รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
ห้องประชุม SC1218 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
12. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
14. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
15. นางสุภาภรณ์ คติการ
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
3. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
2. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์
3. อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
4. อาจารย์ ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
5. อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแก้มแก้ว
6. อาจารย์ฉัตรชยา รอดระหงษ์
7. อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
8. อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร สิงห์ทอง
13.
14.
15.
16.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชยั เทพนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
อาจารย์ ดร.คณิดา สินไหม

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

อาจารย์สมภพ ล่าวัฒนพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีพร สังข์ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
อาจารย์ ดร.จารุวัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์
อาจารย์ยุพิน พิมโคตร์
นางสาวอรวรรณ ธนูศร
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
นางพรสวรรค์ หนูคง
อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดา
อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล
อาจารย์ปริยากรณ์ ชูแก้ว
อาจารย์อลิสา คุ่มเคี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค
นางจุฑารัตน์ บุญจันทร์
อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยบริหารและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ประธษนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัยและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี อนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์
อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม
นางสาวสุวารี คลองโคน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์

09.25 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ประชุม
แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักสูตรที่มี 2 ปริญญา ซึ่งขอให้คณะเตรียมความพร้อมหากมีความ
ประสงค์จะเปิดหลักสูตรที่มี 2 ปริญญา เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ และเป็นที่ต้องการของผู้เรียน
1.1.2 ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับปรุงปฏิทินการดาเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครู 4 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนและกรอบระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) 11 หลักสูตร ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมนอกเล่ม
1.1.3 มหาวิทยาลัยได้บรรจุบุคคลเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 4 คน ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.ธนิยา เยาดา
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(2) อาจารย์พลากร คล้ายทอง
บรรจุเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ และอาจารย์ประชิต คงรัตน์ บรรจุ
เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ต ร
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2)
1.2.1.3 ด้วยขณะนี้ ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประกาศนียบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพ
ครู ไม่ถือว่าเป็นพหุวิทยาการ จึงทาให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเพียง 4 คน ซึ่งไม่ครบตามเกณฑ์ของ สกอ. โดย
มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าไม่สามารถอนุมัติกรอบอัตรากาลังเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ในหลักสูตรดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็น
หลักสูตรภาคพิเศษ
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
1.2.2.1 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับโรงเรียนในทุกสังกัดในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการคิดเชิงคานวณเพื่อสนับสนุนการสอน
coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้อง 17401 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1.2.2.2 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ ตอบรับเป็นหน่วยประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นในระดับชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญนั้น ขณะนี้คณะ
ได้รับผลงานในรอบใหม่แล้ว และอยู่ในระหว่างพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
1.2.2.3 คณะศึกษาศาสตร์ได้ตอบรับเป็นหน่วยพัฒ นาข้าราชการครูในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริง โดยการพัฒนา
จะมี 2 ลักษณะ คือการอบรมพัฒนาทั่วไป และการอบรมพัฒนาแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์จะมีรายละเอียดให้อาจารย์แจ้งความประสงค์ส่งหลักสูตร
และกรอกรายละเอียดในส่วนของวิทยากรต่อไป
1.2.3 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.3.1)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรการศึกษาต่อ และการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
22 มกราคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี
นักเรียนเข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 270 คน
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.5.1 ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ จั ด โครงการวั น ครู แ ห่ ง ชาติ “สื บ สานคุ รุ ค ารวะ
วัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจาปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุม
ปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นั้น บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้เสร็จบรรลุตามวัตุประสงค์เรียบร้อยแล้ว
1.2.5.2 โครงการศึกษาอาทร
ฝ่ายพัฒนานิสิตกาหนดจัดโครงการศึกษาอาทร ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม
2562 และระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยลาด ตาบลท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสานึกความเป็นครูที่ดี ช่วยเหลือสังคม
1.2.5.3 โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 (กล้วยไม้เกมส์)
ตามที่เครือข่ายศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ จานวน 7 สถาบัน กาหนดจัดโครงการ
แข่งขัน กีฬ าศึกษาศาสตร์ -ครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 หรือกล้ วยไม้ เกมส์ ระหว่ างวัน ที่ 15-17 กุม ภาพั น ธ์ 2562 โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการนั้น จะมีการประชุมเครือข่ายเพื่อสรุปการ
เตรียมงาน และสารวจสถานที่จัดการแข่งขัน ก่อนการจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ความคืบหน้าจะแจ้งให้
ทราบต่อไป
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1.2.6 ประธานสาขาวิชา
1.2.6.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาได้จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม
2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้ว
1.2.6.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ด้ ว ยสาขาวิ ช าได้ รั บ อนุ มั ติ ก รอบอั ต ราลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง
นักวิชาการ จานวน 1 อัตรา ซึ่งสาขาได้กาหนดคุณ วุฒิ และคุณ สมบัติของตาแหน่งดังกล่าวเพื่ อให้ มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าวแล้ว
1.2.6.3 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาวิ ช าได้ จั ด โครงการ P.E.CAMP ให้ แ ก่ นิ สิ ต สาขาวิ ช าพลศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี
ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ อุทยานเขาปู่-เขาย่า อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4
ที่เรียนในรายวิชา 0319461 ค่ายพักแรม ได้ถ่ายทอดความรู้ในการจัดค่าย การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่นิสิตในชั้นปีที่ 1-3
1.2.6.4 ประธานสาขาวิชาการประมินผลและวิจัย
สาขาวิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จั ย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ร่วมกับภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “คลินิกวิจัย
เคลื่อนที่” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันดังกล่าว
จะมีกิจกรรมบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานวิจัย ตรวจประเมินเครื่องมือวิจัย ตรวจประเมินรายงานการวิจัย ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวได้
1.2.6.5 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
สาขาวิชาได้เสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิ ท ยาลัย ต าแหน่ งอาจารย์ สาขาวิช าการสอนศิล ปศาสตร์ ซึ่ ง ก่อนหน้ านี้ ได้ ป ระกาศไปแล้ ว แต่ยั งไม่ มี ผู้ มี
คุณสมบัติเหมาะสมบรรจุในตาแหน่งดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย วิสามัญ ครั้งที่
1/2562
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย วิสามัญ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้ าที่ 1 รายชื่ อผู้ เข้า ประชุ ม ในล าดั บ ที่ 3 ประธานสาขาวิ ชาจิต วิ ท ยา แก้ไขเป็ น
อาจารย์ ดร.ภูริทัต สิงหเสม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
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วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจาปี
พ.ศ. 2561
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้าน
การเรี ย นการสอน ประจ าปี พ.ศ.2561 ระดั บ ส่ ว นงาน และฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ ให้ ค ณะ
ศึกษาศาสตร์พิจารณาดาเนินการเสนอชื่อและคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. 2561
ระดับส่วนงาน (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
ในการนี้ เพื่ อให้ การด าเนิ น การดั งกล่ าวเป็ น ไปด้ วยความเรียบร้อย ประธานจึ งขอเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. 2561 ระดับส่วนงาน
มติ 1. เห็นชอบเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการ
สอน ประจาปี พ.ศ. 2561 ระดับส่วนงาน ดังนี้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธาน
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
เป็นกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ เป็นกรรมการ
4. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
เป็นกรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ศศ.บ.
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
--ถอนวาระการพิจารณา
4.3 พิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) 11 หลักสูตร
4.3.1 หลักสูตรในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
4.3.1.1 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าการวั ด และประเมิ น ทาง
การศึกษา
ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการวัด
และประเมินทางการศึกษา ได้ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิชาการวัดและประเมิน ทาง
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.1.1 นอกเล่ม)
มติ เห็ น ชอบร่า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าการวั ด และประเมิ น ทาง
การศึกษา โดยให้ปรับแก้ไขเอกสารดังนี้
1. หน้าที่ 2 เปลี่ยนปีการศึกษาที่เผยแพร่ เป็นปีการศึกษา 2562
2. หน้าที่ 3 ข้อ 9 ในตาราง ลาดับที่ 3 แก้ไขนามสกุลอาจารย์ จาก นางสาวธนิยา
เยาวดา เป็น นางสาวธนิยา เยาดา
3. หน้าที่ 6 ข้อ 13.1.2 ในข้อ 1 วิชาชีพครู ตัดคา วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ออก โดยให้เอาหน่วยกิต จานวน 12 หน่วยกิต รวมกับวิชาบังคับ เป็น 36 หน่วยกิต
ในข้อ 2 วิชาโท ให้เพิ่มวิชาบังคับ และวิชาบูรณาการเนื้อหากับวิชาเอก
4. หน้าที่ 8 หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 และ 1.2 ปรับรายละเอียดให้แสดงให้เห็นถึงความเป็นครู
ข้อ 1.3 ในตาราง ให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังฯ ให้ครอบคลุมทั้งหมด
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5. หน้าที่ 11 หมวดที่ 3 ข้อ 2.1 ให้ตรวจสอบวัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในภาคเรียนฤดูร้อนให้ถูกต้อง
ข้อ 2.2.1 ปรับ รายละเอี ย ดเป็ น 2.2.1 เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง
6. หน้าที่ 12 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ตัดรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายออก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัย
7. หน้าที่ 13 ข้อ 3.1 ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกับข้อมูลในหมวดที่ 1 โดยให้ระบุ
จานวนหน่วยกิตให้ครบทุกรายการ
8. หน้ า ที่ 15 ปรับ ชื่ อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษในรายวิ ช าการศึ ก ษาเพื่ อ สร้า งความเป็ น
พลเมือง จาก Civic Education เป็น Citizenship Education
9. หน้าที่ 65 ข้อ 3.2.1 ในตาราง ลาดับที่ 3 แก้ไขนามสกุลอาจารย์ จาก นางสาว
ธนิยา เยาวดา เป็น นางสาวธนิยา เยาดา
10. หน้าที่ 67 ข้อ 4.1.4 ปรับรายละเอียดตามข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
11. หน้าที่ 82 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้เพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ จานวน 3 รายวิชา ให้ครบถ้วน และปรับแผนที่แสดงการกระจายให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจาก
ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์และข้อมูลของวิชาเอก
12. หน้าที่ 95 ELO4 ให้เพิ่มรายละเอียดให้ครอบคลุมหมวดวิชาชีพครูทั้งหมด
13. หน้าที่ 108 ข้อ 7 ปรับรายละเอียดในตารางตัวบ่งชี้ให้ครบ 14 ตัวบ่งชี้
14. เพิ่มตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
15. ตรวจสอบความถูกต้องของคา ข้อความ ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
16. จัดรูปแบบการย่อหน้า การใช้ตัวหนา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ตลอดทั้งเอกสาร
17. ปรับความหมายและรหัสวิชาชีพครู และวิชาเอกให้ถูกต้องตรงกันทั้งเล่ม
18. มอบฝ่ ายวิ ช าการคณะศึกษาศาสตร์ป ระสานงานกับ ปรับ แก้ไขรายละเอี ย ดกับ
สาขาวิชา และตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ด้วยคณะกรรมการปรั บ ปรุงหลักสู ตรการศึกษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าการศึกษา
ปฐมวัย ได้ ป รับ ปรุง ร่างหลั กสู ต รเสร็จ เรีย บร้อยแล้ว รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการและวิจัย จึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุม เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.1.2 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยให้ปรับแก้
ไขเอกสารดังนี้
1. หน้าที่ 2 ข้อ 7 เปลี่ยนปีการศึกษาที่เผยแพร่เป็น ปีการศึกษา 2563
ข้อ 8 อาชีพที่สามารประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
ให้รวมข้อ 8.6 และ 8.8 ไว้ด้วยกัน โดยตัดคา “ผู้เชี่ยวชาญ” ออก
ข้อ 8.7 แก้ไขข้อความเป็น 8.7 ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อสาหรับเด็ก
ปฐมวัยในหน่วยงานต่างๆ
ให้พิจารณาคาอธิบายรายวิชาที่สนับสนุนและสอดคล้องกับอาชีพตามข้อ 8.7
2. หน้าที่ 4 ข้อ 13.1.2 แก้ไขคา หมวดวิชาเฉพาะ เป็นหมวดวิชาเฉพาะด้าน และเพิ่ม
กลุ่มบูรณาการเนื้อหากับวิชาเอก
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3. หน้ า ที่ 6 หมวดที่ 2 ข้ อ 1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก สู ต รฯ ให้ เพิ่ ม รายละเอี ย ดให้
ครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับวิชาชีพครู
4. หมวดที่ 3 หน้าที่ 2 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ตัดรายละเอียดค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่ายออก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3 ตั้งแต่หน้าที่ 3 เป็นไปต้นไป ให้ใช้ข้อมูลตามรายละเอียดที่ฝ่ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์จัดส่งให้
หน้าที่ 3 ข้อ 3.1.2 ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกับข้อมูลในหมวดที่ 1 หน้าที่ 4
5. หน้าที่ 4 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
จาก Civic Education เป็น Citizenship Education
6. หน้ า ที่ 6 ปรับ ชื่ อ วิ ช าในรายวิ ช า 0308413 ๙หน้ า กั บ ศาสตร์ พ ระราชา เป็ น
ก้าวหน้ากับศาสตร์พระราชา
7. หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ให้เพิ่มรายละเอียดในส่วนที่
สะท้อนสมรรถนะของรายวิชาชีพครู
หน้าที่ 8 ข้อ 2 ด้านความรู้ ให้ป รับ การใช้ภาษาให้สอดคล้องกับรายละเอียดใน
รายวิชาชีพครู โดยรวมอัตลักษณ์ของวิชาเอกไว้ด้วยกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในหน้าที่ 21-25 ให้ระบุรายละเอียด
ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ให้ครบถ้วน
8. หมวดที่ 7 ให้เพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อมูลที่ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ส่งให้
หน้าที่ 2-3 ข้อ 7 ตารางตัวบ่งชื้ ให้ปรับรายละเอียดเป็น 14 ตัวบ่งชี้
9. ภาคผนวก ข ให้ปรับรูปแบบการนาเสนอประวัติและผลงานของอาจารย์ให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบของมหาวิยาลัย และใช้ตัวอักษรเดียวกันทั้งหมด
10. เพิ่มตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
11. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และรูปแบบ ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
12. จัดรูปแบบการย่อหน้า การใช้ตัวหนา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ตลอดทั้งเอกสาร
13. มอบฝ่ ายวิ ช าการคณะศึกษาศาสตร์ป ระสานงานกับ ปรับ แก้ไขรายละเอี ย ดกับ
สาขาวิชา และตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา
ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา ได้
ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3.1.3 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา โดยให้ปรับแก้ไขเอกสารดังนี้
1. หน้าที่ 4 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1
ข้อความเดิม ดังนั้นจึงจาเป็นต้องนามาพิจารณา....
แก้ไขเป็น ดังนั้น หลักสูตรจึงจาเป็นต้องนามาพิจารณา....
2. หน้าที่ 13 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ตวจสอบรายละเอียดงบประมาณในแต่
ละปี ให้ ถูกต้ อง ตั ดรายละเอีย ดค่าธรรมเนี ย มการศึกษาเหมาจ่ ายออก เนื่ องจากต้ องใช้ข้อมูล จากฝ่ ายแผนของ
มหาวิทยาลัย
3. หน้าที่ 14 ข้อ 3.1 ปรับโครงการให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์
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4. หน้าที่ 15 กลุ่มวิชาเลือก บรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 17 แก้ไ ขคาจากคาว่า เลือก
จากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา และเลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ เป็น กลุ่มการใช้ภาษา และกลุ่มบูรณาการ ตามลาดับ
ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง จาก
Civic Education เป็น Citizenship Education
5. ตัดเอกสารหน้าที่ 20 ออก 1 หน้า เนื่องจากพิมพ์เอกสารซ้าหน้า
6. หน้าที่ 24 วิชาเลือก บรรทัดที่ 2
ข้อความเดิม
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ทุกกลุ่มรายวิชา
แก้ไขเป็น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
7. หน้าที่ 30 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ให้ตรวจสอบชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิต ให้ถูกต้อง
8. หน้าที่ 92 หมวดที่ 4 ข้อ 1 ให้ปรับรายละเอียดโดยรวมข้อมูลในรายวิชาชีพครูจาก
ฝ่ายวิชาการคณะ ร่วมกับคุณลักษณะพิเศษของวิชาเอก
9. หน้าที่ 112 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ใช้ข้อมูลในหน้าที่ 118
แทน โดยตรวจสอบให้ตรงตามข้อมูลจากฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
10. ภาคผนวก ข ให้ปรับรูปแบบการนาเสนอประวัติและผลงานของอาจารย์ให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย และใช้ตัวอักษรเดียวกันทั้งหมด
11. ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรฯ ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ตรงตามข้อมูลจากฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ โดยแทรกในส่วนของวิชาเอกให้ครบถ้วน
12. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
13. จัดรูปแบบการย่อหน้า การใช้ตัวหนา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ตลอดทั้งเอกสาร
14. มอบฝ่ ายวิ ช าการคณะศึกษาศาสตร์ป ระสานงานกับ ปรับ แก้ไขรายละเอี ย ดกับ
สาขาวิชา และตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.2 หลักสูตรผลิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
4.3.2.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ด้ ว ยคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ ได้ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.2.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไข
เอกสารดังนี้
1. หน้าที่ 2 ข้อ 7 เปลี่ยนปีการศึกษาที่เผยแพร่เป็น ปีการศึกษา 2563
2. หน้าที่ 6 ปรับการบริหารจัดการข้อ 13.3 ให้ครอบคลุมทุกหมวด และปรับหมวด
คณิตศาสตรศึกษา เป็นกลุ่มบูรณาการการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
ผลิตร่วม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
3. หน้าที่ 9 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปรับ ELOs1 ซึง่ เป็น Specific ของหมวดวิชาชีพ
4. หน้าที่ 14 ข้อ 3.1.2 ในข้อ ข. ให้เปลี่ยนจากวิชาคณิตศาสตรศึกษา เป็น วิชาบูรณา
การเรียนรู้
5. หน้าที่ 24 ให้ย้ายรายละเอียดวิชาโท (เอก-โท) ไปไว้ท้ายสุด
6. หน้าที่ 82 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาสนาม ให้ใช้ข้อมูลตามที่ได้รับ
จากคณะศึกษาศาสตร์
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7. หน้าที่ 99 แผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบฯ ให้เพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 รายวิชา ให้ครบถ้วน
8. หน้าที่ 123 ข้อ 6 ให้เพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนของวิชาชีพครู ตามข้อมูลที่
ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
9. ปรับรายละเอียดในส่วนของวิชาชีพครูให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
10. เพิ่มตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
11. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
12. จัดรูปแบบการย่อหน้า การใช้ตัวหนา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ตลอดทั้งเอกสาร
13. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับปรับแก้ไขรายละเอียดกับ คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและส่งไฟล์เอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 27 มกราคม
2562 และส่งต้นฉบับเอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และมอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.2.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมี
ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมี ได้ปรับปรุง
ร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่าง หลักสูตรการศึกษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิชาเคมี หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมหมายเลข
4.3.2.2 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมี โดยให้ปรับแก้ไขเอกสารดังนี้
1. หน้ าที่ 7 ปรับ การบริหารจัด การข้อ 13.3 ให้ ครอบคลุม ทุ กหมวด/กลุ่ มวิช า ตาม
ข้อตกลงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรผลิตร่วม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
2. หน้าที่ 9 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปรับ ELOs1 ซึง่ เป็น Specific ของหมวดวิชาชีพครู
3. หน้าที่ 19 เพิ่มรายวิชากลุ่มบูรณาการ 1 รายวิชาคือ 0000XXX การศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมือง 3(2-2-5)
4. หน้าที่ 30 แก้ไขชื่อวิชาในแผนการเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ข้อความเดิม 0308222 การวัด และประเมินและประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
แก้ไขเป็น
0308222 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
5. หน้าที่ 31 ในแผนการเรียนชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 แก้ไขรหัสในรายวิชาการสอน
เฉพาะสาขา เป็น 0308330 และชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 แก้ไขรหัสวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เป็น
0308400
6. หน้าที่ 81 ข้อ 5.3 ช่วงเวลา แก้ไขช่วงเวลาการทางานวิจัย
ข้อความเดิม ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
แก้ไขเป็น
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
7. หน้าที่ 102-115 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้รวม Curriculum
mapping วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ โดยนาบูรณาการเป็นชุดเดียวกันตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยทักษิณ
8. ปรับรายละเอียดในส่วนของวิชาชีพครูให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
9. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
10. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับปรับแก้ไขรายละเอียดกับคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและส่งไฟล์เอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 27 มกราคม
2562 และส่งต้นฉบับเอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และมอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
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4.3.2.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา
ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา ได้
ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3.2.3 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา โดยให้ปรับแก้ไขเอกสาร
ดังนี้
1. หน้าที่ 7 ปรับการบริหารจัดการข้อ 13.3 ให้ครอบคลุมทุกหมวด/กลุ่มวิชา และตาม
ข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์ ตามข้อตกลงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรผลิตร่วม เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2562
2. หน้าที่ 10 ปรับ ELOs1 ซึง่ เป็น Specific ของหมวดวิชาชีพครู
3. หน้าที่ 31 แก้ไขรหัสวิชาในรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา ในแผนการเรียนชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 เป็น 0308330
4. หน้ าที่ 97-113 แผนที่ แสดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบฯ ให้ รวม Curriculum
mapping วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ โดยนาบูรณาการเป็นชุดเดียวกัน ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ปรับรายละเอียดในส่วนของวิชาชีพครูให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
6. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
7. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับปรับแก้ไขรายละเอียดกับคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและส่งไฟล์เอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 27 มกราคม
2562 และส่งต้นฉบับเอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และมอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.2.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์
ด้ วยคณะกรรมการปรั บ ปรุงหลั กสู ต รการศึกษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าฟิ สิ กส์ ได้
ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3.2.4 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยให้ปรับแก้ไขเอกสาร
ดังนี้
1. หน้าที่ 7 ปรับการบริหารจัดการข้อ 13.3 ให้ครอบคลุมทุกหมวด/กลุ่มวิชา และตาม
ข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์ ตามข้อตกลงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรผลิตร่วม เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2562
2. หน้ า ที่ 9 ในตารางผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ให้ ป รั บ ELO1 ซึ่ ง เป็ น Specific
Learning outcomes ของหมวดวิชาชีพครู
3. หน้าที่ 19 เพิ่มรายวิชากลุ่มบูรณาการ 1 รายวิชาคือ 0000XXX การศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมือง 3(2-2-5)
4. หน้าที่ 31 แก้ไขชื่อวิชาในแผนการเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ข้อความเดิม 0308222 การวัด และประเมินและประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
แก้ไขเป็น
0308222 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
8. หน้าที่ 32 แก้ไขรหัสวิชาในรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา ในแผนการเรียนชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 เป็น 0308330
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5. หน้าที่ 85 ข้อ 5.3 ช่วงเวลาการทาวิจัย
ข้อความเดิม ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
แก้ไขเป็น
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
6. หน้ าที่ 96-122 แผนที่ แสดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบฯ ให้ รวม Curriculum
mapping วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ โดยนาบูรณาการเป็นชุดเดียวกันตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. ปรับรายละเอียดในส่วนของวิชาชีพครูให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
8. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
9. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับปรับแก้ไขรายละเอียดกับคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและส่งไฟล์เอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 27 มกราคม
2562 และส่งต้นฉบับเอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และมอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.3 หลักสูตรผลิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.3.3.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
ด้ ว ยคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช า
ภาษาไทย ได้ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.3.1 นอกเล่ม)
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรจัดทา Curriculum Mapping ของวิชาชีพครู และวิชาเอก ให้อยู่ใน Mapping เดียวกัน
2. ควรพิจารณาการปรับ หลักสูต รใหม่ มีวิช าโท โดยให้ส อดคล้องกับ มคอ.1 และระบุ อยู่ใน
หลักสูตร ศศ.บ.วิชาเอกเดี่ยว
มติ เห็ น ชอบร่างหลั กสู ต รการศึ กษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าภาษาไทย โดยให้ ป รับ การ
บริหารจัดการข้อ 13.3 ให้ครอบคลุมทุกหมวด/กลุ่มวิชา และตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์ ตามข้อตกลง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรผลิตร่วม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และให้แก้ไขเอกสารดังนี้
1. ปรับ ELO หลัก ให้สะท้อนสมรรถนะหลักครูภาษาไทย
2. หน้าที่ 28 ปรับรหัสและชื่อรายวิชาชีพครูในแผนการเรียนให้ถูกต้อง
3. ตัดเอกสารหน้าที่ 59-66 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาชีพครู ออก
4. ปรับรายละเอียดในส่วนของวิชาชีพครูให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
5. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และรูปแบบ มคอ.2 ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
6. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับปรับแก้ไขรายละเอียดกับคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและส่งไฟล์เอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 27 มกราคม
2562 และส่งต้นฉบับเอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และมอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.3.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 4.3.3.2 นอกเล่ม)
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มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้ทบทวน
เรื่องการบริหารจัดการหมวดบูรณาการเรียนรู้ ตามข้อตกลงคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรความร่วมมือใน
การผลิตครูระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 และให้ปรับแก้ไขเอกสารดังนี้
1. หน้ า ที่ 8 ให้ เพิ่ ม รายละเอี ย ดผลการเรีย นรู้ที่ คาดหวั ง ELOs ต่ อท้ า ยจากข้ อ 1.3
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับ ELOs ให้สะท้อนสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ
2. หน้าที่ 12 ข้อ 2.5 ให้ปรับแผนการรับนิสิตเป็นจานวน 60 คนในแต่ละปีการศึกษา
3. หน้าที่ 13 ข้อ 3.1.2 ข. ให้เปลี่ยนจากวิชาการสอนวิชาเอก เป็นวิชาบูรณาการเรียนรู้
4. หน้าที่ 50 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ให้ปรับรายละเอียด
ตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
5. หน้าที่ 97 ในภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตร ให้
ปรับรายละเอียดในข้อ 10.หลักสูตร ให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรในหมวดอื่น
6. ปรับรายละเอียดในส่วนของวิชาชีพครูให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
7. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
8. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับปรับแก้ไขรายละเอียดกับคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและส่งไฟล์เอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 27 มกราคม
2562 และส่งต้นฉบับเอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และมอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.3.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา
ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้
ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็น ชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.3.3.3 นอกเล่ม)
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรพิจารณาการปรับหลักสูตรใหม่มีวิชาโท โดยให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และระบุอยู่ในหลักสูตร
ศศ.บ.วิชาเอกเดี่ยว
มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยให้ทบทวนเรื่อง
การบริหารจัดการหมวดบู รณาการเรียนรู้ ตามข้อตกลงคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรความร่วมมือในการ
ผลิตครูระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 และปรับแก้ไขเอกสารดังนี้
1. หน้าที่ 2 ข้อ 7 เปลี่ยนปีการศึกษาที่เผยแพร่ เป็นปีการศึกษา 2563
2. หน้าที่ 5 ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ ให้ระบุรายละเอียดให้ครอบคลุมทุกหมวดรายวิชา
3. หน้ า ที่ 6 ให้ เพิ่ ม รายละเอี ย ดผลการเรีย นรู้ที่ คาดหวั ง ELOs ต่ อท้ า ยจากข้ อ 1.2
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. หน้าที่ 8 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
5. หน้าที่ 9 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ต รวจสอบงบประมาณซึ่งต้องเป็ นของ
หลักสูตร 4 ปี และให้ตัดรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายออก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนของ
มหาวิทยาลัย
6. หน้าที่ 10 ข้อ 3.1.2 ข ให้เปลี่ยนจากวิชาการสอนวิชาเอก (บูรณาการเนื้อหาวิชา
เฉพาะและวิธีสอน) เป็นวิชาบูรณาการเรียนรู้
7. หน้าที่ 19 ความหมายของรหัสวิชา ให้แก้ไขความหมายรหัสวิชา และเพิ่มกลุ่มวิชา
บูรณาการการเรียนรู้ ให้ตรงตามโครงสร้าง
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8. หน้าที่ 22 แก้ไขรหัสรายวิชาการสอนเฉพาะสาขา ในแผนการเรียนชั้นปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 เป็น 0308330
9. หน้าที่ 58 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ให้ป รับตามข้อมูลที่
ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
10. หน้าที่ 64-71 ปรับ ELOs ให้ตรงกับหมวด 2 หน้าที่ 7
11. หน้าที่ 69 ข้อ 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ปรับ ELO ให้สะท้อน
สมรรถนะครูสังคม
12. หน้าที่ 73 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้
ปรับรายละเอียดตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
13. หน้าที่ 81-84 ปรับรายละเอียดให้มีความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง
กระจายครอบคลุมทุกประเด็น
14. หน้าที่ 86 ให้เพิ่มรายละเอียดการทวนสอบระดับหลักสูตร
15. หน้าที่ 90 ข้อ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพิ่มเติมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
16. หน้ าที่ 90-91 ปรับ ตั วบ่ งชี้ผ ลการดาเนิ น งานให้ เป็ น 14 ตาม มคอ.1 และปรับ ปี
การศึกษาให้ถูกต้อง
17. หน้าที่ 94 ภาคผนวก ก แนบคาสั่งให้ถูกต้อง
18. ข้อ หน้ า ที่ 104 ตารางเปรีย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงระหว่ างหลั ก สู ต รฯ ให้ ป รับ
รายละเอียดในข้อ 10.หลักสูตร ให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรในหมวดอื่น
19. ปรับรายละเอียดในส่วนของวิชาชีพครูให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
20. ตรวจสอบความถูกต้องของคา ข้อความ และรูปแบบให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
21. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับปรับแก้ไขรายละเอียดกับคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและส่งไฟล์เอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 27 มกราคม
2562 และส่งต้นฉบับเอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และมอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3.4 หลักสูตรผลิตร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
4.3.4.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา
ด้ ว ยคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช า
ศิลปศึกษา ได้ปรับปรุงร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.3.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยให้ทบทวนเรื่อง
การบริหารจัดการหมวดบูรณาการเรียนรู้ ตามข้อตกลงคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรความร่วมมือในการ
ผลิตครูระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 และให้ปรับแก้ไขเอกสารดังนี้
1. หน้าที่ 2 ข้อ 7 เปลี่ยนปีการศึกษาที่เผยแพร่ เป็นปีการศึกษา 2563
2. หน้ า ที่ 3 ข้ อ 9 ในตารางล าดั บ ที่ 4 เปลี่ ย นสถาบั น ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษา จาก ม.
จุฬาลงกรณ์ เป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. หน้าที่ 6 ข้อ 13 ให้ปรับรายละเอียดตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
4. หน้าที่ 8 หมวดที่ 2 ข้อ 1.3 ให้ปรับวัตถุประสงค์ให้มีความเชื่อมโยงกับวิชาเอก
5. หน้าที่ 9 ข้อ 1.3.2 ปรับรายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้มีความเฉพาะเจาะจง
กับครูศิลปะ
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6. หน้าที่ 11-12 ปรับรายละเอียดใน ELO9-12 โดยแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะครูศิลปะ
7. หน้าที่ 14-15 ข้อ 1.3.4 ปรับรายละเอียดตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
8. หน้าที่ 16 ข้อ 1.3.5 ปรับรายละเอียดตามข้อมูลที่รับจากคณะศึกษาศาสตร์
9. หน้าที่ 18 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เ ข้าศึกษา ให้ปรับรายละเอียดตาม มคอ.1 และ
ข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
10. หน้าที่ 19 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ตัดรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายออก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัย
11. หน้าที่ 20 ข้อ 3.1.2 ข. ตัดกลุ่มวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ออก โดยให้เอา
หน่วยกิต จานวน 12 หน่วยกิต รวมกับกลุ่มวิชาบังคับ เป็น 36 หน่วยกิต
12. หน้าที่ 21-22 ให้รายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
 0000XXX พหุภาษาเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
 0000XXX วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้
3(2-2-5)
 0000XXX การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
3(2-2-5)
13. หน้าที่ 28 หัวข้อวิชาบูรณาการการเรียนรู้
ข้อความเดิม วิชาบูรณาการการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
แก้ไขเป็น
วิชาบูรณาการการเรียนรู้
9 หน่วยกิต
14. หน้ าที่ 65 ปรับ คาอธิบ ายรายวิช า 0612412 ศิล ปศึกษานิ พ นธ์ ให้ ส อดคล้ องกับ
จานวนหน่วยกิต 6(0-18-0)
15. หน้าที่ 69-70 หมวดที่ 4 ข้อ 1 ในตาราง ปรับรายละเอียดคุณลักษณะพิเศษ โดยให้
แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น และคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของครูศิลปะ
16. หน้าที่ 71-78 ข้อ 2 ปรับรายละเอียดในตารางให้สอดคล้องกับผลการเรียนรูใ้ นหมวดที่ 2
17. หน้าที่ 80-82 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ปรับรายละเอียดตาม
ข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
18. หน้าที่ 83-86 ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายในหน้าที่
80-82 ที่มีการปรับเปลี่ยน
19. หน้าที่ 101 หมวดที่ 5 ปรับรายละเอียดตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์ โดย
ให้สอดคล้องกับข้อมูลของวิชาเอก
20. หน้าที่ 104 หมวดที่ 7 ปรับรายละเอียดตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
21. รายละเอียดในส่วนของวิชาชีพครูให้ตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากคณะศึกษาศาสตร์
22. ภาคผนวก ข ให้ปรับรูปแบบการนาเสนอประวัติและผลงานของอาจารย์ให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบของมหาวิยาลัย และใช้ตัวอักษรดัยวกันทั้งหมด
23. ตรวจสอบความถูกต้องของคา ข้อความ และรูปแบบให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
24. จัดรูปแบบย่อหน้า การใช้ตัวหนา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร
25. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานกับปรับแก้ไขรายละเอียดกับคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและส่งไฟล์เอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 27 มกราคม
2562 และส่งต้นฉบับเอกสารมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และมอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากปรับแก้ไขแล้วก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่า กับหลักสูตรใหม่ (สาหรับนางสาวชลนาถ
มิตรวงศ์, นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทพ, นางสาวมาลัยรัตน์ ชูเชิด และนิสิตตกค้าง)
ด้วยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จานวน
3 คน ดังนี้
1) นางสาวชลนาถ มิตรวงศ์
นิสิตรหัส 581031388
2) นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทพ
นิสิตรหัส 581031081
3) นางสาวมาลัยรัตน์ ชูเชิด
นิสิตรหัส 581031388
ซึ่งเป็ น นิ สิต ตกค้าง มี ความประสงค์จะขอเที ยบรายวิช าระหว่างหลั กสู ตรเก่า กับ หลักสูตรใหม่ ซึ่งเป็ น รา ยวิช า
หมวดวิชาชีพครูเลือก จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0308232 การศึกษาตลอดชีวิต จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต
(หลักสูตรเก่า พ.ศ.2554) กับ รายวิชา 0308262 การศึกษาตลอดชีวิต จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2559) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาการเทียบรายวิชาข้างต้นของนางสาว
ชลนาถ มิตรวงศ์ , นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทพ, นางสาวมาลัยรัตน์ ชูเชิด และนิสิตตกค้าง (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 5.1)
มติ
เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ ในหมวดวิชาชีพครู
เลือก จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0308232 การศึกษาตลอดชีวิต จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า
พ.ศ. 2554) กับ รายวิชา 0308262 การศึกษาตลอดชีวิต จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
สาหรับนางสาวชลนาถ มิตรวงศ์, นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทพ, นางสาวมาลัยรัตน์ ชูเชิด และนิสิตตกค้าง และ
มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์จัดทารายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
5.2 พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ด้วยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งตามข้ อ 29 และ 30
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ที่ 3890/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 20 กุมภาพั นธ์
2562 โดยข้อ 29 กาหนดว่า “ในบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี
ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
2. รองประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ถ้ามี) และหัวหน้าส่ วนงาน
ที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนงานที่มีการจัดการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และคั ด เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
รองคณบดี บั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย (ถ้ ามี ) และหั วหน้ าส่ วนงานที่ มี การจั ดการศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา จ านวน 4 คน
ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มสังคมศาสตร์ จานวน 2 คน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 คน และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 1 คน (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี แต่อ าจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้อีก) และบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีคุณวุฒิปริญ ญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน ส่วนงานละ 1 คน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยตาม 4
โดยกลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้แจ้งเวียนให้สาขาวิชาพิจารณา
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ผลการเสนอชื่อสรุปได้ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

ผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

สังกัด
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ย จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อแต่ งตั้ งเป็ น
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 1 คน ซึ่งมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จากรายชื่อในตารางข้างต้น (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2)
มติ
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้วิธีการลงคะแนนจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด
2. เห็น ชอบให้ เสนอชื่ออาจารย์ ดร.สุธาสินี บุ ญ ญาพิทั กษ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ น
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
3. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานในส่วนของประวัติ และจัดทาข้อมูล
เสนอมหาวิทยาลัย
5.3 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตามแบบ สมอ.08
ด้ ว ยหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2561 เมื่ อวันที่ 21 เมษายน 2561 ในการนี้ เพื่อให้ การเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตร
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึง เสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับแก้ภาษาที่ใช้ โดยเพิ่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การรับนิสิตเข้าศึกษา โครงสร้าง
แผนการเรียน แผน ก แบบ ก1 และ แผน ข เพิ่มคาอธิบายรายวิชาหมวดวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และเพิ่มรายวิชา
เรียนในแผน ข จานวน 2 รายวิชา ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมหมายเลข 5.3
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็ นภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติตามข้อเสนอของหลักสูตร
2. เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต ดั ง นั้ น กรณี ที่ ผู้ เข้ า ศึ ก ษาไม่ มี พื้ น ฐานทาง
การศึกษา และเป็นนักศึกษาต่างชาติ ควรมีแนวทางหรือจัดให้เรียนรายวิชาหมวดพื้นฐานทางการศึกษา โดยไม่นับ
หน่วยกิต
3. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดวิชาบังคับที่เพิ่มเติม 6 หน่วยกิตในแผน ข
มติ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒ นาทรัพ ยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ และให้เสนอตามแบบ สมอ.08 โดยให้แนบ
รายละเอียดหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ตรวจสอบก่อนนาส่งมหาวิทยาลัย
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5.4 พิ จ ารณา ร่าง หลั ก สู ต รการศึก ษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) หมวดวิ ช าเฉพาะ วิ ช าชี พ ครู หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
ด้วยฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ได้ปรับปรุงร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หมวดวิชา
เฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอให้ที่
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมนอกเล่ม)
มติ
เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดดังนี้
1. หน้าที่ 20 แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308351 การสอนภาษาไทยกับ
ภาษาศาสตร์การศึกษา
ข้อความเดิม Teaching Thai Language for Interculture Communication
แก้ไขเป็น Teaching Thai Language and Educational Linguistics
2. หน้าที่ 21 แก้ไขคาในชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308380 การจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยครอบครัว จาก Edrly เป็น Early
3. หน้าที่ 29 บรรทัดที่ 1
ข้อความเดิม ...of curriculum and courriculum development ;
แก้ไขเป็น ...of curriculum and curriculum development ;
4. ตรวจสอบความถูกต้องของคา ข้อความ ให้ถูกต้องตลอดทั้งเอกสาร
5. จัดรูปแบบย่อหน้า การใช้ตัวหนา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร
6. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในเอกสาร และส่ง
ให้สาขาวิชา และคณะผลิตร่วม ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
ปิดประชุม

เวลา

18.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

