รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 1/2559
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
10. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
4. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ
2. นางเยาวลักษณ์ พริ กบุญจันทร์
3. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด
เวลา

เริ่มประชุมเวลา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
13.05 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
การพิ จารณาวาระที่ 4.1 เรื่ องร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ -ชี ววิท ยา และสาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ จะย้ ายไปประชุม
ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้ องประชุม sc216
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 คํารั บรองการปฏิบัตงิ าน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้ มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานิสิต แจ้ งแบบฟอร์ ม และรู ปแบบการจัดทําคํารั บรองการปฏิ บัติงานของหลักสูตร โดยให้
ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําคํารับรองกับคณบดี ทังนี
้ ้ คณะจะมีหนังสือนัดประชุมเพื่อชี ้แจงรายละเอียด
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) (ไม่ มี)
1.4 เรื่ องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.4.1 รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณประจําปี 2559 ไตรมาสที่ 1
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 1/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่
1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ร่ างหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ -ฟิ สิ ก ส์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ -เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ร่ ว มกั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ รั บ อนุ มัติ ใ ห้ ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปี งบประมาณ 2558 เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของ สกอ. นัน้ บัดนีก้ าร
ปรับปรุ งหลักสูตรได้ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิ จารณา ร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี
สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ -ชี ววิ ท ยา และสาขาวิ ช าคณิ ตศาสตร์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1.1 - 4.1.4
นอกเล่ม) ซึง่ ได้ ประชุมร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มติ เลื่อนการพิจารณา โดยกําหนดให้ จดั ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่ างหลักสูตร ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม ศษ.2
4.2 การเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อแต่ ง ตั ง้ เป็ นกรรมการผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ นัน้ เนื่องจาก
ในขณะนี ้ได้ มีกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตร ลาศึกษาต่อและลาออก
จากตํ า แหน่ ง ในการนี ้ เพื่ อ ให้ ห ลัก สู ต รต่ า งๆ มี ก รรมการประจํ า หลัก สูต รครบตามเกณฑ์ ข องสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการ
แต่งตัง้ บุค คลเป็ น กรรมการผู้รั บผิ ด ชอบหลักสูต รและอาจารย์ ป ระจํ าหลัก สูตรชุดใหม่ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.2)
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มติ
หลักสูตรชุดใหม่ ดังนี ้

เห็นชอบการแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจํ า
1. หลักสูตร กศ.บ.ภาษาไทย
1.1 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) อ.วราเมษ วัฒนไชย
ประธานกรรมการ
(2) อ.จารึก จันทร์ วงศ์
กรรมการ
(3) อ.วินยั สุกใส
กรรมการ
(4) อ.ดร.วริ นธร เบญจศรี
กรรมการ
(5) อ.ปริ ยากรณ์ ชูแก้ ว
กรรมการและเลขานุการ
1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
(1) อ.วราเมษ วัฒนไชย
(2) อ.จารึก จันทร์ วงศ์
(3) อ.วินยั สุกใส
(4) อ.ดร.วริ นธร เบญจศรี
(5) อ.ปริ ยากรณ์ ชูแก้ ว
2. หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
2.1 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) ผศ.มารี นา มะหนิ
ประธานกรรมการ
(2) อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
กรรมการ
(3) ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
กรรมการ
(4) อ.ดร.กิตติธชั คงชะวัน
กรรมการ
(5) รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
กรรมการและเลขานุการ
2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
(1) ผศ.มารี นา มะหนิ
(2) อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
(3) ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
(4) อ.ดร.กิตติธชั คงชะวัน
(5) รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
3. หลักสูตร กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
3.1 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) อ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
ประธานกรรมการ
(2) อ.ดร.เกษม เปรมประยูร
กรรมการ
(3) ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์ สรู ย์
กรรมการ
(4) อ.ดร.อรุ ณรัศมิ์ วณิชชานนท์
กรรมการ
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(5) อ.ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
(1) อ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
(2) อ.ดร.เกษม เปรมประยูร
(3) ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์ สรู ย์
(4) อ.ดร.อรุ ณรัศมิ์ วณิชชานนท์
(5) อ.ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์
4. หลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย
4.1 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล
ประธานกรรมการ
(2) รศ.อนันต์ อารี ย์พงศ์
กรรมการ
(3) อ.ดร.ฉันทัส ทองช่วย
กรรมการและเลขานุการ
4.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
(1) ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล
(2) รศ.อนันต์ อารี ย์พงศ์
(3) อ.ดร.ฉันทัส ทองช่วย
(4) อ.ดร.จริ ญญา ธรรมโชโต
สํ า หรั บ อ.ดร.สมิ ท ธิ ช า พุ ม มา เนื่ อ งจากขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นเรื่ องของ
ประสบการณ์ ในการทําวิจยั ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา จึงไม่เห็นชอบให้ แต่งตังเป็
้ นอาจารย์ประจําหลักสูตร
กศ.ม.ภาษาไทย โดยมอบฝ่ ายวิชาการคณะประสานสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้ องเพื่ อทบทวนการเสนอชื่อบุคคลอื่น
ทดแทน

4.3 การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2557
ด้ วยสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 มีมติ
แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2557 โดยมีอํานาจและหน้ าที่ใน
การพิจารณากลัน่ กรองรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2557 ประธานจึง
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2557 (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบให้ เ สนอนายศัก ดิ์ สิน โรจน์ ส ราญรมย์ เข้ ารั บ การพิ จ ารณาเป็ น บุค คลที่
สมควรได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
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4.4 การรั บ รองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ค วามเห็น ในผลงานที่ เ สนอขอกํ า หนด
ตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา
ด้ วยอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา ได้ เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็น
ในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.4 และนอกเล่ม)
มติ 1. รับรองการเผยแพร่ ผลงานของอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา ซึง่ การเผยแพร่
เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ดร.พั ศ รเบศวร์
แย้ มทองคํา มีทิศทางสอดคล้ องกับ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ

4.5 การรั บรองผลงานของอาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาจ้ าง กรณี อ.ดร.วรินธร เบญจศรี
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสัญ ญาการจ้ างจะสามารถ
ดํ า เนิ น การต่ อ สัญ ญาจ้ า งฉบับ ใหม่ ไ ด้ จะต้ อ งนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของอาจารย์ ดร.วริ นธร เบญจศรี ที่ถงึ กําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ รั บรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ดร.วริ นธร เบญจศรี โดยให้ ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของการพิมพ์ คํา ข้ อความ และรู ปแบบการอ้ างอิงให้ ถกู ต้ องและเป็ นรู ปแบบเดียวกัน

4.6 การเทียบรายวิชาเรี ยนของนายสิทธิชัย สุวรรณรั ตน์ และนายธนกร ทองตราชู
ด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยน ดังนี ้
1. นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์ รหัส 541997414 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับ
หลักสูตรใหม่ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0317514 การบริ หารและจัดการแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ จํานวน
3(3-0-6) หน่วยกิ ต (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0317611 การบริ หารและจัดการแหล่งทรั พยากรการเรี ยนรู้
(หลักสูตรใหม่) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6.1)
2. นายธนกร ทองตราชู รหัส 541031224 ชัน้ ปี ที่ 5 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ ในหมวด
วิชาชีพเอกบังคับ และวิชาชีพครู บงั คับ จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6.2)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบของนิสิตทัง้ 2
รายข้ างต้ น
มติ เห็นชอบการเทียบรายวิชาเรี ยนของนิสิต จํานวน 2 รายดังนี ้
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1. เห็ น ชอบให้ น ายสิ ท ธิ ชัย สุวรรณรั ต น์ เที ย บรายวิ ช าระหว่ างหลัก สูต รเก่ า กับ
หลักสูตรใหม่ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0317514 การบริ หารและจัดการแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ จํานวน
3(3-0-6) หน่วยกิ ต (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0317611 การบริ หารและจัดการแหล่งทรั พยากรการเรี ยนรู้
(หลักสูตรใหม่) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
2. เห็นชอบให้ นายธนกร ทองตราชู เทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตร
ใหม่ ในหมวดวิชาชีพเอกบังคับ และวิชาชีพครู บงั คับ จํานวน 2 รายวิชา คือ
หลักสูตรเก่ า
หลักสูตรใหม่
หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
หมวดวิชาเอกบังคับ หลักสูตร พ.ศ. 2549
หมวดวิชาเอกบังคับ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
1. 0317313 การฝึ กอบรม
2(1-2-3) 0317361 การฝึ กอบรม
3(1-4-4)
2 0308484 การฝึ กปฏิบตั ิการวิชาชีพ
6(0-18-0) 0308491 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-18-0)

4.7 การเทีย บรายวิ ช าเอกบั ง คั บ ของนิ สิ ต กศ.บ.สาขาวิ ช าการวั ด และประเมิ นทาง
การศึกษา หลักสูตรเก่ า กับหลักสูตรใหม่
ด้ วยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (4 ปี ) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (4 ปี ) หลักสูตร พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม่) ให้ กบั นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ
ประเมิ น ทางการศึก ษา ชัน้ ปี ที่ 3 และนิ สิ ต ที่ ต กค้ า ง จํ า นวน 1 รายวิ ช า คิ ด รายวิ ช า 0305322 การวิ จัย
เชิ งคุณภาพ จํ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิ ต (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0305332 การวิจัยเชิ งคุณภาพ จํ านวน
3(2-2-5) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเทียบ
รายวิชาดังกล่าวให้ กบั นิสิตชันปี
้ ที่ 3 และนิสิตที่ตกค้ าง (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.7)
มติ เห็น ชอบการเที ย บรายวิช าเอกบังคับ หลัก สูต รการศึกษาบัณฑิ ต (4 ปี ) หลัก สูต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี ) หลักสูตร พ.ศ. 2555
(หลักสูตรใหม่) ให้ กบั นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ชันปี
้ ที่ 3 และ
นิ สิ ต ที่ ต กค้ าง จํ านวน 1 รายวิช า คิด รายวิ ชา 0305322 การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ จํ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิ ต
(หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0305332 การวิจยั เชิงคุณภาพ จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่)
ทังนี
้ ้ มอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ประสานขอข้ อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
ในการขอเทียบรายวิชาของนิสิต
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วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การรั บรองผลงานของอาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาจ้ าง กรณี อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสัญ ญาการจ้ างจะสามารถ
ดํ า เนิ น การต่ อ สัญ ญาจ้ า งฉบับ ใหม่ ไ ด้ จะต้ อ งนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของอาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ ที่ถึงกําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1
นอกเล่ม)
มติ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ
5.2 พิจารณาโครงการพัฒนาทักษะด้ านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรั บการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี งบประมาณ 2559
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ แจ้ งเกณฑ์ การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการเตรี ยมความ
พร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจําปี งบประมาณ 2559 มายังหน่วยงานต่างๆ และคณะ
ได้ แจ้ งให้ สาขาวิชาพิ จารณาเสนอโครงการ ความทราบแล้ วนัน้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ รวบรวมโครงการต่างๆ
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมหาวิทยาลัยเห็นชอบและมีความเห็นให้ ดําเนินการปรับแก้ ไขรายละเอียด
โครงการในหลายโครงการ
ทังนี
้ ้ มีจํานวน 2 โครงการที่มหาวิทยาลัยมีความเห็นว่ามีความซํ ้าซ้ อน จึงมอบหมายให้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกให้ เหลือเพียง 1 โครงการคือ
1. โครงการวิจัยร่ วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เรื่ อง Assessment for Learning in
Classroom : how does it work? (อ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์-ผู้รับผิดชอบโครงการ)
2. โครงการวิจยั ไทย-อินโดนีเซีย (ผศ.ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ - ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาโครงการดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2
นอกเล่ม)
มติ เห็ น ชอบให้ เ สนอโครงการวิ จัย ไทย-อิ น โดนี เ ซี ย โดยให้ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ ปรับแก้ ไขรายละเอียดให้ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย

ปิ ดประชุม

เวลา

16.45 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

