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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 

วันจันทรที่ 3 มิถุนายน 2556  เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
ณ หองประชมุคณะศึกษาศาสตร  อาคารคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย) 

3. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

4. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

8. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

9. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ – รักษาการ) 

10. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวสันต  กาญจนมุกดา    กรรมการ 

13. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจกัษผล     กรรมการ 

14. รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

15. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

16. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยคณบดีคณะศึกษาศาสตร     

(อาจารย ดร.พชัรี  รมพะยอม) 

2. นางสาวปทมา   สํานักโหนด   เจาหนาที่บริหารงาน 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.20  น. 
 
 
                  เนื่องจากมีอาจารยใหมจากสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย จํานวน 1 ทาน คือ อาจารย ดร.

เสาวรส ยิ่งวรรณะ   ประธานที่ประชุมไดเชิญประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยแนะนําใหคณะกรรมการ

ประจําคณะทราบ หลังจากนั้นไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน   
จากการประชมุคณะกรรมการฝายวิชาการสภามหาวิทยาลยั ในวันที่ 3 มิถนุายน 2556 ไดมี 

เร่ืองแจงในที่ประชุมดังนี้ 
1. การปดหลกัสูตร 
    ตามที่คณะศึกษาศาสตร ไดเสนอเรื่องปดหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาพลศึกษา และ

หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษานั้น บัดนี้คณะกรรมการฝายวิชาการสภา

มหาวิทยาลัย ไดมีมติใหปดหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว    
 2.  อาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  

                              คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ไดสอบถาม ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  ซึ่งเปนประธานที่

ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการสภามหาวิทยาลัย  เร่ืองอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ในการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิมนั้นกรรมการหลักสูตรสามารถใชชุดเดิมได แตหาก

เปล่ียนแปลงหลักสูตรเปนหลักสูตรใหมและยังมีหลักสูตรเดิม  ตองแตงตั้งกรรมการชุดใหม 1 ชุด จํานวน  5 คน 
     มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

1.2   เรื่องแจงจากกรรมการ  ดังนี ้
1.2.1 รองคณบดฝีายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1.2.1.1 แจงผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทีอ่ยูในฐานขอมลู TCI 
(รอบที่ 2) 

          ดวยศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 

Centre) ไดแจงผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI (รอบท่ี 2)   สําหรับวารสารคณะ

ศึกษาศาสตร  ไดจัดอยูในกลุมที่ 2 จากเดิมจัดอยูในกลุมที่ 3  และมีขอเสนอแนะเพื่อจะพัฒนาไปอยูกลุมที่ 1 
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ใน 7 ประเด็น   เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทําวารสารวิชาการ ซึ่งจะมีการประเมินในครั้งตอไปในเดือนมกราคม 

2558  และจากเรื่องดังกลาวนี้ขอนําไปพิจารณาในวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  เพื่อจะไดนําขอเสนอแนะของกรรมการ

จะไปปรับปรุงในการจัดทําวารสารไดกอนการประเมินในครั้งตอไป (ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

 
                     1.2.2  ประธานสาขาวิชา 
                             1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
                                        หนวยวิจัยการเรียนรูเชิงบูรณการเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมอยางยั่งยืน คณะ

ศึกษาศาสตร ไดเขารวมจัดนิทรรศการการประชุมระดับชาติของมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ระหวางวันที่   

23-24 พฤษภาคม 2556  ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชยสมบัติ ครบ 60 ป  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา โดย

มีนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยประเมิน ชั้นปที่ 1 เขารวมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ดวย 
                               1.2.2.2  ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
                                           สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ไดจัดกําหนดจัดโครงการอบรมกีฬา จํานวน  2 

โครงการ ดังนี้ 

                                            1.  โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดกําหนด

ขึ้นในระหวางวันที่  18-22 พฤษภาคม  2556 ณ  โรงยิมเนเซียม สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาและสนาม

ฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ           

  2.  โครงการฝกอบรมผูฝกสอนกีฬาตนแบบ เปนความรวมมือระหวางกรม     

พลศึกษากับคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งกําหนดจัดการฝกอบรมในระหวางวนที่ 22-26 

พฤษภาคม 2556  จํานวน  5 วัน โดยใชวิทยากรจากกรมพลศึกษาและสาขาวิชาพลศึกษาไดเปนผูจัดหาสถานที่

และผูเขารับการฝกอบรม  

    
                 1.2.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
                        1.2.3.1 รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท 
                                        จากการประชุมสภาวิชาการ   ในสมัยสามัญ  คร้ังที่   5/2556 เมื่อวันที่   22   

พฤษภาคม  2556  มีเร่ืองแจงเพื่อทราบ จํานวน  3 เร่ือง ดังนี้ 

                                        1.  รายชื่อคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ซึ่งมีหลักสูตรที่สังกัด

คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ  1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2540) 

สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา และ 2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2556 สาขาวิชาการ

วิจัยและประเมิน     โดยไดกําหนดรับรองเงินเดือนครูผูชวย ขั้น 15,430 บาท 

                                        2.  ผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ระดับปริญญาตรี  ที่มีงานทําของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร อยูในลําดับที่ 2 จากการสรุปขอมูลผูสําเร็จ

การศกึษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2556   
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                                        3. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ในดานความรับผิดชอบ รอบรู สูงานและมี

ประสบการณเชิงปฏิบัติ คณะศึกษาศาสตร อยูลําดับที่ 1 ทุกตัวชี้วัด จากคะแนนเฉลี่ย 4.30     

 
                 1.2.4 เลขานุการที่ประชุม (รองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานิสติ) 
                           1.2.4.1 จํานวนนิสิตเขาใหม ประจําปการศึกษา 2555 
                                       ระดับปริญญาตรี   
                                       1.  สาขาวิชาพลศึกษา       57  คน 

                             2.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   41 คน 

                                       3.  สาขาวิชาภาษาไทย    42 คน 

                                       4.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    41 คน 

                                       5.  สาขาวิชาสังคมศึกษา    45   คน 

                                       6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  48        คน 

                                       7.  สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา   41 คน 

                                       8.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี   42 คน 

                                       9.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส   43  คน  

                                     10.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา               43 คน 

                                     11.  สาขาวิชาคณิตศาสตร                51 คน 

                                            รวมนิสิตเขาใหม ระดับปริญญาตรี จํานวน       494 คน 
                                      ระดับปริญญาโท  
                                       1. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

     ภาคปกติ         7 คน 

                                           ภาคพิเศษ                 87 คน 

                                       2. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

                                           ภาคปกติ         5 คน 

                                           ภาคพิเศษ                 21 คน 

                                       3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                                           ภาคปกติ                   9 คน 

                                           ภาคพิเศษ                 28 คน 

                                      4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

                                          ภาคปกติ       8 คน 

                                          ภาคพิเศษ     33        คน 

5. สาขาวิชาพลศึกษา 

    ภาคปกติ         3 คน 
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6. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

    ภาคปกติ     49 คน 

7. สาขาวิชาเคมี 

    ภาคพิเศษ         5 คน 

8. สาขาวิชาภาษาไทย   

    ภาคพิเศษ      13 คน 

                                          รวมภาคปกติ     81 คน 

    รวมภาคพิเศษ                        187        คน 

    รวมทั้งสิ้น               268 คน   
    ขอมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2556  

  
1.2.2.2  การรับนองใหมและประชุมเชียร ประจําปการศึกษา 2556 

                                       คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการรับนองใหมและประชุม

เชียร ประจําปการศึกษา 2556  เร่ิมรับนองใหมตั้งแตวันที่ 3-9 มิถุนายน 2556  

              วันที่ 3  มิถุนายน  2556   รวมนองปที่ 1 ณ โรงยิมเนเซียม สาขาวิชาพลศึกษาและ 

           สุขศึกษา 

              วันที่ 4  มิถุนายน  2556   จัดกิจกรรมตาง ๆ ณ โรงยิมเนเซียม สาขาวิชาพลศึกษา 

                และสุขศึกษา             

            วันที่ 5  มิถุนายน  2556   จัดกิจกรรมเปดตัวนองใหม หนึ่งหมอหนึ่งเอก  

ณ  โรงยิมเนเซียม สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

                                     วันที่ 6  มิถุนายน 2556    จัดกิจกรรม Walk Rally วิ่งรอบมหาวิทยาลัยและสอน   

                              เร่ืองสถานที่ตางๆ 

                                     วันที่  7  มิถุนายน 2556   รวมนองปที่ 1 ณ โรงยิมเนเซียม สาขาวิชาพลศึกษา  

                  และสุขศึกษา 

              วันที่  8  มิถุนายน  2556  เปดบานพานองออกจากโรงยิมเนเซียม ไปที่สนามฟุตบอล 

              วันที่  9  มิถุนายน  2556  เปดตัวพี่อบรม 

             ซึ่งคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ไดจัดอาจารยหมุนเวียนเพื่อดูแล

นิสิตทุกวัน 
   1.2.2.3  การประกันคุณภาพหลักสูตร  
          สืบเนื่องจากฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได

กําหนดจัดการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจําป 2555(วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2556) โดย

กําหนดใหจัดสงรายงานการประเมินตนเอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นั้น  ขณะนี้ยังไมมีสาขาวิชาใด

จัดสงรายงานประเมินตนเอง เนื่องจากอยูในระหวางการรวบรวมขอมูล  ดังนั้น ฝายวิชาการและพัฒนานิสิตจึง
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ไดขอขยายเวลากับฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดใหจัดสงไดถึงวันพุธที่ 5 มิถุนายน  

2556  

          

 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร สมัยสามัญ   
                ครั้งที่  5/2556   เมื่อวันพุธที่ 15  พฤษภาคม 2556  
                  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 

5/2556  เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม  2556  เวลา 13.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร    

อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารการ

ประชุมหมายเลข 2.1) 

     มติ   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

                  หนาที่ 3  วาระที่ 1.1.3  สรุปขอมูลโครงการวิจัยจากเงินรายไดคณะ ประจําปงบประมาณ 

2553-2556  บรรทัดที่ 4        

ขอความเดิม  “ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ...”   

                          ขอความใหม  “ดําเนินการวิจัย เพือ่พัฒนางานที่รับผิดชอบ...” 

                          วาระที ่1.2.1.1  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงจํานวน

นิสิตที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษา  จากเดิม จํานวน   55 คน  ขอเปลี่ยนเปน จํานวน  50  คน  

  วาระที่ 1.2.2.1  เร่ืองแจงจากผูทรงคุณวุฒิ บรรทัดที่ 3  

                           ขอความเดิม   “หากเกินปญหาขึ้น” 

   ขอความใหม  “หากเกดิปญหาขึ้น”  

 

หนาที่ 5 วาระที่ 2.1ในสวนของมติ บรรทัดที่ 12 

ขอความเดิม “จัดสรรเปนเงินสําหรับพัฒนาครู...”  

                          ขอความใหม“จัดสรรเงินสําหรับพัฒนาคร.ู..”    

 

หนาที่ 7 วาระที่ 4.4  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

หลักสูตร   

                          ขอความเดมิ  “ตามที่ประชุมคณะกรมการประกันคุณภาพ...” 

  ขอความใหม “ตามที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ...” 

 

หนาที่ 8 วาระที่ 4.6 การขออนุมัติโครงการพัฒนาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร บรรทัดที่ 5   

ขอความเดิม  “จึงขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต...” 

  ขอความใหม  “จึงขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต...” 
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หนาที่ 9  วาระที่ 5.3  การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวจิัยและประเมิน ในสวนของมต ิบรรทัดที่ 5 

ขอความเดิม “ ประวัติของอาจารยประการพิจารณาแตงตั้ง...” 

  ขอความใหม “ประวัติของอาจารยประกอบการพิจารณาแตงตั้ง...”  
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง  
                3.1  เรื่องการรบัรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
                      สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 5/2556 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ในวาระที่  1.2.2.1 เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได

แจงใหทราบวาหากหลักสูตรใดที่มีการดําเนินการรับนิสิตโดยที่หลักสูตรยังไมผานการรับรองจาก สกอ. เมื่อนิสิต

สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ทาง สกอ. จะไมแสดงความรับผิดชอบใด ๆ จากปญหาที่เกิดขึ้นนั้น  

 เนื่องจากหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย โดยผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยทักษิณและเปดรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2555  และจะใชหลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรใหม 

เนื่องจากขณะนี้หลักสูตรยังไมผานความเห็นชอบจาก สกอ. 

                    มติ  มอบฝายวิชาการและพัฒนานิสิต  จัดทําบันทึกเพื่อสอบถามขอมูลไปยัง สกอ. 

 

 
                3.2   เรื่องการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ 
สื่อสารการศึกษา เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
                       ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดหารือเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาใน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(4 ป)ที่สําเร็จการศึกษา  ไดนํารายวิชาที่ไดศึกษาไปแลวเทียบโอนกับ

มาตรฐานการวิชาชีพครูเพื่อใหไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภานั้น สามารถ

เทียบโอนได 8 มาตรฐาน ยกเวน มาตรฐานการเรียนรูจิตวิทยาสําหรับครูเพียงมาตรฐานเดียว จึงขอฝากฝาย

วิชาการและพัฒนานิสิต ดูแลนิสิตใหสามารถลงรายวิชาและสามารถเทียบโอนไดครบทุกมาตรฐาน  

                            มติ  มอบฝายวิชาการและพัฒนานิสิต  พิจารณาการเปดรายวิชาชีพครู ในมาตรฐานความรู

จิตวิทยาสําหรับครู เพื่อใหนิสิตสามารถเทียบโอนไดทุกมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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วาระที่  4   เรื่องพิจารณา / หารือ 
4.1   คาระดับข้ันประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2555 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะตางๆ  จัดสงคาระดับขั้น  ประจําภาคเรียนฤดูรอน        

ปการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 โดยกําหนดใหคาระดับขั้นผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะนั้น  บัดนี้ คาระดับขั้นประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2555 ไดจัดสงคาระดับขั้นแลว จึงขอ

นําเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณาตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1 นอกเลม 
  ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

                            รายวิชา 0305421 ปฏิบัติการวิจัย  ขอใหปรับตัวเลขในชวงคะแนนในแตละลําดับขั้นใหมให

สอดคลองกับรายวิชาอื่น ๆ  

             มติ  1. เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2555 โดยใหแกไขตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการ 

                                   2.  มอบรองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท รางแนวปฏิบัติการกําหนดชวงคะแนน

ในการประเมินคาระดับขั้นของคณะ    

 

 
4.2  การแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
                          ฝายวิชาการและพัฒนานิสิต ขอถอนวาระการประชุมเนื่องจากกรรมการประจําหลักสูตร

บางหลักสูตรไมมีความพรอมและจะนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   

                                             

 
4.3  การโอนยายคณะของนายจิรยุศ  อั้นขาว และนางสาวบวรรัตน  ชุลีนวน  

เนื่องจากนายจิรยุศ  อั้นขาว และนางสาวบวรรัตน  ชุลีนวน นิสิตคณะเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ ชั้นปที่ 2 มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร   ในการนี้ 

จึงขอนําเสนอเขาที่ประชุมเพื่อคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาการโอนยายของนิสิตดังกลาว (เอกสารการ

ประชุมหมายเลข 4.3) 
ขอเสนอแนะของกรรมการ 

                         ขอใหฝายวิชาการคณะจัดทําการสรุปขอมูลยอนหลัง 3 ป กรณีนิสิตยายเขา-ออก จํานวนกี่คน

และยายเขา-ออก จากสาขาวิชาใดไปสังกัดสาขาใดบาง  และจะนํามาหารือตอไป  

มติ  เห็นชอบการโอนยายของนาย จิรยุศ  อั้นขาว และนางสาวบวรรัตน  ชุลีนวน นิสิตคณะ

เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ชั้นปที่ 2 มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร       
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วาระที่  5   เรื่องอื่นๆ  
                   5.1 การรับรองผลงานของคณาจารยเพื่อสัญญาการจาง กรณีนายเกษม  เปรมประยูร 
และนางสาวสุวรรณี  เปลี่ยนรัมย 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาจางจะสามารถ

ดําเนินการตอสัญญาจางฉบับใหมได  ตองนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณารับรองในสวนของคุณภาพ  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลงานของ

คณาจารยที่ถึงกําหนดระยะเวลาการตอสัญญาจางฉบับใหม จํานวน 2 ราย คือ นายเกษม  เปรมประยูร และ

นางสาวสุวรรณี  เปล่ียนรัมย ซึ่งทั้ง 2 รายมีเอกสารใหที่ประชุมรับรอง 2 เลม คือ 1.รายงานวิจัย เร่ืองการพัฒนา

ครูโดยการบูรณาการรายการโทรทัศนครูกับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2.เอกสาร

ประกอบการสอน วิชา 0308336 การสอนเฉพาะสาขา (Teaching Specific Subject)  (ตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข 5.1) 
                          ขอเสนอแนะจากกรรมการ  
                          การพิจารณาการรับรองผลงานของคณาจารยเพื่อสัญญาการจางควรมีเกณฑประกอบการ

พิจารณาดวย     

                           มติ   เห็นชอบการรับรองผลงานของคณาจารยเพื่อตอสัญญาการจาง กรณีนายเกษม       

เปรมประยูร และนางสาวสุวรรณี   เปล่ียนรัมย โดยใหยื่นรับรองผลงานการตอสัญญาเฉพาะผลงานวิจัย  1  เลม 

 

 
                     5.2 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม  
                      เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 

(หลักสูตรเกา) กับรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ป) หลักสูตร พ.ศ.2555 (หลักสูตรใหม) 

ใหกับนิสิต จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0317211 การออกแบบสื่อกราฟกทางการศึกษา 3(2-2-5) (หลักสูตร

เกา) กับรายวิชา 0317111 การออกแบบและองคประกอบศิลป 3(2-2-5)(หลักสูตรใหม)  จึงเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาขางตนใหกับนิสิต

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2)  

    มติ  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอก  รายวิชา  0317211 การออกแบบสื่อกราฟกทาง

การศึกษา 3(2-2-5)หลักสูตรเกา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 กับ รายวิชา  0317111 การออกแบบและ

องคประกอบศิลป 3(2-2-5) หลักสูตรใหม พ.ศ.2555 
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        5.3  การพัฒนาวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI (รอบที่ 2)  
                ตามที่ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) โดยการ

สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อทําการประเมิน

คุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI และไดทําการแบงกลุมวารสารในฐานขอมูลออกเปน 3 กลุม คือ  

                             วารสารกลุมที่ 1:   วารสารที่ ผานการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 

2557) และอยูในฐานขอมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index(ACI) 

ตอไป 

                             วารสารกลุมที่ 2:  วารสารที่อยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล TCI 

                             วารสารกลุมที่ 3:  วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการ

บันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมลู TCI ภายหลังวารสารกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2    

                             สําหรับวารสารคณะศึกษาศาสตร  จัดอยูในกลุมที่ 2 จากเดิมจัดอยูในกลุมที่ 3  จึงขอเสนอ

ใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อจะพัฒนาวารสารคณะศึกษาศาสตร ใหสามารถไป

อยูในกลุมที่ 1 ซึ่งจะมีการประเมินในครั้งตอไปประมาณเดือนมกราคม 2558   

                              มติ  1. ใหมีการทบทวนการจายคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญอานผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพรใน

วารสารศึกษาศาสตรไปยังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง          

    2.  ขอความรวมมือจากสาขาวิชา เชิญชวนใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอางอิงจาก

วารสารศึกษาศาสตรใหมากขึ้น 

   

 
        5.4  การขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
                        ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไดขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา ไปเปน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอรเจนท โดยมีเหตุผลความจําเปน  

1.  เพื่อทันตอความกาวหนาและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2. เพื่อรับรองการขยายตัวของหลักสูตรทําใหสามารถพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ใหเปนที่

ตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อใหสาขาวชาเปนที่รูจักในตลาดแรงงาน  สงผลใหนิสิตสามารถเขาสูตลาดแรงงาน

ไดตรงยิ่งขึ้น 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาดังกลาว 

                        มติ  เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนเรื่องชื่อสาขาวิชา จึงมอบหมายใหสาขาวิชาจัดหาขอมูล

ประกอบเพิ่มเติมและนํามาพิจารณาในครั้งตอไป  
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                      5.5  จํานวนนิสิตใหมเขาศึกษาหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
                         ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน  

2556 และมีนิสิตหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษามารายงานตัว จํานวน 87 คน ซึ่งไมครบตาม

แผนการรับนิสิตที่กําหนดไว จํานวน 90 คนและสาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความประสงคจะเปดรับเพิ่มอีก 

จํานวน 30 คน เนื่องจากไดแจงเหตุผลวาในระหวางการศึกษา นิสิตจะออกกลางคันประมาณ 20 เปอรเซ็นต     

จึงขอหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในเรื่องดังกลาว   

                               มติ  เห็นชอบใหเรียกผูที่สอบผานการคัดเลือกในหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาไดในลําดับสํารอง จํานวน 3 คน จากจํานวนนิสิตที่ยังไมครบตามแผนการรับนิสิต นอกเหนือจากนั้น

ไมสามารถดําเนินการใด ๆ ได      
          
 

ปดประชุม     เวลา 16.35 น. 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง   

บันทึกการประชุม 

 

 

นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชุม 
 


