รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 1/2558
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
12. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
13. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
3. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การประเมินหลักสูตร
- เอกสารหมายเลข 1.1.1 นอกเล่ม
1.1.2 การก่ อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิงบประมาณในการก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพ
ครู นนั ้ ขณะนี ้ได้ เปิ ดให้ เสนอราคาก่อสร้ างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) แล้ วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
โดยบริ ษัทกิจการร่ วมค้ า เค-ไฮ จํากัด เป็ นผู้ชนะในการเสนอราคา
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ด้ วย Universiti Sains Malaysia มีกําหนดเข้ าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ในการนี ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ เข้ าร่ วมให้ การ
ต้ อนรับคณะจากประเทศมาเลเซียในวันดังกล่าว
1.2.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ด้ วยระหว่างวันที่ 12-25 มกราคม 2558 จะมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ มีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ บางส่วนเข้ าร่ วมการแข่งขันกีฬาในช่วงดังกล่าว
จึงขออนุญาตสาขาวิชาต่างๆ อนุญาตให้ นิสิตเข้ าร่ วมการแข่งขันโดยไม่ถือเป็ นการขาดเรี ยน
1.2.3 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2558 อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
จะเข้ าร่ วมงานวัดผลสัมพันธ์ ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่
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1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การจัดกิจกรรมวันครู
คณะศึ ก ษาศาสตร์ กํ า หนดจั ด กิ จ กรรมวั น ครู ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 16 มกราคม 2558
ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิ ทยาลัย ทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา โดยจะมี พิธีทําบุญตักบาตรในช่ วงเช้ า และมี
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และมอบเกียรติบตั รและโล่ห์แก่อาจารย์ และนิสิตที่ได้ รับรางวัลและทําคุณประโยชน์
แก่คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์เข้ าร่ วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 10/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
10/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.3 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
สาขาวิชามีแนวโน้ มพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตเทคโนโลยี...
แก้ ไขเป็ น
สาขาวิชามีแนวทางพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรเทคโนโลยี...
บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
หลักสูตร 4 ปี เป็ น 5 ปี และปรั บหลักสูตร ศศ.บ.สื่อดิจิทัล เป็ น
หลักสูตร ทล.บ.สื่อดิจทิ ลั
แก้ ไขเป็ น
หลักสูตร 4 ปี เป็ น 5 ปี และปรั บปรุ งหลักสูตร ศศ.บ.สื่อดิจิทัล
การเรี ยนรู้ เป็ นหลักสูตร ทล.บ.สื่อดิจทิ ลั การเรี ยนรู้
หน้ าที่ 8 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...เนื่องจากขณะเป็ นช่วงสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1...
แก้ ไขเป็ น
...เนื่องจากขณะนีเ้ ป็ นช่วงสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1...

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
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วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขัน้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ า
คณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรนําเสนอข้ อมูลในส่วนของหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาประกอบการพิจารณาค่าระดับขัน้
มติ เห็นชอบค่าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 และมอบฝ่ ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการดังนี ้
1. ประสานงานผู้สอนในรายวิชา 0308461 ภาระผู้นําและการบริ หารสถานศึกษา
ทุกคน ให้ ปรับเกณฑ์การให้ คา่ ระดับขันในช่
้ วงค่าระดับต่างๆ ให้ เหมือนกันทุกกลุม่
2. ให้ ตรวจสอบจํานวนผู้เรี ยนในรายวิชาต่างๆ และจํานวนผู้เรี ยนที่ได้ ค่าระดับขัน้
ในรายวิชาต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง
3. ให้ ดําเนินการตามข้ อเสนอแนะจากกรรมการ

4.2 การโอนย้ ายคณะของนายณัฐกาญจน์ ชุมทอง
ด้ วยนายณัฐ กาญจน์ ชุมทอง รหัส 561011560 นิ สิ ต สาขาวิ ช าสารสนเทศศึก ษา คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการโอนย้ ายคณะของ
นายณัฐกาญจน์ ชุมทอง (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็ น ชอบให้ นายณัฐกาญจน์ ชุมทอง โอนย้ ายมาสัง กัด สาขาวิช าเทคโนโลยี แ ละ
สื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตังแต่
้ ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2557

4.3 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวธิดาทิพย์ สุขลิม้
ด้ วยนางสาวธิดารัตน์ สุขลิ ้ม รหัส 571011123 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยน
มาแล้ ว เนื่ อ งจากพ้ น สภาพแล้ วสอบเข้ ามาเรี ย นใหม่ใ นปี ก ารศึก ษา 2557 จํ านวน 1 รายวิ ช า คื อรายวิ ช า
0000144 จิ ต วิ ทยาในชี วิต ประจํ าวัน 3(3-0-6) กับ รายวิ ชา 0000144 จิ ต วิ ทยาในชี วิต ประจํ าวัน 3(3-0-6)
รองคณบดี ฝ่ายวิช าการและพัฒ นานิ สิ ต จึงเสนอให้ ที่ ประชุม พิ จ ารณาการเที ย บโอนรายวิ ชาเรี ย นดังกล่าว
(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
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มติ เห็นชอบให้ นางสาวธิดาทิพย์ สุขลิ ้ม เทียบโอนรายวิชาเรี ยนได้ จํานวน 1 รายวิชา คือ
รายวิชา 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา 2556 กับรายวิชา 0000144
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ในปี การศึกษา 2557
4.4 หารื อสัญลักษณ์ /ดอกไม้ ประจําคณะศึกษาศาสตร์
ด้ วยคณะศึก ษาศาสตร์ ไ ด้ ก่ อ ตัง้ และเปิ ด ดํ าเนิ น การมาแล้ ว 46 ปี คณะยัง ไม่ไ ด้ กํ าหนด
สัญ ลัก ษณ์ / ดอกไม้ ป ระจํ า คณะ ประธานจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาสัญ ลัก ษณ์ / ดอกไม้ ป ระจํ า คณะ
ศึกษาศาสตร์
มติ เห็ น ชอบให้ ใ ช้ ด อกกล้ วยไม้ เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องคณะศึก ษาศาสตร์ และให้ มี ก าร
พิจารณารู ปแบบหรื อประเภทหรื อชนิดของดอกกล้ วยไม้ ที่จะใช้ เป็ นสัญลักษณ์ในการประชุมครัง้ ต่อไป

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร กศ.ม.สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน
ด้ วยประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เนื่องจากมี
การปรั บเปลี่ยนหน้ าที่ในสาขาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต ร กศ.ม. สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน ดังนี ้
1. ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
กรรมการ
3. ผศ.ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
กรรมการ
4. อ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
กรรมการและเลขานุการ

5.2 พิจารณาการปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสูตร
ด้ วยสาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา จะดําเนิ นการปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสูตร
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาดังนี ้ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
(1) ปรั บปรุ ง หลัก สูต ร กศ.บ.เทคโนโลยี แ ละสื่อสารการศึก ษา (4 ปี ) เป็ น หลัก สูต ร กศ.บ.
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) โดยปรับปรุ งเป็ นเอกคู่
(2) ขอดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ศศ.บ. สื่อดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้
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(3) ปรั บปรุ งหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็ นหลักสูตรปริ ญญาโทควบ
ปริ ญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มติ (1) เห็นชอบการปรับปรุ งหลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี ) เป็ น
หลักสูตรเอกคู่ กศ.บ.เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) (คอมพิวเตอร์ -เทคโนโลยี และสื่อสาร
การศึกษา)
(2) เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตร ศศ.บ.สื่อดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้
(3) เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลัก สูต ร กศ.ม.เทคโนโลยี แ ละสื่ อสารการศึก ษา เป็ น
หลักสูตรปริ ญญาโทควบปริ ญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- กศ.ม.เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
- กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

5.3 การทบทวนข้ อมูลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินระดับหลักสูตร
ด้ วยฝ่ ายวิ ช าการและประกัน คุณ ภาพการศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ เสนอให้ ส่ วนงาน
วิชาการดํ าเนิ นการทบทวนหลัก สูตร และอาจารย์ ประจํ าหลักสูตร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิ สิ ต
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนข้ อมูลการดําเนินการตามตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินระดับหลักสูตร
(เอกสารการประชุม หมายเลข 5.3 นอกเล่ม)
มติ (1) มอบสาขาวิ ช าต่ า งๆ พิ จ ารณาทบทวน และตรวจสอบข้ อมู ล ในเอกสาร
ประกอบการประชุม และแจ้ งผลการพิจารณาไปยังนางสุภาภรณ์ ประดับแสง
(2) มอบนางสุภาภรณ์ ประดับแสง ตรวจสอบความถูกต้ องและแก้ ไขข้ อมูลบุคคล
และข้ อมูลอื่นๆ ในแบบฟอร์ มการทบทวนข้ อมูลของหลักสูตรให้ ถกู ต้ องก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัย

5.4 พิจารณา ร่ าง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ าด้ วย สภาวิชาการ พ.ศ. ...
ด้ วยมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2557 มีมติ ให้ หัวหน้ าส่วนงานวิชาการนํ า ร่ าง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทัก ษิ ณ ว่าด้ วย สภาวิชาการ พ.ศ. ...
ไปพิ จารณาหารื อกันในที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าส่วนงาน หรื อวิธีการอื่นที่ เหมาะสม และเสนอผลการ
พิจารณาหรื อข้ อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประธาน
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนข้ อมูลการดําเนินการตามตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินระดับหลักสูตร
(เอกสารการประชุม หมายเลข 5.4 นอกเล่ม)
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ประเด็นข้ อบังคับข้ อ 4(2) องค์ประกอบของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จํานวนไม่เกิน 8 คน ควรสรรหาจาก
- หัวหน้ าส่วนงานวิชาการ จํานวน 4 คน (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และกลุม่ วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ จํานวน 2 คน, กลุม่ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จํานวน 2 คน)
- คณาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการตังแต่
้ รองศาสตราจารย์ขึ ้น
ไป หรื อมีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการตังแต่
้ ผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ ขึน้ ไป จํานวน 4 คน
(กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ จํานวน 2 คน, กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จํานวน 2 คน)
1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 8 คน – เห็นชอบตาม ร่ าง ข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วย สภาวิชาการ พ.ศ. ...
2. ประเด็นข้ อบังคับข้ อ 7 อํานาจและหน้ าที่ของสภาวิชาการ
- เห็นชอบให้ ใช้ ตามข้ อบังคับเดิม คือ พิจารณากลัน่ กรองการแต่งตังตํ
้ าแหน่ง
ทางวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
มติ

5.5 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ด้ วยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยซึง่ มหาวิทยาลัยแต่งตังตามข้
้
อ 22 และข้ อ 23 ของ
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย การจัดระบบบริ หารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ที่
2089/2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จะดํ ารงตํ าแหน่งครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 5 มกราคม 2558 บัณฑิ ต
วิทยาลัยจึงเสนอให้ หน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ หรื อมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก ส่วนงานละ 1 คน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําส่วนงาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1 คน (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.5 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์ เป็ นกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
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5.6 พิจารณาการเพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู
ด้ วยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเพิ่มเติมวิชาเลือกใน
หมวดวิชาชีพครู สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา ดังนี ้
(1) วิชาสัจธรรมนําชีวิตสําหรับครู
3(2-2-5)
(2) วิชาสังคมไทยวิพากษ์ สําหรับครู
3(2-2-5)
ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มรายวิชาเลือก
ดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.6 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู จํานวน 2 รายวิชา โดยให้ ปรับแก้ ไข
รายละเอียดดังนี ้
1. ปรับจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาที่เพิ่มเป็ น 3 (3-0-6)
2. ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่ ดังนี ้
2.1 วิชาสัจธรรมนําชีวิตสําหรับครู
วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสาระสําคัญ ความหมาย สัจธรรมนําชีวิต เพื่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมแห่งความจริ งของชีวิต ตลอดจนความหมายของจุดมุง่ หมายและคุณค่าของชีวิต สภาพปั ญหา
ของสังคมไทย การมองความจริ งของชีวิตด้ วยหลักศาสนาในการแก้ ปัญหาต่างๆ อย่างหลากหลาย
2.2 วิชาสังคมไทยวิพากษ์ สําหรับครู
วิพากษ์ ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านประวัติศาสตร์ ในดินแดนประเทศ
ไทย การพัฒนาการเมืองการปกครองไทย การพัฒนาเศรษฐกิ จไทย และสังคมไทย ความเชื่ อ ศาสนา ภาษา
ประเพณี พิธีกรรมไทย การเรี ยนรู้ การละเล่นพื ้นบ้ าน นาฏศิลป์ ดนตรี ไทย วรรณกรรมไทย รวมทังสถาปั
้
ตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม และงานช่างไทย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบนวิถีไทย
3. ปรับแผนบริ หารการสอนให้ สอดคล้ องกับคําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน่วยกิต
ที่เปลี่ยนแปลง
4. เพิ่มข้ อมูลในส่วนของแผนที่แสดงความรับผิดชอบหลักของรายวิชา และ มคอ.3

5.7 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่ น
ด้ วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ได้ ประชาสัมพันธ์ การเปิ ดรั บรางวัลเชิ ดชู
เกียรติด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจําปี 2557 ดังนี ้
1. รางวัลผลงานวิจยั รับใช้ สงั คมดีเด่น
2. รางวัลผลงานวิจยั เชิงพาณิชย์ดีเด่น
3. รางวัลผลงานวิจยั พื ้นฐานดีเด่น
4. รางวัลผลงานวิจยั การจัดการเรี ยนรู้ ดีเด่น
5. รางวัลผลงานสร้ างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับ
รางวัลดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.7 นอกเล่ม)
มติ เห็ นชอบให้ เสนอชื่ อผู้สมควรได้ รับ รางวัลเชิ ด ชูเกี ยรติ ด้านการวิ จัย มหาวิ ท ยาลัย
ทักษิ ณ ประจําปี 2557 ดังนี ้
1. รางวัลผลงานวิจยั รับใช้ สงั คมดีเด่น เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
2. รางวัล ผลงานวิ จัย การจัด การเรี ย นรู้ ดี เ ด่น เสนอชื่ อ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และอาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ
ทังนี
้ ้ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ ประสานงานผู้ได้ รับการเสนอชื่อทัง้
3 ราย ในส่วนของประวัติและผลงานที่จะนําเสนอมหาวิทยาลัย
5.8 การอนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (กศ.บ.) สาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี
- เลื่อนการพิจารณาเป็ นครัง้ ต่อไป
5.9 ร่ าง ประกาศคณะศึ ก ษาศาสตร์ เรื่ อง การจั ด ทํา ตั ว ชี ว้ ั ด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น
บุคลากรสายคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทําตัวชี ้วัดและเกณฑ์การประเมินบุคลากร
สายคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ นนั ้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ ดําเนินการพิจารณาตัวชีว้ ัดและเกณฑ์
สําหรับใช้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายคณาจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เสร็ จสิ ้นแล้ ว ประธานจึง
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ร่ าง ประกาศดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.9 นอกเล่ม)
มติ เห็ น ชอบ ร่ าง ประกาศคณะศึก ษาศาสตร์ เรื่ อง การจัด ทํ าตัวชี ว้ ัด และเกณฑ์ ก าร
ประเมินบุคลากรสายคณาจารย์สงั กัดคณะศึกษาศาสตร์ ทังนี
้ ้ หากสาขาวิชามีความประสงค์เสนอปรับแก้ ไขให้
แจ้ งกลับมายังนางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร ภายในวันที่ 19 มกราคม 2558

ปิ ดประชุม

เวลา

17.20 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

