
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 1/2561 

วันจันทร์ที่  8  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์ภิญโญ  โชติรัตน์ – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ปรมะ  สวุรรณโน – แทน) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม – รักษาการแทน) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจด ารงค์) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสทิธ์ิพงศ์) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
11. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ    กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 
13. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ) 
14. นางสภุาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานกุาร 
15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
2. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์กิตติศกัด์ิ  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันานิสิต 
2. อาจารย์ ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์   คณะศกึษาศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา    สาขาวิชาจิตวิทยา 
4. นางสาวปัทมา  ส านกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.15 น. 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ 

ตามท่ีรองศาสตราจารย์สุเทพ  สันติวรานนท์  ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะได้เสนอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตัง้
นายก่อศักดิ์   ศรีน้อย  ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลยั พ .ศ. 2557     
ข้อ 27(3) และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี    
12 มิถนุายน 2560  

1.1.2 อาจารย์ ดร.พรศกัด์ิ  พรหมแก้ว ข้าราชการบ านาญ ได้ถึงแก่กรรม มหาวิทยาลยัจะเป็น
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวนัองัคารท่ี 9 มกราคม 2561 และก าหนดฌาปนกิจศพในวนัเสาร์ท่ี 13 มกราคม 
2561  ณ วดัแหลมทราย อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 คณะศกึษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการเสริมสร้างศกัยภาพการสอบแข่งขันครู
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ระหว่างวันท่ี 13-14 มกราคม 2561 โดยกิจกรรมในวันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 จะเร่ิม
ในช่วงบ่าย เป็นการให้ความรู้ในเร่ืองของเทคนิคการเขียนข้อสอบแบบอตันยั การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
และในวนัอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม 2561 มีกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองความเป็นครูและความสามารถในการใช้ภาษา 
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ส่วนการให้ความรู้ในเร่ืองการเตรียมพร้อมส าหรับการสอบสมัภาษณ์จะจดัขึน้ล าดบัถัดไปหลงัประกาศผลการ
สอบข้อเขียน 

1.2.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
สถาบนัผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย “นวตักรรมวิชาชีพครู” 
เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครัง้ท่ี 1 ในวนัอาทิตย์ท่ี 21 มกราคม 2561  ณ หอประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมในโครงการมีการอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง ทิศทางการผลิตครู
และการน าเสนอผลงานวิจยัชัน้เรียนของนิสิต จากคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ และมหาวิทยาลยัใน
เครือข่าย ซึง่ก าหนดให้มีการประชมุเพ่ือพิจารณาคดัเลือกบทความในวนัท่ี 8 มกราคม 2561 

1.2.1.3 ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ให้กับคณาจารย์ในสังกัดและคณะผลิตร่วม ระหว่างวันท่ี 11-12 มกราคม 2561         
ณ ห้องประชมุชัน้ 2 ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

1.2.1.4 ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการปฐมนิ เทศนิสิต
บณัฑิตศกึษา รุ่นปีการศกึษา 2560 ภาคเรียนท่ี 2 ในวนัเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 

 
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1.2.2.1 คณะศกึษาศาสตร์ได้จดักิจกรรมบริการวิชาการโดยตอบรับเป็นวิทยากรให้กบั
ส านกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ในโครงการพฒันาคณุภาพครูโรงเรียนเอกชน ในระหว่างวนัท่ี 10-14 
มกราคม 2561  ณ  โรงแรมไดอิชิ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

1.2.2.2 คณะศกึษาศาสตร์ก าหนดจัดอบรมพัฒนาก่อนแต่งตัง้ให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ และเช่ียวชาญ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดพัฒนาก่อนแต่งตัง้ให้มีวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ ในระหวา่งวนัท่ี 17-19 มกราคม 2561 และวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ระหว่างวนัท่ี 24-25 มกราคม 
2561  ณ โรงแรมไดมอนด์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 
1.2.3 หวัหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์  

1.2.3.1 การจดัท าข้อตกลงร่วมการปฏิบตัิงานสายสนบัสนุน ประจ าปีการศกึษา 2560 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.3.1) 

 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่มี) 

 
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

1.2.5.1 คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะ
วัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ในวันอังคารท่ี 16 มกราคม 2561               
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ซึ่งในโครงการก าหนดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีมอบ
ทนุการศกึษา และการประกวดผลงานของนิสิต ในการนี ้ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมในโครงการดงักลา่ว 
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1.2.5.2 เน่ืองในวนัเดก็ท่ีจะถงึนี ้คณะศกึษาศาสตร์ก าหนดจดักิจกรรมมอบของขวญัให้
เด็กนกัเรียนในโรงเรียน ซึง่ผู้ ท่ีสนใจมอบของขวญัให้เด็ก สามารถร่วมสมทบทุนหรือมอบของขวญัได้ท่ีนางสาว   
อสุมุา  ดิสวสัด์ิ 

 
1.2.6 ประธานสาขาวิชา  

1.2.6.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาจะเข้าร่วมงาน ASIAN FORUM ON BUSINESS 

EDICATION (TSU-AFBE) 2018 ระหวา่งวนัท่ี 15-16 มกราคม 2561  ณ ภเูก็ต เกรซแลนด์  รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จงัหวดัภเูก็ต  

1.2.6.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 
 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยก าหนดเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา    

“การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 26”  ระหว่างวันท่ี 4-8 กุมภาพันธ์ 2561            
ณ จงัหวดัขอนแก่น โดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการ รวม 48 คน  

1.2.6.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก าหนดสอบข้อเขียนเพ่ือคดัเลือกนิสิตในโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดบัปริญญาโท ประเภท Premium ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันเสาร์ท่ี 6 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผลการสอบในวันท่ี 16 
กมุภาพนัธ์ 2561 และก าหนดสอบสมัภาษณ์ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 10/2560 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
10/2560 เม่ือวนัพธุท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 5  วาระท่ี 1.2.6.1 บรรทดัท่ี 3 
ข้อความเดิม ตอบรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทคโนศึกษา ในปี พ.ศ. 2562 

โดยจะขึน้ไปรับธงเจ้าภาพ... 
แก้ไขเป็น  ตอบรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโสตเทคโนสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 

2562 โดยจะไปรับธงเจ้าภาพ... 
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หน้าท่ี 8  บรรทดัท่ี 19 
ข้อความเดิม แก้ไขเป็น  4.มีความเป็นนกัวิชาการและนกัวิชาชีพครู 
แก้ไขเป็น  แก้ไขเป็น  4.มีความเป็นนกัวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพครู 
หน้าท่ี 12  ในสว่นของมติ ให้แก้ไขเป็น ถอนวาระจากการพิจารณา 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 ด้วยมหาวิทยาลยัก าหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส่วนงาน ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
(เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบคา่ระดบัขัน้ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 
 

4.2 ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
 ด้วยหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับ

อนุมตัิให้ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                
ในปีงบประมาณ 2561 ซึง่บดันีห้ลกัสตูรดงักล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนั
คุณภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ. .... (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบร่างหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้เพ่ิมรายละเอียดของ มคอ.3 เพ่ิมเติม และให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารดงันี ้

แบบเสนอหลกัสตูร หน้าท่ี 5 ข้อ 1.12 ให้เปลี่ยนปีการศกึษาท่ีเร่ิมรับนิสิตเป็น 2561 
ร่างหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
1. หน้าท่ี 2 ข้อ 6.5 เปลี่ยนปีการศกึษาท่ีเปิดสอนเป็น 2561 
2. หน้าท่ี 4 ข้อ บรรทดัท่ี 4  

ข้อความเดิม เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
แก้ไขเป็น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

3. หน้าท่ี 7 ข้อ 2.5 ให้ปรับแผนการรับนิสิตโดยเร่ิมรับในปีการศกึษา 2561 
4. หน้าท่ี 8 ให้ปรับแผนการรับนิสิตชัน้ปีท่ี 2 โดยเร่ิมรับในปีการศกึษา 2561 
5. หน้าท่ี 8 ข้อ 2.6 ให้ปรับงบประมาณ โดยเร่ิมคิดจากปีการศกึษา 2561 
6. หน้าท่ี 22 ข้อ 3.2.2 ในตารางอาจารย์พิเศษ ให้ปรับข้อมลูของล าดบัท่ี 3 ให้เป็น

ภาษาไทย 
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7. หน้าท่ี 24 ในตารางการพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต ให้เอาค าวา่ ELO ออก 
8. หน้าท่ี 25-27 ปรับ ELO ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายละเอียดในร่าง

หลกัสตูรหน้าท่ี 5 และ 29 
9. หน้าท่ี 33 ข้อ 2.1.2 ให้เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเป็นกรรมการทวนสอบระดบั

คณะ 
10. หน้าท่ี 36 ข้อ 6 สิ่งสนบัสนนุการศกึษา ข้อ 1 บรรทดัท่ี 2  

ข้อความเดิม ...ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาการวิจยัและประเมิน 
แก้ไขเป็น ...ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

11. ภาคผนวก ข ประวตัิและผลงานทางวิชาการฯ ให้ปรับรูปแบบการน าเสนอประวตัิ
และผลงานให้เป็นรูปแบบเดียวกนัตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ตรวจสอบผลงาน
ท่ีมีผู้ ร่วมจดัท าหลายคนให้ระบุช่ือในผลงานให้ครบทุกคน และปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนั 

12. ภาคผนวก ค หน้าท่ี 57 ปรับเหตผุลการปรับปรุง เป็น แผน ก แบบ ก 2 ยงัคงเดิม 
ตดัโครงสร้าง แผน ข 

13. หน้าท่ี 67 ในสว่นของเหตผุลการปรับปรุง ให้ลบข้อความออก 
 

4.3 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เน่ืองจากอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ได้เกษียณอายกุารปฏิบตัิงาน ประกอบกบัคณะศกึษาศาสตร์ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ ดงันี ้(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3) 

เดมิ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 1. ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ * 2.   รศ.ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ * กรรมการ 
3. รศ.น้อม  สงัข์ทอง 3.   อ.ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์ กรรมการและเลขานกุาร 
4. อ.ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์   
5. อ.ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน   
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เปลี่ยนแปลงเป็น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 1. ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง * 2.   อ.ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง * กรรมการ 
3. อ.ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์ 3.   อ.ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์ กรรมการและเลขานกุาร 
4. อ.ดร.วีนสั  ศรีศกัดา *   
5. อ.ดร.กิตติธชั  คงชะวนั *   
หมายเหตุ * อาจารย์ประจ าหลกัสตูรและคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีเปล่ียนแปลง 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนประวตัิ
และผลงานของอาจารย์ให้เป็นปัจจบุนั และเป็นรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  และมอบนางสภุาภรณ์  คติการ 
ประสานการสง่ข้อมลูไปยงัมหาวิทยาลยั 
 

4.4 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....  
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัทักษิณ ได้อนุมตัิให้คณะศกึษาศาสตร์ โดยสาขาวิชาจิตวิทยา ปรับปรุง

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา บดันี ้สาขาวิชาดงักล่าวได้ด าเนินการปรับปรุงหลกัสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว      
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาร่างหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบร่างหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขดงันี ้

 แบบเสนอหลกัสตูร 
1. ข้อ 1.4 ตารางจ านวนนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษา 5 ปีย้อนหลงั ให้ใสร่ายละเอียด

ของหวัตารางให้ครบถ้วน 
2. ข้อ 1.11 ให้ตรวจสอบค าผิดของสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง และ

จดัรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกนั 
3. ข้อ 1.12 ให้เปลี่ยนปีการศกึษาท่ีรับนิสิตเป็น 2561 
4. ข้อ 2.1 ให้ใสห่วัตารางให้ครบทกุหน้า 

 ร่างหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
1. หน้าสารบญั ในสว่นของภาคผนวก ค บรรทดัท่ี 4  

ข้อความเดิม ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
แก้ไขเป็น ปรับปรุง พ.ศ. .... 

2. หน้าท่ี 2 ข้อ 5.3 แก้ไขค าวา่ นิสต เป็น นิสิต 
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3. หน้าท่ี 2 ข้อ 6.1 บรรทดัท่ี 1 แก้ไข พ.ศ. จาก พ.ศ. 2560 เป็น พ.ศ. .... 
4. หน้าท่ี 2 ข้อ 6.4 เปลี่ยนปีการศกึษาท่ีเปิดสอนเป็น 2561 
5. หน้าท่ี 3 ข้อ 10 บรรทดัท่ี 2 เปลี่ยนค าวา่ ฝึกงาน เป็น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6. หน้าท่ี 15 ในสว่นของหมายเหต ุบรรทดัท่ี 1 เปลี่ยนรหสัวิชา เป็น 0331699 
7. หน้าท่ี 16 ในสว่นของหมายเหต ุบรรทดัท่ี 1 เปลี่ยนรหสัวิชา เป็น 0331681 
8. หน้าท่ี 23 ข้อ 3.2.1 ให้ตรวจสอบค าผิด 
9. ภาคผนวก ข ประวตัิและผลงานทางวิชาการฯ ให้ปรับรูปแบบการน าเสนอประวตัิ

และผลงานให้เป็นรูปแบบเดียวกนัตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ตรวจสอบผลงาน
ท่ีมีผู้ ร่วมจดัท าหลายคนให้ระบช่ืุอในผลงานให้ครบทุกคน และปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนั 

 
4.5 ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาชีพครู หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. .... 
ด้วยฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  ได้จัดท าร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หมวด

วิชาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ….  เพ่ือใช้กับหลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑิต ท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพครู  
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านกังานครุุสภาและตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนั
คุณภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิต หมวดวิชาชีพครู  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5 นอกเลม่)   

มต ิ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาชีพครู 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขดงันี ้

1. หน้าสารบญั ในสว่นของภาคผนวก ปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจบุนั 

2. หน้าท่ี 3-4 ในตารางข้อ 9 ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และปรับรูปแบบการ
พิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกนั 

3. หน้าท่ี 5 ข้อ 11.2 บรรทดัท่ี 1 ปรับ พ.ศ. เป็น พ.ศ. 2560-2579 
4. หน้าท่ี 6 ปรับรูปแบบการพิมพ์ ตวัหนา ให้เหมือนกนั 
5. หน้าท่ี 8 ข้อ 1.3 ปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบฯ 
6. หน้าท่ี 13 ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 0308501 ภาษาและ

วฒันธรรมส าหรับครู ให้เพ่ิมค าท่ีเก่ียวข้องกบั สมตัถิยะทางภาษา 
7. หน้าท่ี 19 หมวดท่ี 4 ในตาราง คณุลกัษณะพิเศษข้อท่ี 1 ให้ปรับไปแฝงไว้ในข้ออื่น 
8. หน้าท่ี 24 ข้อ 2 (1) บรรทดัท่ี 2 ให้เพ่ิมค า เช่ือมโยงกบัวิชาชีพครู ตอ่ท้ายประโยค 
9. หน้าท่ี 24 ข้อ 2(2) บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม ...สาขาวิชาเอกและวิชาตา่งๆ ... 
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แก้ไขเป็น ...สาขาวิชาเอก วิชาชีพครู และวิชาตา่งๆ ... 
10. หน้าท่ี 26 ข้อ 6(1) ให้เพ่ิมค า จิตวิทยาการเรียนรู้ 
11. หน้าท่ี 27-28 ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกบั มคอ.3 

 
4.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ตาม
แบบ สมอ.08 
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต       

(5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
เน่ืองจากหลกัสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการท่ีมีการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลาย
ศาสตร์เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน แต่ไม่ได้มีการระบุไว้ในเล่มหลักสูตร จึงไม่สามารถใช้อาจารย์
ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรร่วมกนัได้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ จงึเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการ ตามแบบ สมอ .08 (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.6 นอกเล่ม)   

มต ิ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลกัสูตรพหุวิทยาการ ตามแบบ สมอ.08  และมอบ
นางสภุาภรณ์  คติการ น าเสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 
วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1   พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. .... 

เน่ืองด้วยสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์พฒันาหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลกัสูตรใหม่ หลกัสูตร 5 ปี พ.ศ. …. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางการศกึษา โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ซึง่ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน
และหน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องการบคุลากรทางการประถมศกึษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนั
คณุภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลกัสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
หลกัสตูรใหม ่(หลกัสตูร 5 ปี) พ.ศ. …. (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1)   

มต ิ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
หลกัสตูรใหม ่(หลกัสตูร 5 ปี) พ.ศ. .... มอบสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอนพิจารณาด าเนินการดงันี ้

            1. ปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมลูอาจารย์ให้เป็นรูปแบบเดียวกนั  
            2. เพ่ิมช่ืออาจารย์ในคณะศกึษาศาสตร์ทุกคน ท่ีมีคณุวฒิุสาขาวิชาประถมศกึษา   ซึง่   

ยงัไม่มีรายช่ือ (1) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ และ (2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา     
มหปญุญานนท์     
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           3. พิจารณาน าแนวคิดการพฒันาครูของอธิการบดี จากการประชุมอาจารย์ท่ีมีคณุวฒิุ
ประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 โดยระบุเพ่ิมเติมลงใน
รายละเอียดของหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศกึษา  

 
5.2   พจิารณาเสนอชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ด้วยมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานพิจารณาเสนอช่ือบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึง่คณะได้แจ้งเวียนไปยงัสาขาวิชาต่างๆ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ เสนอช่ือ ดงันัน้ รองคณบดี
ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอช่ือบุคลากรตวัอย่างด้านการบริการวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1 นอกเลม่)   

มต ิ ให้สาขาวิชาต่างๆ ทบทวนการพิจารณารายช่ืออีกครัง้  และรวบรวมผลการเสนอช่ือ
แจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตอ่ไป 

 
5.3   การแต่งตัง้ผู้ประสานงานรายวิชา 

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้           
ผู้ ประสานงานรายวิชา เน่ืองจากประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด สามารถ
ก าหนดให้มีผู้ประสานงานรายวิชาได้ ซึง่จะได้คา่ภาระงานจ านวน 15 ชัว่โมง  

มต ิ มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาท่ีสามารถมีผู้
ประสานงานรายวิชาได้ และมอบประธานสาขาวิชาประชุมหารืออาจารย์ภายในสาขาวิชาถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอช่ือผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการด าเนินงานร่วมกบัฝ่ายวิชาการตอ่ไป 

 
5.4   งดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยั
สามญั ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 17 มกราคม 2561 นัน้ เน่ืองจากขณะนีไ้ม่มีวาระพิจารณา คณะจึงงดการประชุม
ในวนัดงักลา่ว 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ  
 

ปิดประชุม เวลา 16.40 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
       บนัทกึการประชมุ 
 
อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชมุ 


