รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4/2561
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
13. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
15. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
16. นางสุภาภรณ์ คติการ
17. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
3. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์
เริม่ ประชุมเวลา

เวลา

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

13.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรือ่ งแจ้งจากประธาน
1.1.1 การดาเนินงาน : โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 1.1.1)
1.1.2 แนวทางการอนุมัติกรอบอัตรากาลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2)
1.1.3 สรุปผลการตรวจสอบในที่ประชุมปิดตรวจ
ตามที่ส านักงานตรวจเงิ นแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น
สรุปผลการตรวจสอบในประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้
(1) การจัดตั้งกองทุนของหน่วยงาน จะต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเงิน และจะต้อง
รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทุกรายการ
(2) การเปิดบัญชีเพื่อพักเงินในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยไม่รายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ จะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชี และรายงานการใช้
จ่ายเงินเข้า-ออกในบัญชีให้มหาวิทยาลัยทราบ
1.2 เรือ่ งแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ผลการด าเนิ นงานตามมติ ที ่ป ระชุม คณะกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 เกณฑ์การย้ายเข้าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และ
สาขาวิชาชีววิทยา (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2)
1.2.1.3 รางวัลครูดี ศรี จชต.
ด้วยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขอความร่วมมือ
ให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาเสนอรายละเอียดของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและได้รับ
รางวัลในระดับประเทศ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัล ครูดี ศรี จชต. โดยได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนว
ทางการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ ดังนี้
การบริการวิชาการ
1.2.2.1 การประชุมปฏิบัติการและวางแผนกิจกรรมความร่วมมือเพื่อยกระดับ Literacy
in Science ทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระหว่างวันที่ 2-4
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร
1.2.2.2 ประชุมความร่วมมือโครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรี ยน
ด้วยวิธีการแบบเปิด ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ โรงเรียนในกลุ่มมูลนิธิชัยพัฒนา จานวน
5 โรงเรียน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศษ.1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา ดังนี้
(1) โรงเรียนอุดมศาสตร์ ยะลา
(2) โรงเรียนศรีฟารีดาบรูวิทยา ยะลา
(3) โรงเรียนสามัคคีธรรม ปัตตานี
(4) โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม ปัตตานี
(5) โรงเรียนอารยศาสตร์ ปัตตานี
1.2.2.3 การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ในโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.2.2.4 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพครูและการสอน
งาน และเป็นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1.2.2.5 การอบรมเพื่อเลื่อนและให้มีวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 111 ระหว่าง
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.2.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลสะเดา” โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลสะเดา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่าง
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561
1.2.2.7 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตอบรับเป็ นหน่วยประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงาน
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ฝ่ายวิจัย
(1) ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการพี่อาสาพาน้องอ่านเขียน” ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจาปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
(2) คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาแผนบูรณาการและนวัตกรรม ประจาปี
งบประมาณ 2563 ในวั นที ่พฤหั สบดีท ี่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้ องประชุม สภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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1.2.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ “SEED 2018” โดยเชิญชวนให้คณะส่งนิสิตชั้นปีที่ 2-3 เข้า
ร่วมโครงการ ในการนี้ ขอความร่วมสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ และสามารถส่งชื่อนิสิตเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
1.2.4 ประธานสาขาวิชา
1.2.4.1 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อ
คัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่
26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC215 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.5.1 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
สรุปการประชุมกลุ่มการสอนด้วยนวัตกรรม EIS (เอกสารการประชุมนอกเล่ม)
1.2.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
ตามที่กองทุนกู้ยื มเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ แจ้ง ว่า หลั กสู ตรใดที่ ไม่ ผ่า นการ
ประเมินจะไม่อนุมัติเงินกู้ให้นิ สิตที่เรียนในหลักสูตรนั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน
ทั้งสิ้น 12 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผลิตร่วม รวม 5 หลักสูตร ในการนี้ ขอให้
หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินชี้แจงเรื่องการกู้ยืมเงินของ กยศ. ให้นิสิตทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย สามัญ
ครัง้ ที่ 3/2561
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าประชุมล าดับที่ 4 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี ให้ระบุค า
รักษาการแทน ต่อท้าย
หน้าที่ 1 รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุมลาดับที่ 1
ข้อความเดิม
1. รองครบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
แก้ไขเป็น
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง (ไม่ม)ี
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วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอนเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอน
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ดังนี้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
เป็นอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ เป็นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4.2 พิจารณาทบทวนการเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตามมติ ท ี ่ ป ระชุ ม ประจ าสาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร์ เมื ่ อ วั น ที่
2 พฤษภาคม 2561 ได้เห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์ทบทวนการเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
0308262

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต

กลุม่ จานวน (คน)

ชือ่ ผูส้ อน

การศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตร
3(2-2-5)
1
30
อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
ใหม่ 11 มาตรฐาน)
0308363 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
1
30
อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
(หลักสูตรใหม่ 11 มาตรฐาน)
ในการนี ้ เพื ่ อ ให้ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวน
การเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีสาหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้เปิดรายวิชาเลือกเสรีจานวน 2 รายวิชาคือ 0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
และ 0308363 การศึ กษากับ ภูมิ ปัญ ญาไทย ส าหรับ นิส ิตระดับ ปริ ญญาตรี วิท ยาเขตพั ทลุ ง ในภาคเรี ยนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์โดยตรง ไม่ได้สั งกัดสาขาวิชาใด
จึงอยู่ในวิสัยที่คณะจะเห็นชอบให้เปิดสอน และจัดผู้สอนได้ตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4.3 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการรับนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์ สาขาวิชาเคมี
และสาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2562 และ 2563
ตามมติที่ประชุมประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ สมัย
สามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนแผนการรับนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ประจาปีการศึกษา 2562 และ 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตร
ผลิตร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์วิชาเอก มีภาระงานสอนมาก อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์พื้นฐานในบางหลักสูตรไม่เพียงพอ ประกอบกับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เป็นหลักสูตร 5 ปี นิสิตต้อง
ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และอาจารย์ประจาวิชาเอกทุกคนต้องออกนิเทศการสอน ส่งผลให้ไม่สามารถ
ที่จะดูแลนิสิตจ านวนมากได้อย่างทั่วถึงทั้ง 5 ชั้นปี ทาให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานและในอนาคตการผลิตครูวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่จะผลิตครูคืนถิ่น (ระบบปิด) มากขึ้นทา
ให้กรอบอัตราครูสาหรับการสอบรรจุแข่งขันมีจานวนน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนการรับนิสติ ปีการศึกษา 2562
แผนการรับนิสติ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร/สาขาวิชา
จากเดิม
จากเดิม
เปลีย่ นเป็น
เปลีย่ นเป็น
ตาม มคอ.2
ตาม มคอ.2
กศ.บ.ฟิสิกส์
50 คน
30 คน
50 คน
30 คน
กศ.บ.เคมี
50 คน
30 คน
50 คน
30 คน
กศ.บ.ชีววิทยา
50 คน
30 คน
50 คน
30 คน
ในการนี้ เพื่อให้ดาเนินการรับนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนแผนการรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2562 และ 2563 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.3)
มติ ให้คณะวิทยาศาสตร์ทบทวนการปรับเปลี่ยนแผนการรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยให้คานึงถึงความสนใจของ
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
4.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบั ณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- ถอนวาระจากการพิจารณา
4.5 พิจารณาการโอนย้ายสังกัด (ย้ายคณะ) ของนายปฏิภาณ นิสอน
ด้ ว ยนายปฏิ ภาณ นิ สอน นิ สิ ตรหั ส 591081163 สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร์ คณะนิ ต ิศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์ จะขอโอนย้ ายสั งกัด (ย้า ยคณะ) มาสังกัด คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิช า
พลศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากมีความชอบและถนัดในด้านพลศึกษา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนย้ายสังกัด (ย้ายคณะ) ของนาย
ปฏิภาณ นิสอน มาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบให้นายปฏิภาณ นิสอน นิสิตรหัส 591081163 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ โอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 พิจารณารับ รองการเผยแพร่ผ ลงาน และให้ความเห็น ในผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.1 และนอกเล่ม)
มติ
รับรองการเผยแพร่งานผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ซึ่งการ
เผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ มีทิศทางสอดคล้องกับ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ
5.2 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขร่ า ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ตามที ่ คณะศึกษาศาสตร์ โดยสาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ได้ เสนอร่ า ง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วั นที่ 6 พฤษภาคม 2561 และที ่ป ระชุม มี ม ติ เห็ นควรทบทวนและแก้ไข ร่า ง หลั กสู ตรการศึ กษามหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้มีการบูรณาการ
รายวิชาในหมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย และหมวดวิชาเอก ปรับลดจานวนหน่วยกิตให้
เหมาะสมกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประมาณ 36-40 หน่วยกิต) โดยนาเสนอรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
แย้มกสิกร พิจารณาก่อนนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
บัดนี้ สาขาวิชาการสอนวิท ยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้ด าเนิน การทบทวนและแก้ไข ร่า ง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ
เห็ น ชอบ ร่ า ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดดังนี้
1. ให้เพิ่มรายวิชาเลือกในตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วน
2. ระบุเหตุผลการปรับปรุงให้ครบทุกข้อ
3. ปรับชื่อวิชาในรายวิชา 0308502 จิตวิทยาและการจัดการชั้นเรียนสาหรับครูเฉพาะ
สาขา เป็น 0308502 จิตวิทยาสาหรับครูและการจัดการชั้นเรียน
4. ปรับชื่อวิชาในรายวิชา 0308503 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู
เฉพาะสาขา เป็น 0308503 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
ปิดประชุม

เวลา

15.05 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

