รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 2/2559
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม – รักษาการแทน)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เกษม พันธุสะ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ กรรมการ
12. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์ กรรมการ
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง ติดภารกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ ติดภารกิจ
3. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง ติดภารกิจ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์ฐากร สิทธิโชค คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. นางสาวปัทมา สํานักโหนด เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

09.10 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้ งจากประธาน
(1) แนะนําคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกล่าวแนะนําคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่
ได้ รับการแต่งตั ้ง จํานวน 2 คนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ และอาจารย์สวุ มิ ล อนวัชพันธุ์
(2) ความก้ าวหน้ าในการก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ รับอนุมตั ิงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้ างอาคารศูนย์
ปฏิบตั ิการวิชาชีพครูนั ้น ขณะนี ้การก่อสร้ างดําเนินการไปถึงงวดที่ 7 คือวางฐานอาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยการ
ก่อสร้ างล่าช้ ากว่าแผนการที่วางไว้ ประมาณ 25-31 วัน ทั ้งนี ้ คาดว่าการก่อสร้ างอาคารดังกล่าวจะเสร็ จสิ ้นตาม
กําหนดเวลาที่วางไว้
(3) การก่อตั ้งโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ นําเสนอขออนุมตั ิก่อตั ้งโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณไป
ยังมหาวิทยาลัยนั ้น ขณะนี ้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้ ว โดยมอบหมายให้
คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขเอกสาร และปรับแผนการดําเนินการรับนักเรี ยน ซึง่ คณะได้
ดําเนินการปรับแก้ ไขรายละเอียด และนําเสนอมหาวิทยาลัยเรี ยบร้ อยแล้ ว คาดว่าจะนําเข้ าพิจารณาในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน 2559
(4) การบรรยายเรื่ องการเข้ าสูต่ ําแหน่งทางวิชาการของสายคณาจารย์
ด้ วยฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคลกําหนดจัดโครงการ “เสริ มสร้ างความรู้ความ
เข้ าในเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ าสูต่ ําแหน่งทางวิชาการที่สงู ขึ ้นของบุคลากรสายวิชาการ” โดยจะจัดบรรยาย
และตอบข้ อซักถามให้ แก่คณาจารย์คณะต่างๆ ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดให้ มหาวิทยาลัยเข้ า
บรรยายในเรื่ องดังกล่าวให้ แก่คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ตั ้งแต่เวลา 13.00 น.
เป็ นต้ นไป ณ ห้ องแหล่งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ในการนี ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้ าร่ วมฟั งการบรรยายใน
วันดังกล่าว
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1.2 เรื่องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ ได้ มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสติ แจ้ งให้ สาขาวิชาส่งคํารับรองการปฏิบตั ิงานของหลักสูตรมายังฝ่ ายวิจยั และประกันคุณภาพเพื่อ
ดําเนินการต่อไป
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
สาขาวิชาได้ สง่ นิสติ ร่ วมจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย (TSU Radio) ที่คลืน่
ความถี่ FM 88.25 MHz. ในทุกวันพุธ หากสาขาวิชาใดต้ องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรื อข่าวสาร สามารถติดต่อ
มายังสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาได้
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาวิชากําหนดจัดโครงการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมการต่อสู้ไทย ณ รัฐเคดะห์
ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2559 โดยมีนิสติ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเข้ าร่ วม
แสดงมวยไทยในโครงการดังกล่าว
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.3.1 รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
(1) มหาวิทยาลัยได้ มีการปรับแก้ ไขข้ อบังคับในระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่ อง
ของการประเมินวิทยานิพนธ์ ซึง่ จะเป็ นรูปแบบใหม่ที่ใช้ การประเมินความก้ าวหน้ าในการทําวิทยานิพนธ์ ทั ้งนี ้
มหาวิทยาลัยจะแจ้ งรายละเอียดอย่างเป็ นทางการให้ หน่วยงานต่างๆ ทราบต่อไป
(2) ตามที่ได้ รับแต่งตั ้งให้ เป็ นคณะกรรมการประเมินในการขอกําหนด
ตําแหน่งของบุคลากรสายคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนั ้น พบปัญหาที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ในเรื่ องของการกรอก
แบบฟอร์ มไม่เป็ นไปตามแบบฟอร์ มและรูปแบบที่มหาวิทยาลัย ทําให้ ต้องมีการปรับแก้ ไขซึง่ ส่งผลให้ ต้องใช้ เวลา
ในการพิจารณาเอกสารนานขึ ้น จึงขอความร่ วมมือให้ สาขาวิชาและคณะแจ้ งคณาจารย์ให้ รอบคอบในการกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์ มดังกล่าว
1.3 เรื่องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เข้ าร่ วมจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย (TSU Radio) ที่คลืน่ ความถี่ FM
88.25 MHz. ซึง่ คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดรายการ “รอบรัว้ การศึกษา” ในทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 16.0017.00 น. ทั ้งนี ้ หากสนใจเผยแพร่ ข่าวสารหรื อประชาสัมพันธ์ข้อมูล สามารถติดต่อได้ ที่อาจารย์ ดร.นวลพรรณ
วรรณสุธี หรื อนายวันเฉลิม ภักดีสตั ยากุล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครัง้ ที่ 2/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่
2/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1 บรรทัดที่ 5
ข้ อความเดิม ...ทั ้งนี ้ จะเข้ ารับร างวัลในวันพระราชทานปริ ญญาบัตร
แก้ ไขเป็ น
...ทั ้งนี ้ จะเข้ ารับ พระราชทานโล่ ประกาศเกียรติคุณ ในวัน
พระราชทานปริ ญญาบัตร
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.3 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตกลงทําความร่ วมทางวิชาการ...
แก้ ไขเป็ น
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ทาํ ข้ อตกลงความร่ วมทางวิชาการ...
หน้ าที่ 11 วาระที่ 5.2 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม ...ไม่มีความซํ ้าซ้ อนและเป็ นผลงานคนละ รายการกับงานวิจยั ที่...
แก้ ไขเป็ น ...ไม่มีความซํ ้าซ้ อนและเป็ นผลงานคนละ
เรื่องกับดุษฎีนิพนธ์ ที่...
หน้ าที่ 11 วาระที่ 5.2 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 6
ข้ อความเดิม การเก็บรวบรวมข้ อมูลและนําเสนอ ...
แก้ ไขเป็ น การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ และนําเสนอ...

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรียนปลาย ปี การศึกษา 2558 (สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ )
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขั ้นต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร์ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั ้น ประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558
(สําหรับนิสติ หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ) (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขั ้น ประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 (สําหรับนิสติ หลักสูตร
กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ )
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4.2 การกําหนดเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต
ด้ วยฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ เสนอวาระเรื่ องเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และ
ผู้บริ หารระดับสูง เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ ที่ประชุมมีมติให้ ทกุ คณะเสนอเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสติ ที่เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานิสติ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
การทดสอบภาษาอังกฤษควรใช้ เกณฑ์มาตรฐานของไทยเป็ นหลัก
มติ เห็นชอบ การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ ดังนี ้
ระดับปริญญาตรี กําหนดเกณฑ์เป็ น 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. นิสติ แรกเข้ าไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP
2. นิสติ แรกเข้ าไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างการศึกษาให้ มีเรี ยนภาษาอังกฤษ
ทุกปี การศึกษา และเมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษโดยใช้ เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP
3. นิสติ แรกเข้ าให้ ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อคัด
แยกนิสติ ตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่เอาผลการมาใช้ ในการตัดสินรับนิสติ เข้ า และพัฒนานิสติ ใน
ระหว่างการศึกษาตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ เกณฑ์
PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP
ระดับปริญญาโท กําหนดเกณฑ์เป็ น 3 รูปแบบดังนี ้
1. นิสติ แรกเข้ าไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษ
โดยใช้ เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP
2. นิสติ แรกเข้ าให้ ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อคัด
แยกนิสติ ตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่เอาผลการมาใช้ ในการตัดสินรับนิสติ เข้ า และพัฒนานิสติ ใน
ระหว่างการศึกษาตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ แรกบรรจุ และทดสอบครัง้ ที่ 2 เมื่อสําเร็ จ
การศึกษา โดยใช้ เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระดับปริญญาเอก ให้ มีการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ แรกเข้ า โดยใช้ เกณฑ์
PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP โดยคะแนนสอบต้ องผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะดําเนินการ
ตรวจข้ อสอบในรายวิชาเอกต่อไป ทั ้งนี ้ นิสติ สามารถนําผลการสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานอื่นที่เป็ น
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มาตรฐานมาแสดงแทนการสอบได้ และเมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษโดยใช้ เกณฑ์
TSU-TEP หรื อ CU-TEP

PSU-TEP,

4.3 ร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ รับอนุมตั ิให้ ปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ในปี งบประมาณ 2558 เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. บัดนี ้ การปรับปรุงหลักสูตรได้ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรี ยบร้ อยแล้ ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานิสติ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่ างหลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 โดยให้ มีการปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
1. หน้ าที่ 9 ข้ อ 2.1 ให้ ตรวจสอบวันเวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอนให้ ถกู ต้ อง
และตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. หน้ าที่ 11 ข้ อ 2.7 ชื่อหัวข้ อ
ข้ อความเดิม การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน
เรียน
ข้ ามมหาวิทยาลัย
แก้ ไขเป็ น
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน เรียน
เข้ ามหาวิทยาลัย
3. หน้ าที่ 11 ข้ อ 3.1 ตัดคําว่า สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี ) ออก
4. หน้ าที่ 12-20 ให้ เรี ยงลําดับวิชาในหมวดต่างๆ ตามรหัสวิชาจากน้ อยไปมาก
5. หน้ าที่ 24-49 ให้ เรี ยงลําดับวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ 1220 และตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชาให้ ถกู ต้ อง
6. หน้ าที่ 45 คําอธิบายรายวิชา 0125348 สิง่ แวดล้ อมศึกษา บรรทัดที่ 3-4
ข้ อความเดิม ...จริ ยธรรมสิง่ แวดล้ อม
การศึกษาภาคสนาม...
แก้ ไขเป็ น ...จริ ยธรรมสิง่ แวดล้ อม
ปฏิบัตกิ ารภาคสนาม...
7. หน้ าที่ 47 คําอธิบายรายวิชา 0125455 บรรทัดที่ 5
ข้ อความเดิม ตะวันออก
เฉียวใต้ ในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม...
แก้ ไขเป็ น
ตะวันออก เฉียง ใต้ ในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ภาษาและวัฒนธรรม...
8. หน้ าที่ 49 เปลีย่ นชื่อวิชาในรายวิชา 0125466 จาก การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ทางสังคมศาสตร์ เป็ น บูรณาการจัดการเรี ยนรู้ทางสังคมศาสตร์
9. หน้ าที่ 51 ตารางข้ อ 3.2.2 อาจารย์ประจํา ให้ ตรวจสอบข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง
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10. หน้ าที่ 87 ภาคผนวก ค ให้ แก้ ไขชื่อสาขาวิชาให้ ถกู ต้ อง
11. ปรับรูปแบบการนําเสนอข้ อมูล ประวัติอาจารย์ให้ เป็ นรูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
12. หน้ าที่ 113 ปรับชื่อวิชาในรายวิชา 0125466 เป็ น บูรณาการการจัดการเรี ยนรู้
ทางสังคมศาสตร์
13. ตรวจสอบคํา ข้ อความ ข้ อมูล และจัดรูปแบบการอ้ างอิงต่างๆ ให้ ถกู ต้ องและ
เป็ นรูปแบบเดียวกัน

4.4 การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ สง่ ข้ อมูลเพื่อขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครูนั ้น เนื่องจากในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานบัณฑิต ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้ สถาบันดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ครุ ุสภากําหนด ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแก้ ไขข้ อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว
(เอกสารหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบให้ ดําเนินการปรับแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ดังนี ้
ผลการพิจารณา
ผลการแก้ ไข
หน้ า
1 ปรับวัน-เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการสอน 1 ได้ ปรับวัน-เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการ
6
ตามปฏิทินอาเซียน
สอนตามปฏิทินอาเซียนแล้ ว
2 ปรับแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้ เริ่ มเรี ยน 2 ได้ ปรับแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้ เริ่ ม
10
ตั ้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
เรี ยนตั ้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 (ต้ น) ปี การศึกษา
2559 แล้ ว
3 ปรับรายวิชาการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครูให้ อยู่ใน 3 ได้ ปรับรายวิชาการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครูให้ อยู่ใน 10
ภาคการศึกษาแรก
ภาคการเรี ยนที่ 1 (แรก) แล้ ว
4 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมในภาคเรี ยนให้ เป็ นไป 4 ได้ ปรับจํานวนหน่วยกิตรวม ในภาคเรี ยนให้
10
ตามเกณฑ์ สกอ.คือ มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ สกอ.คือ มีจํานวนหน่วยกิต
เกิน 15 หน่วยกิต
รวมไม่เกิน 15 หน่วยกิตแล้ ว
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4.5 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์
ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
ด้ วยอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา ได้ เสนอขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.ชัชวาล
ชุมรักษา (เอกสาการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา ดังนี ้
(1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ เป็ นประธานอนุกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล เป็ นอนุกรรมการ
(4) ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
(5) นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร ผู้ช่วยเลขานุการ

4.6 การรับรองผลงานของอาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาจ้ าง กรณีอาจารย์ ดร.เสาวรส
ยิ่งวรรณะ, อาจารย์ วิภาดา พินลา และอาจารย์ วิภาพรรณ พินลา
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาการจ้ างจะสามารถ
ดําเนินการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ได้ จะต้ องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของอาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ, อาจารย์วิภาดา พินลา และอาจารย์วิภาพรรณ พินลา ที่ถงึ กําหนดเวลา
การต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6)
มติ 1. รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ โดยให้
ปรับแก้ ไขเอกสารประกอบการสอนดังนี ้
(1) ปรับรูปแบบของสารบัญให้ เป็ นบท
(2) เพิ่มจุดประสงค์ของแต่ละบท
(3) ปรับ มคอ.ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา
(4) เพิ่มการสรุปท้ ายบทในแต่ละบท
(5) ตรวจสอบความถูกต้ องของคํา ข้ อมูล
(6) ปรับรูปแบบการอ้ างอิง และการพิมพ์ให้ เป็ นรูปแบบเดียวกันตลอดทั ้งเล่ม
เอกสาร

9

2. รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์วิภาดา พินลา โดยให้ ปรับแก้ ไข
เอกสารประกอบการสอนดังนี ้
(1) ปรับวัตถุประสงค์ และเนื ้อหาของแต่ละบทให้ สอดคล้ องกัน
(2) ปรับ มคอ.
(3) เพิ่มแบบฝึกหัดท้ ายบท และการสรุปท้ ายบทในแต่ละบท
(4) เพิ่มรายละเอียดในส่วนของเอกสารอ้ างอิงในแต่ละบท
(5) ตรวจสอบเลขหน้ าให้ ตรงกับสารบัญ
(6) ตรวจสอบความถูกต้ องของคํา ข้ อมูล และปรับรูปแบบการอ้ างอิง และการ
พิมพ์ให้ เป็ นรูปแบบเดียวกันตลอดทั ้งเล่ม
3. รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์วิภาพรรณ พินลา โดยให้ ปรับ
แก้ ไขเอกสารประกอบการสอนดังนี ้
(1) เพิ่มรายละเอียดในส่วนของ มคอ.3
(2) ปรับวัตถุประสงค์ และเนื ้อหาของแต่ละบทให้ สอดคล้ องกัน
(3) เพิ่มแบบฝึกหัดท้ ายบท และการสรุปท้ ายบทในแต่ละบท
(4) เพิ่มรายละเอียดในส่วนของเอกสารอ้ างอิงในแต่ละบท
(5) ตรวจสอบความถูกต้ องของคํา ข้ อมูล และปรับรูปแบบการอ้ างอิง และการ
พิมพ์ให้ เป็ นรูปแบบเดียวกันตลอดทั ้งเล่ม

4.7 การเทียบรายวิชาของนางสาววริษฐา พิทกั ษ์
ด้ วยนางสาววริ ษฐา พิทกั ษ์ รหัส 531031778 ชั ้นปี ที่ 6 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ในหมวดวิชาชีพเอกบังคับ
จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125331 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
(หลักสูตรใหม่) กับรายวิชา 0703415 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเทียบรายวิชาดังกล่าวให้ กบั (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.7)
มติ เห็นชอบการเทียบรายวิชาของนางสาววริ ษฐา พิทกั ษ์ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา
0125331 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชา
0703415 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาอนุมัตริ ายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนปลาย ปี การศึกษา 2558
(ครัง้ ที่ 2)
ด้ วย มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาอนุมตั ิรายชื่อนิสติ ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 (ครัง้ ที่ 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณารายชื่อนิสติ ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ อนุมตั ิรายชื่อนิสติ ที่สาํ เร็ จการศึกษา ประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558
(ครัง้ ที่ 2)

5.2 พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนผู้ปฏิบัตงิ านภายในส่ วนงานเป็ นอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เสนอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี นั ้น คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ หมดวาระการ
ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ดังนั ้น เพื่อให้ การดําเนินงานด้ านการประกันคุณภาพของส่วนงาน
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2551 ข้ อ 16 ที่กําหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านการประกันคุณภาพ และดําเนินการแต่งตั ้ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของส่วนงาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนผู้ปฏิบตั ิงานภายใน
ส่วนงานเป็ นอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นผู้แทนผู้ปฏิบตั งิ านภายในส่วนงาน เพื่อเป็ น
อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 คนดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์

ปิ ดประชุม เวลา

11.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

