ขอ 3 ในคอลัมน ผลการปรับปรุงหลกัสูตร ใหระบุเหตุผลใน

การปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม  

หนาที่ 6 ขอ 2.1.3 ขอ 5  บรรทัดที่ 3 ใหแกไขคําวา “สถานบันอ่ืน” เปน “สถาบัน

อ่ืน” และใหคอลมัน ผลการปรับปรงุ ใหระบุเหตุผลในการหลักสูตรเพิม่เติม  

2. ในรางหลักสูตร (มคอ.2) 

หนาที่ 2 ขอ  7 การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร ใหแกไข

จาก “ปการศึกษา 2563” เปน “ปการศึกษา 2562” 

หนาที่ 3 ขอ 10.2 ใหแกไข“สถานศึกษาที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ” เปน 

“สถานศึกษาที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครู” 

หนาที่ 6 ขอ 2.1 ใหแกไข “ภาคเรียนที่ 3” เปน “ภาคเรียนฤดูรอน” 
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หนาที่ 11 ขอ  3.1.4 แผนการศึกษา  

1.  ใหยายรายวิชา 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ และรายวิชาเอกเลือก  

จากชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ไปเรียนใน ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  และรวม    

หนวยกิตในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เปน 21 หนวยกิต 

2. ใหยายรายวิชา 0308... วิชาชีพครูเลือก จากชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ไป

เรียนในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 และรวมหนวยกิต ในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 

1 เปน20 หนวยกิต 

3. รวมหนวยกิตในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เปน 21 หนวยกิต 

4. รวมหนวยกิตในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เปน 17 หนวยกิต 

หนาที่ 21-52 ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ใหลบจุดออกหลังคําอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

หนาที่ 51   รายวิชา 0111471 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย กับรายวิชา 

0111472 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย  ควรรวมเปนรายวิชาเดียวกัน เปน การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการ

สอนภาษาไทย  

รายวิชา 0111473 กลวิธีการสอนการใชภาษาไทย กับรายวิชา 0111474 

กลวิธีการสอนวรรณคดี  มีคําอธิบายรายวิชาที่เหมือนกัน ใหปรับแกไขคําอธิบายรายวิชาใหถูกตอง  

หนาที่ 51-52 รายวิชา 0111473 กลวิธีการสอนการใชภาษาไทย  รายวิชา 

0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี และรายวิชา 0111475 กลวิธีการสอนหลักภาษาไทย ควรรวม 3 รายวิชาให

เปนรายวิชาเดียวกัน โดยมีจํานวนหนวยกิตรวม  3  หนวยกิต 

หนาที่ 57  ขอที่ 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  ใหรวมเปนของวิชาชีพ

ครู และของวิชาเอกดวยกัน   

หนาที่ 62-64 กับหนา 72-75   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบใหนํามา

บูรณาการและรวมเปนตารางเดียวกัน  

หนาที่ 100  ผลงานทางวิจัยของ อาจารยจารึก งานวิจัยใหระบุแหลงทุนเพิ่มเติม 

ประวัติของ นางสาววรินธร เบญจศรี ใหแกไข ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา 

เหมือนกับหนา 53  และใหตัดงานวิจัยระดับปริญญาเอก 

หนาที่ 101  ตํารา/หนังสือ/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน ในบรรทดั

แรก ใหแกไข “เอกสารประกอบคําสอน” เปน “เอกสารประกอบการสอน”  

หนาที่ 105-106 ในตารางเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงระหวางหลักสูตร  ใน

คอลัมนเหตุผลการปรับปรุง ใหระบุดวยวาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร หรือคณะศึกษาศาสตร      

หนาที่ 106 รายวิชา 0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล เขียนคําอธิบายรายวิชาให

สอดคลองกับหนวยกิตที่เพิ่มขึ้น  
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หนาที่ 116 รายวิชา 0111333 ภาษาศาสตรจิตวิทยา ขอใหนํากลับไปทบทวน

คําอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ 2 “คนและสัตว”   

หนาที่ 127 รายวิชา 0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี ในคอลมัน เหตุผลการ

ปรับปรุง ใหแกไข “เพิ่มรายวิชาเพื่อสอดคลองกับ มาจารฐาน เกณฑโครงสรางรายวิชาเอกตาม มคอ.1” เปน  

“เพิ่มรายวิชาเพื่อสอดคลองกับมาตรฐานเกณฑโครงสรางรายวิชาเอกตาม มคอ.1” ของภาษาไทย 

ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และขอมูลใหถูกตอง ตลอดทั้งเลม      

 

 

4.4 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 ดวยประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และมี

ประสิทธิภาพ ประธานกรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูร กศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (อาจารย 

ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา) จึงขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มติ ไมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 เนื่องจาก

คุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อบางรายไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ป พ.ศ. 2548  ซึ่งจะสงผลกระทบตอหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งนี้ ให

สาขาวิชาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวอีกครั้ง 

และนําเสนอใหมในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งถัดไป 

 

 

4.5 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 ดวยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2554 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึงขอ

เปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

มติ ไมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 เนื่องจากคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อ
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บางรายไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2548  ทั้งนี้ ให

สาขาวิชาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวอีกครั้ง 

และนําเสนอใหมในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งถัดไป 

 

 

วาระท่ี  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1  รางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพหุสังคมชายแดนศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. .... 

ดวยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสรางสันติสุขชายแดนใต มีความ

ประสงค ขอนําเสนอรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพหุสังคมชายแดนศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ.  ....  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการบูรณาการ  มีความรู ความเขาใจ 

ประยุกตใชความรู ทักษะ และมีวิธีการทํางานบนฐานการวิจัย  ที่สามารถปรับใชเครื่องมือประเภทตางๆ ในการ

แกปญหา หรือพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อนําไปสูการสรางพหุสังคมที่ดีงามและการอยูรวมกันอยางสันติสุข   

บัดนี้ กระบวนการรางหลักสูตร ดังกลาว ไดเสร็จสิ้นกระบวนการแลว ประธานสาขาวิชาการ

ประเมินผลและวิจัย จึงขอเสนอเพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ  

(เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบ รางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพหุสังคมชายแดนศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  โดยใหปรับแกไขเอกสารดังนี้ 

1. ในแบบเสนอหลักสูตร   

หนาที่ 1 ขอ  1.4  ปรับกรอบความคิดของหลักสูตรใหครอบคลุมสาระของพหุ

สังคมชายแดนใต 

ขอ 1.5  แกไขเหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ใหมีการกลาวถึง

หลักสูตรเดิมดวย เพื่อใหเห็นถึงที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร 

หนาที่ 3 วัตถุประสงคหลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ใหปรับเลขที่

หัวขอใหม      

หนาที่ 5 ขอ 1.8  บรรทัดที่ 1 ใหเพิ่มขอความ “เปนหลักสตูรผลิตรวมหาคณะ” เปน 

หลักสูตรบูรณาการ 5 คณะ”  

หนาที่ 6 ขอ 1.10 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเรียงรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร   

หนาที่ 7  ขอ 1.11 อาจารยประจําหลักสูตร ใหเรียงตามตัวอักษร 

หนาที่ 8   ลําดับที่ 8 สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาของ นางสาวนูรียัน สาและ ให

เปลี่ยนแปลงคําวา “คณะอักษรศาสตร” เปน “อักษรศาสตร” 

หนาที่ 9  ขอ 1.12 จํานวนรับนิสิต ใหเปลี่ยนแปลงคําวา “ภาคเรียนตน” เปน   

“ภาคเรียนที่ 1”  
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หนาที่ 15 ขอ 2.1.3 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 6 คําอธิบายรายวิชา ให

เปลี่ยนแปลงขอความ “รายวิชานี้ไดปรับตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล) เปน   

“รายวิชานี้ไดปรับตามขอเสนอแนะของ รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล  

2. ในรางหลักสูตร (มคอ.2) 

หนาที่ 5  ขอ  14  ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอ่ืน  เปลี่ยนแปลงจาก 

“ไมมี” เปน “ศอ.บต.”  

หนาที่ 10 ขอ 2.1  วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน เปลี่ยนแปลงจาก 

“ภาคเรียนที่ 3 “ เปน “ภาคเรียนฤดูรอน”  

หนาที่ 11  ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ในคอลัมน รวมทั้งหมด เปลี่ยนแปลงจาก 

“รวมทั้งหมด” เปน “สวนตาง” 

หนาที่ 13  รายวิชา 0333131 สันติวิธีในพื้นที่พหุสังคม และรายวิชา 0333112  

การวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่พหุสังคม  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ปรับใหเหมือนกัน 

รายวิชา 0333121 เครื่องมือศึกษาชุมชน เปนคําที่นาจะขึ้นตนดวยคํากริยา    

รายวิชา 0333123  พหุสังคมโพล ใหตรวจสอบความถูกตองชื่อรายวิชาที่

เปนภาษาอังกฤษ 

หนาที่ 16-20 ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ใหปรับรูปแบบการเขียนคําอธิบาย

รายวิชา 

หนาที่ 35-36 แผนที่ใหเพิ่มในสวนที่เปน ELO  

หนาที่ 36  รายวิชา 0333191 สัมมนาพหุสังคมชายแดนใตศึกษา ยายไปอยูใน

หมวดวิชาเลือก 

หนาที่ 37 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต ตัดขอ 2.4 ออก 

หนาที่ 39 ขอ 1. บรรทัดที่ 2 ใหแกไข “อาซึพ” เปน “อาชีพ” 

หนาที่ 48  ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  

1. ใหเรียงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร   

2. ประวัติและผลงานใหใชต้ังแต ป 2555 - ป พ.ศ.ปจจุบัน    

ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และขอมูลใหถูกตอง ตลอดทั้งเลม      
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ปดประชุม เวลา 15.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

       บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชุม 
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