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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 การขยายเวลาการรับผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดเีดน 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 – นอกเลม 
1.1.2 โครงการกอสรางอาคารคณะศึกษาศาสตร 

ดวยคณะศึกษาศาสตรไดของบประมาณกอสรางอาคารคณะศึกษาศาสตรใหม และ

งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน 3 จํานวน 131,573,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนเจ็ดหมื่น

สามพันบาทถวน) ซึ่งอาคารเรียน 3 จะปรับปรุงเปนหองพักอาจารยทั้งหมด โดยแบงเปนสาขาวิชาตางๆ และมี

สวนสําหรับการรับรองของสาขาวิชา สําหรับอาคารคณะศึกษาศาสตรใหมไดรับการออกแบบเปนรูปตัวยู         

ซึ่งประกอบดวยลานกิจกรรมนิสิต สถานที่จอดรถ หองพักผูบริหาร หองสํานักงาน หองประชุมสัมมนา และ

หองปฏิบัติการของคณะ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบในหลักการและอยูในระหวางดําเนินการเพื่อบรรจุไว

ในการของบประมาณ ป 2556 รายละเอียดในเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2 (นอกเลม) ทั้งนี้ ในสวนของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยา จะตั้งอยู  ณ อาคารปฏิบัติการและสวนบริหาร 

มหาวิทยาลัย 
1.1.3 โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานตางๆ ที่มีความประสงคจัดโครงการบริการ

วิชาการเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 ในการนี้ จึงขอใหสาขาวิชาตางๆ 

ดําเนินการเสนอขอมูลโครงการบริการวิชาการที่สาขามีความประสงคจัดไปยังมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่

กําหนดดวย ซึ่งจะมีหนังสือแจงใหทราบอยางเปนทางการอีกครั้ง 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 
1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร (ไมมี) 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา (ไมมี) 

 
1.2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1.2.3.1  รองศาสตราจารย ดร.นริันดร  จลุทรัพย 
รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย ในฐานะบรรณาธิการวารสาร

ศึกษาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบผลการจัดกลุมคุณภาพวารสารวิชาการไทยวา วารสารศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับการประเมินและจัดอยูในกลุมที่ 3 เปนวารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจ

ไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต ทั้งนี้ เปนผลเนื่องจากการจัดพิมพวารสารฉบับพิเศษที่เนนเผยแพร

ผลงานของนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา กองบรรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตรจึงไดกําหนดสัดสวนการ

เผยแพรผลงานในวารสารศึกษาศาสตรใหม โดยใหเปนผลงานของนิสิตและบุคคลภายใน 25% และผลงานของ

บุคคลภายนอก 75% และขอความกรุณาประธานสาขาวิชาประชาสัมพันธสัดสวนการตีพิมพผลงานให

คณาจารยและนิสิตในสาขาทราบดวย 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 

 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 2/2555 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

2/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

หนาที่  3  วาระที่ 1.2.2.1 บรรทัดสุดทาย 

ขอความเดิม ...ซึ่งอธิการบดีจะรวมโตะเสวยในดังกลาวดวย 

แกไขเปน ...ซึ่งอธิการบดีจะรวมโตะเสวยที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานทุงสบายใจในวันดังกลาวดวย 

หนาที่ 8  วาระที่ 5.1 ในสวนของมติ 

ขอความเดิม ไมเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน 

เนื่องจากไมมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการพิจารณา 

แกไขเปน   ไมเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน 

เนื่องจากบุคคลที่จะเสนอชื่อไมไดสังกัดคณะศึกษาศาสตร 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
  

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1-นอกเลม) 
ขอสังเกตจากกรรมการ 
ในรายวิชาที่ผูสอนใหคาระดับขั้นเปน A ทั้งหมด หรือเปนจํานวนมาก ควรชี้แจงเหตุผลการให

คาระดับขั้นประกอบดวย 

มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 โดยใหปรับแกเอกสาร

ดังนี้ 

1. ใหตรวจสอบและแกไขชื่อ-สกุลของผูสอนในเอกสารใหถูกตอง 

2. ใหตรวจสอบชวงคะแนนในรายวิชา 0308243 ซึ่งอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา เปน

ผูสอนใหถูกตอง 

3. ใหชะลอการสงคาระดับขั้นในรายวิชา 0308254 ซึ่งอาจารยดวงฤดี  พวงแสง 

เปนผูสอนไวกอน เนื่องจากมีนิสิตทวงติงการใหคาระดับขั้น 

4. แกไขชื่อในรายวิชาที่อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ เปนผูสอน 

ขอความเดิม  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

แกไขเปน  ระดับปริญญาตรี 

 

 
4.2 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 

ดวยประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) 

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ในการนี้ ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พรอมดวย

อาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว และอาจารยชัชวีร  แกวมณี ไดรวมกันเสนอใหที่ประชุมพิจารณา          

รางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ... โดยใหปรับแกเอกสารดังนี้ 

1. ใหปรับแกขอมูลในแบบเสนอหลักสูตรดังนี้ 

• ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในขอ 7 โครงสรางหลักสูตรใหถูกตอง 
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• ใหตรวจสอบขอมูลอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร และเรียงลําดับขอมูล

ตามตัวอักษร และเรียงลําดับวุฒิโดยใหวุฒิสูงสุดขึ้นกอน 

2. ใหปรับแกขอมูลในเอกสารหลักสูตร ใหเปล่ียนคําวาอาจารยประจําหลักสูตร เปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตลอดทั้งเลม 

3. หนาที่ 1 หมวดที่ 1 ขอ 1 ในสวนของชื่อหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ ใหตัดคําวา 

Program ออก 

• ขอ 5.3 

 ขอความเดิม รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศที่ สามารถใช

ภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 แกไขเปน รับนักเรียนไทย 

4. หนาที่ 2 ขอ 8.10 

ขอความเดิม  ธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับหนังสือเด็ก เปดสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย 

แกไขเปน  ธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับหนังสือเด็ก หรือธุรกิจสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย 

5. หนาที่ 3 ใหเอาเครื่องหมายดอกจันทร (*) หลังชื่อนางสาวชัชวีร  แกวมณี ออก 

และใหตัดขอความ *กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใตตารางออก 

6. หนาที่ 6 หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ใหเพิ่มขอมูลความสําคัญของหลักสูตร 

7. หนาที่ 8 หมวดที่ 3 ขอ 2.4 ใหตัดขอความในบรรทัดแรกออกทั้งบรรทัด 

8. หนาที่ 9 ใหปรับขอมูลงบประมาณรายจายในขอ 2.6.2 ใหเหมาะสม 

9. หนาที่ 12 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308461 ภาวะผูนําและการบริหาร

สถานศึกษา 

ขอความเดิม  Leadership and school Administration 

แกไขเปน  Leadership and School Administration 

10. หนาที่ 16 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332323 การพัฒนาพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

ขอความเดิม  Development of Fundamental Scientific For Early 

Childhood 

แกไขเปน  Development of Fundamental Scientific for Early 

Childhood 

11. หนาที่ 17 แกไขรหัสวิชาในรายวิชา โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

ขอความเดิม  0331313 

แกไขเปน  0332313 
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12. หนาที่ 18 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332412 สิทธิของเด็กปฐมวัยและ

การคุมครอง 

ขอความเดิม  Early childhood’s Rights and the Protection 

แกไขเปน  Early Childhood’s Rights and the Protection 

• แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332424 การเรียนรวมของเด็กปฐมวัย 

ขอความเดิม Inclusive Education of Early childhood 

แกไขเปน Inclusive Education of Early Childhood 

• แกไขรหัสวิชา และชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา การสงเสริมการเรียนรู

ภาษาตางประเทศสําหรับเด็กปฐมวัย 

ขอความเดิม 0332... 

  Learning Promotion of International Language for 

Early Childhood 

แกไขเปน 0332427 

  Learning Promotion of International Foreign 

Language for Early Childhood 

13. หนาที่ 22-28 ไมตองแยกกลุมวิชา และใหเรียงลําดับวิชาตามรหัสวิชา 

14. หนาที่  23 แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา  0332222 การสงเสริม

พัฒนาการดานสังคมและพื้นฐานทางสังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

ขอความเดิม  Social Development Promotion and Fundamental 

knowledge of Social Studies for Early Childhood 

แกไขเปน  Social Development Promotion and Fundamental 

Knowledge of Social Studies for Early Childhood 

15. หนาที่ 25 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332431 การศึกษาอิสระทาง

การศึกษาปฐมวัย 

ขอความเดิม  Early Childhood Education Independent study 

แกไขเปน  Early Childhood Education Independent Study 

16. หนาที่ 26 ใหตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332314 อนามัยแมและเด็ก 

ใหสอดคลองและเหมาะสมมากขึ้น 

17. หนาที่ 27 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332412 สิทธิของเด็กปฐมวัยและ

การคุมครอง 

ขอความเดิม  Early childhood’s Rights and Protection 

แกไขเปน  Early Childhood’s Rights and Protection 
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18. หนาที่ 28 แกไขรหัสวิชาในรายวิชา การสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ

สําหรับเด็กปฐมวัย 

ขอความเดิม  0332... 

แกไขเปน  0332427 

19. หนาที่ 29 เอาเครื่องหมายดอกจันทร (*) หลังชื่อนางสาวชัชวีร  แกวมณี ออก 

และตัดขอความ *กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใตตารางออก 

20. หนาที่ 30-35 ใหตัดขอมูลรายชื่ออาจารยประจําคณะศึกษาศาสตรออกทั้งหมด 

21. หนาที่  37 ขอ  5.5 บรรทัดที่  3 ตัดขอความ  คณะวิทยาศาสตรและคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ออก 

22. หนาที่ 47 หมวดที่ 5 ขอ 1 บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  ...ไมนอยกวารอยละ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น 80 จึง 

แกไขเปน  ...ไมนอยกวารอยละ  80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ

รายวิชานั้น จึง 

• ขอ 1 บรรทัดที่ 4 

ขอความเดิม ...ระดับปริญญาตรี พ 2552.ศ. หมวดที่ ) 5 ภาคผนวก ข) 

แกไขเปน ...ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ข) 

• ขอ 3 ในสวนของรายละเอียดไมตองทําตัวหนา และแกไขขอความในบรรทัดที่ 2 

 ขอความเดิม พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 (ภาคผนวก ข) 

 แกไขเปน พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 (ภาคผนวก ฉ) 

23. หนาที่ 48 ใหตรวจสอบลําดับขอในขอ 2.1 

24. หนาที่ 48 หมวดที่ 7 ในตารางขอ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

อาคาร จํานวนหอง/ขอมูลครุภัณฑประจําหอง/สือ่การเรียนรู 

... ... 

3. อาคารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หองปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หอง 

... ... 

5. สถานที่ปฏิบัติการสอน สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่ผานการรับรองจาก สมศ. 

 

25. หนาที่ 49 ใหเรียงลําดับขอในขอ 3 ใหม 

26. หนาที่ 51 ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ใหปรับตัวบงชี้ใหเหลือ 12 ตัวบงชี้ 

และปรับขอมูลรวมตัวบงชี้ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

27. หนาที่ 61-64 ใหปรับรูปแบบการนําเสนอประวัติและผลงานอาจารยประจํา

หลักสูตรใหเปนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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28. ใหตรวจสอบการจัดลําดับเลขหนาใหถูกตองตลอดทั้งเลม 

29. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอน และการยอหนาใหถูกตองเหมาะสม และ

เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม 

30. มอบนางสุภาภรณ  ประดับแสง ประสานงานการปรับแกหลักสูตรใหเปนไปตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 
4.3 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ... 
ดวยประธานผู รับ ผิดชอบหลัก สูตร  กศ .ม .สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ในการนี้ ประธานสาขาวิชาการ

บริหารและการจัดการทางการศึกษา พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ ไดรวมกันเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3-นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรปรับรายวิชาการคนควาอิสระใหเปนรายวิชาสารนิพนธ 

2. ควรทบทวนโครงสรางหลักสูตร กศ.ม.ใหครอบคลุมในหมวดวิชาพื้นฐาน 

มติ ใหปรับแกรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา        

ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ใหสาขาวิชาจัดทําแบบเสนอหลักสูตรเพิ่มเติม 

2. ใหสาขาวิชาปรับโครงสรางหลักสูตรใหมโดยใหระบุรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน 

3. ใหตรวจสอบคํา ขอความ ชื่อ-สกุล วรรคตอน และการจัดรูปแบบการพิมพในตัว

เลมหลักสูตรใหถูกตองเหมาะสม และเปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม 

4. หนาที่ 4 หมวดที่ 1 ใหตรวจสอบลําดับขอในขอ 13 

5. หนาที่ 5 หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ชื่อหัวขอ ใหตัดขอความ และความสําคัญของ

หลักสูตร ออก 

• ขอ 1.2 บรรทัดที่ 7-8 ใหตัดขอความ โดยกําหนดปรัชญาหลักสูตรไววา การ

บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเปนผูนํา ออก 

6. หนาที่ 6 ในตารางแผนพัฒนาปรับปรุง ขอ 3 ในสวนของกลยุทธ และหลักฐาน/

ตัวบงชี้  

ขอความเดิม  สอบถามความคิดเห็นของนิสิต  

แกไขเปน   สอบถามความคิดเห็นของนิสิต/และบัณฑิต 
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ขอความเดิม  ผลการสอบถามความคิดเห็น 

แกไขเปน  ผลการสอบถามความคิดเห็น/และบัณฑิต 

• หมวดที่ 3 ขอ 1.1 ปรับในสวนของรายละเอียดใหเปนไปตามรูปแบบการ

จัดทําหลักสูตร 

• ขอ 1.2 

ขอความเดิม มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ

พิจารณาของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

แกไขเปน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน 

• ขอ 2.1 ปรับรายละเอียดในบรรทัดที่ 1-2 เปน 

ภาคเรียนตน เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคเรียนปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

ภาคเรียนฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

7. หนาที่ 8 ใหรายละเอียดงบประมาณรายจายในขอ 2.6.2 ใหเปนขอมูลของภาคปกติ 

8. หนาที่ 9 ขอ 3.1 ชื่อหัวขอ 

ขอความเดิม  หลักสูตร แผน ก (2) 

แกไขเปน  หลักสูตร แผน ก (2) / และแผน ข 

9. หนาที่ 10-19 ปรับโครงสรางหลักสูตร ใหครอบคลุมหมวดวิชาพื้นฐานทาง

การศึกษา 

10. หนาที่ 23 หมวดที่ 4 ใหตรวจสอบรายละเอียดในขอที่ 1 การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนิสิต 

11. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอน และการยอหนาใหถูกตองเหมาะสม และ

เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม 

12. มอบฝายวิชาการประสานงานการแกไขหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา และนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ในวันที่ 21 

มีนาคม 2555 

 

 
4.4 รางหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 
- ถอนวาระการพิจารณา 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ – ไมมี 
 
 
ปดประชุม เวลา 17.00 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


