รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 10/2558
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแหล่ งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

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
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
13. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
15. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
16. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
17. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง

ติดภารกิจ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางเยาวลักษณ์ พริ กบุญจันทร์
2. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เสนอโครงการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณให้
มหาวิทยาลัยพิจารณานัน้ ขณะนี ้มหาวิทยาลัยจะนําเรื่ องดังกล่าวเข้ าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี ้
1.1.2 เกณฑ์ การประเมินมาตรฐานหลักสูตร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ แจ้ งรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานหลักสูตรในเบื อ้ งต้ น โดยในส่วนของอาจารย์ ในหลักสูตรนัน้ หากเป็ นอาจารย์ บรรจุใหม่ ให้ มีการ
พิจารณาผลการสอบภาษาอังกฤษด้ วย หากเป็ นกรณี อาจารย์ โอนย้ ายมาจากหน่วยงานอื่น ให้ มหาวิทยาลัย
พิจารณาว่าจะดําเนิ นการสอบภาษาอังกฤษหรื อไม่ ส่วนอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เดิมแล้ วไม่จําเป็ นต้ อง
พิจารณาผลการสอบภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้ สกอ.จะแจ้ งรายละเอียดที่ชดั เจนในเรื่ องดังกล่าวให้ มหาวิทยาลัยทราบ
อีกครัง้
1.1.3 การก่ อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัยได้ รับ งบประมาณให้ ดําเนิ น การก่ อสร้ างอาคารศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก าร
วิชาชีพครู นนั ้ ขณะนี ้ผู้รับเหมาได้ ดําเนินการก่อสร้ างแล้ ว ซึง่ การดําเนินงานล่าช้ ากว่าแผนที่วางไว้ ประมาณ 35
วัน ทังนี
้ ้ ผู้รับเหมาจะเร่ งดําเนินการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนต่อไป
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ไม่ มี)
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
(1) ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
นิ สิตวิ ชาเอกจิ ต วิทยาการแนะแนว ชัน้ ปี ที่ 4 ที่ เรี ยนวิ ชาจิ ตวิท ยาการฝึ ก อบรม
ในองค์การ จะจัดโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาค่านิยมร่ วมให้ แก่นิสิตระดับปริ ญญาตรี ในวันเสาร์ ที่ 21
พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้ องประชุมอาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขต
สงขลา
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(2) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(2.1) การปรั บปรุ งหลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา
(4 ปี ) : ตามที่ ส าขาวิช าได้ รับอนุมัติโครงการพัฒนาและปรั บปรุ งหลัก สูตรการศึก ษาบัณฑิ ต สาขาวิช า
คอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษานัน้ เพื่ อให้ การปรั บปรุ งหลักสูตรสอดคล้ องกับจุดแข็งของ
สาขาวิชาและสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม สาขาวิชาจึงได้ ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงโครงการปรั บปรุ ง
หลักสูตร จากเดิม โครงการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เป็ น โครงการปรับปรุ งหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี )
(2.2) สาขาวิ ช าได้ จัดโครงการ SMART FOR ALL ระหว่างวัน ที่ 16-20
พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมปาริ ชาต ซึ่งขณะนีไ้ ด้ ดําเนินการในส่วนของภาควิชาการไปแล้ ว คงเหลือใน
ส่วนของงานนิทรรศการ ซึง่ ผู้สนใจสามารถเข้ าชมได้
(2.3) สาขาวิชาได้ รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยในการขอใช้ พื ้นที่อาคาร
ปฏิบตั ิการของสาขาวิชา (ตรงข้ ามอาคาร 3) เพื่อเป็ นที่ทําการของคณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ และ
บริ หารธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหาพื ้นที่สาํ หรับเป็ นห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ ทดแทนเป็ นการชัว่ คราว
(3) ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับทุนมูลนิธิหอการค้ าไทย-อเมริ กนั ประจําปี การศึกษา
2558-2559 จํ านวน 38 ทุน โดยเป็ นนิ สิตวิ ชาเอกอังกฤษ จํ านวน 25 ทุน วิ ชาเอกภาษาไทย จํ านวน 1 คน
วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 6 ทุน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา จํ านวน 4 ทุน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
จํานวน 1 ทุน และวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 ทุน
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่ มี)
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การประชุมการผลิตบัณฑิตของ สสวท.
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม การผลิ ต บัณ ฑิ ต ของ สสวท. ในวัน ที่ 24
พฤศจิกายน 2558 นัน้ ที่ประชุมได้ แจ้ งรู ปแบบการให้ ทนุ ในโครงการ สควค. ในปี การศึกษา 2559 ซึง่ มี 3 รู ปแบบ
คือ
(1) ใช้ รูปแบบเดิม คือรับนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาในวุฒิ วท.บ. มาศึกษาต่อในหลักสูตร
กศ.บ. จํานวน 200 ทุน
(2) รั บ นิ สิ ตที่ สํ าเร็ จ การศึก ษาในระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 6 มาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ จํานวน 300 ทุน
(3) รับนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาในหลักสูตร วท.บ. 5 ปี ที่มีคะแนน 3.00 มาศึกษาต่อใน
หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 80 ทุน
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1.3.2 การตรวจสอบข้ อ มู ล อาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี 2558
ฝ่ ายวิ ชาการคณะศึก ษาศาสตร์ ขอความร่ วมมื อประธานสาขาวิ ชาตรวจสอบข้ อมูล
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี 2558 ตามเอกสารการประชุม
นอกเล่ม ทังนี
้ ้ หากมีการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้ งข้ อมูลมายังนางสุภาภรณ์ ประดับแสง เพื่อปรับปรุ ง
ต่อไป
1.3.3 (ร่ าง) ผั งรายการสถานี วิทยุ กระจายเสี ยงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลั ยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
ด้ วยมหาวิ ท ยาลัย ได้ แ จ้ ง (ร่ าง) ผัง รายการสถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งเพื่ อการศึก ษา
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา ตามเอกสารการประชุมนอกเล่ม โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับ
มอบหมายให้ ดําเนินรายการในทุกวันอังคารเวลา 16.05-17.00 น. ในการนี ้ ขอความร่ วมมือประธานสาขาวิชา
พิจารณาดําเนินการหรื อพิจารณารู ปแบบรายการ ซึง่ สามารถแจ้ งรายละเอียดไปยังผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
และวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี) ได้
1.4 เรื่ องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.4.1 รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณประจําปี 2558 (ไตรมาส 1-4)
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 9/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
9/2558 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
โครงการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิยาลัยทักษิณ...
แก้ ไขเป็ น
โครงการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ...
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...ซึง่ ที่ประชุมมติให้ ปรับ
แก้ ไขเป็ น
...ซึง่ ที่ประชุมมีมติให้ ปรับ
หน้ าที่ 9 วาระที่ 5.6 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
ระดับชาติ International Conference...
แก้ ไขเป็ น
ระดับนานาชาติ (International Conference...)
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วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 พิจารณาแบบสัญลักษณ์ “ดอกกล้ วยไม้ ” คณะศึกษาศาสตร์
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ เห็นชอบให้ ดอกกล้ วยไม้ เป็ นดอกไม้ ประจําคณะศึกษาศาสตร์ นัน้
ขณะนี ค้ ณะได้ ดําเนิ นการออกแบบสัญลักษณ์ ดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณา
สัญลักษณ์ “ดอกกล้ วยไม้ ” ดังกล่าว
มติ เห็ น ชอบสัญ ลัก ษณ์ “ดอกกล้ วยไม้ ” คณะศึก ษาศาสตร์ โดยมอบอาจารย์ ศุภ ชัย
โชติกิจภิวาทย์ ปรับรู ปแบบและเพิ่มช่องว่างระหว่างดอกไม้
4.2 การเสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.จิ น ตนา กสิ นัน ท์ ได้ เ สนอขอรั บ การประเมิ น ผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.จินตนา
กสินนั ท์ (เอกสารหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์ ดังนี ้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ช่วยเลขานุการ

4.3 การเสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
รั บรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกําหนดตําแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
ด้ วยอาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ได้ ขอรับการประเมินการสอน และเสนอผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอ
ชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบ และพิจารณารับรองการเผยแพร่ และให้ ความเห็น
ในผลงานของอาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 และนอกเล่ม)
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มติ 1. เห็ น ชอบให้ เสนอชื่ อ คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ดังนี ้
(1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ เป็ นอนุกรรมการ
(4) ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
(5) นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. รับรองการเผยแพร่ ผลงานของอาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ซึง่ การเผยแพร่
เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ที่ประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์ พงศ์
มีทิศทางสอดคล้ องกับ (3) เพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ (5) ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ
วงวิชาการ

4.4 การเทียบโอนรายวิช าเรี ย นของนางสาวสิ นีนาฏ นวลย้ อย, นางสาวปั ณยตา
บัณฑิตกุล และนางสาวขวัญตา สุขพงษ์
ด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยน ดังนี ้
1. นางสาวสินี นาฏ นวลย้ อย รหัส 531031462 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ จํานวน
1 รายวิชาคือ รายวิชา 0111281 คติชนวิทยา จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0111381
คติชนวิทยา (หลักสูตรใหม่) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4.1)
2. นางสาวปั ณ ยตา บั ณ ฑิ ต กุ ล รหั ส 561997095 หลัก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวิจยั และประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่
เรี ย นมาแล้ วในปี ก ารศึก ษา 2554 และ 2555 หลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4.2)
3. นางสาวขวัญตา สุขพงษ์ รหัส 581997189 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ มีความประสงค์ ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยน
มาแล้ วในปี การศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
เนื่ องจากนิ สิตพ้ นสภาพและสอบเข้ ามาเรี ยนใหม่ จํ านวน 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.4.3)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
เรี ยนของนิสิต 3 รายข้ างต้ น
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนิสิตจํานวน 3 ราย ดังนี ้
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1 รายวิชา ดังนี ้

1. เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย นของนางสาวสิ นี น าฏ นวลย้ อ ย จํ า นวน

รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร (ที่นิสิตต้ องเรียน)
1. 0111281 คติชนวิทยา
2(2-0-4)

2 รายวิชา ดังนี ้

366215 การจัดการเรี ยนรู้ 1
3(2-2-5)
366121 ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 3(3-0-6)
การศึกษา

5 รายวิชา ดังนี ้

0320501
0320511
0324522

4
5

0324523
0324511

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่
ได้
B+
B+

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา 2558
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554
0308331 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
0308351 การวัด และประเมิ น ผล 3(2-2-5)
ทางการศึกษา

3. เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย นของนางสาวขวัญ ตา สุข พงษ์ จํ า นวน

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่
ได้
บูรณาการพื ้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
A
การวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5)
A
การบริ หารจัดการหลักสูตร 3(2-2-5)
A
และการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
A
การวิจยั หลักสูตรและการสอน
3(3-0-6) B+

รายวิชาที่เรียนมาแล้ ว ปี การศึกษา 2554
หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
1.
2
3

รายวิชาที่ขอเทียบโอน
0111381 คติชนวิทยา
3(3-0-6)

2. เห็นชอบการเที ย บโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวปั ณยตา บัณฑิ ตกุล จํ านวน

รายวิชาที่เรียนมาแล้ ว ปี การศึกษา 2554
หลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน วิชาชีพครูบังคับ
1.
2

ค่ าระดับขัน้ ที่ได้
C

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา 2558
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
0320501 บูรณาการพื ้นฐานการศึกษา
0320511 การวิจยั ทางการศึกษา
0324523 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
หลักสูตรและการสอน
0324621 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
0324511 การวิจยั หลักสูตรและการสอน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4.5 การกําหนดวันจัดกิจกรรมศึกษาศาสตร์ ก้าวไกล หากใส่ ใจสุขภาพ
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จัดกิจกรรมศึกษาศาสตร์ ก้าวไกล หากใส่ใจสุขภาพ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้ รับการตอบรับจากคณาจารย์และบุคลากรให้ ความสนใจเข้ าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าว
เป็ นจํานวนมาก ดังนัน้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครัง้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2558
เพื่ อเป็ นการเสริ ม การมี สุข ภาพที่ ดี และเป็ น การกระชับ ความสัม พันธ์ อันดี ร ะหว่างบุคลากรโดยใช้ กี ฬ าเป็ น
สื่อกลาง ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากําหนดวันในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
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มติ เห็นชอบให้ กําหนดวันจัดกิจกรรมศึกษาศาสตร์ ก้าวไกล หากใส่ใจสุขภาพ ในวันศุกร์
ที่ 25 ธันวาคม 2558 กํ าหนดรู ปแบบการจัดกิ จกรรมให้ มีการแข่งขันกี ฬา หรื อกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และงานสังสรรค์ในช่วงคํ่า ทังนี
้ ้ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สมั พันธ์ และหัวหน้ า
สํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการ
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่ งตัง้ คณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
ด้ วยอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี ได้ เสนอขอรั บการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ประธานจึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์
ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี (เอกสารหมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.2 พิจารณารั บรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกําหนด
ตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
ด้ วยอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี ได้ ขอรับการประเมินการสอน และเสนอผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
รั บ รองการเผยแพร่ แ ละให้ ค วามเห็ น ในผลงานของอาจารย์ ดร.ศิ ล ป์ ชัย สุวรรณมณี (เอกสารการประชุ ม
หมายเลข 5.2 และนอกเล่ม)
มติ 1. รับรองการเผยแพร่ ผลงานของอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี ซึ่งการเผยแพร่
เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ที่ประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
มีทิศทางสอดคล้ องกับ (1) สอดคล้ องกับศักยภาพหรื อทรัพยากรของแต่ละพื ้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์และการ
พัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
3. ให้ อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี ปรับแก้ ไขข้ อมูลประวัติส่วนตัวในแบบ ก.พ.อ.03
ให้ ถกู ต้ อง
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ปิ ดประชุม

เวลา

14.50 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

