รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2555
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ – รักษาการแทน)
2. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล)
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
8. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม - รักษาการแทน)
9. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
10. นางสุภาภรณ ประดับแสง
11. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผูไมเขาประชุม
1. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
2. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
3. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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ผูรวมประชุม
1. นางเยาวลักษณ พริกบุญจันทร

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เจาหนาที่บริหารงาน

13.35 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี้
1.1.1 การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย (กลุม 16)
ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัด
ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย (กลุม 16) ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งกําหนดจัดการประชุม
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชั้น 2 อาคาร 3 เพื่อพิจารณาความรวมมือของ
คณะศึกษาศาสตรในกลุมสมาชิก
มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงั นี้
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
1.2.1.1 การประชุมปฏิบัติการดําเนินงานของศูนยมหาวิทยาลัยในโครงการ
สควค. ระยะที่ 3
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมปฏิบัติการ
ดําเนินงานของศูนยมหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมไดแจง
แผนการรับ นั กศึ กษาทุ น ในปก ารศึ ก ษา 2556 ซึ่งเป น ทุน สํา หรั บ ผูสํ าเร็จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร (วท.บ.) เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโททางการศึกษาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และ
คอมพิวเตอร จํานวน 580 ทุน ประกอบดวย
(1) ทุนการศึกษาหลักสูตร Premium จํานวน 400 ทุน เพื่อศึกษาตอระดับ
ปริญญาโททางการศึกษา ที่มุงเนนการสรางครูเพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
(2) ทุนการศึกษาหลักสูตร Super Premium จํานวน 180 ทุน เพื่อศึกษาตอ
ระดั บ ปริ ญ ญาโททางการศึ ก ษา ที่ มุ ง เน น การสร า งครูเ พื่ อ สอนวิช าคณิ ต ศาสตร ฟ สิ ก ส เคมี ชี ววิ ท ยา และ
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเจรจาความรวมมือกับโรงเรียนชั้นนําของ
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นานาชาติได ผูรับทุนกลุมนี้จะไดรับการบรรจุใหสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน หรือในโรงเรียนที่
ใชภาษาอังกฤษในการสอนของ สพฐ. เปนลําดับแรก
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา จํานวน 1 คน เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2555 นั้น เนื่องจากผูเขารับการสอบคัดเลือกดังกลาวขอสละสิทธิ์ สาขาวิชาจึงจะยังไมมีการบรรจุ
อาจารยใหมในขณะนี้
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) สาขาวิ ช ากํ า หนดจั ด โครงการประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละการ
นําเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2555 ภายใตชื่องาน SMART FOR ALL ครั้งที่ 3 “เทคโนโลยีการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม” ระหวาง
วันที่ 7-11 กันยายน 2555 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยความรวมมือกับ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุมวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรูปแบบของโครงการจะเปนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการนําเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญา
ตรีในรูปแบบตางๆ
(2) ในปงบประมาณ 2555 นี้ สาขาวิชามีอาจารยเกษียณอายุราชการ 1 คน
คือ รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน ขณะนี้สาขาวิชากําลังดําเนินการขอบรรจุบุคลากรเพื่อทดแทน
อัตราเกษียณของสาขา โดยความคืบหนาในการดําเนินการจะแจงใหทราบตอไป
1.2.2.3 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
นิสิ ต และอาจารย ส าขาวิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จั ย ได เ ข าร ว มการประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 1 การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต แ ละประเทศไทย
ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และโรงแรมอิมพีเรียล
นราธิวาส โดยในการประชุมดังกลาวนางสาวจิรมล แกวฉิมพลี นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
วิจัยและประเมินไดนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง สภาพปญหา สาเหตุ กระบวนการแกไขปญหา และแนวทางปองกัน
การออกกลางคันของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
และไดรับรางวัลภาพโปสเตอรการวิจัยจากการประชุมดังกลาว
1.2.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ไมมี)
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1.2.4 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
รายงานผลการใช ง บประมาณเงิ น รายได และงบประมาณเงิ น แผ น ดิ น ของคณะ
ศึกษาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.4 นอกเลม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 5/2555
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
5/2555 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
• หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.1.2 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
ดวยคณะไดรับการประสานงาน...
แกไขเปน
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดรับการประสานงาน...
• หนาที่ 4 วาระที่ 1.2.2.2 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...ขณะนี้สาขาวิชาไดยายที่ทําการไป
แกไขเปน
...ขณะนี้สาขาวิชาไดยายหองพักอาจารยไป
• หนาที่ 4 วาระที่ 1.2.2.4 ขอ (1) บรรทัดที่ 5-6
ขอความเดิม
...ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 ณ หอง SC216
อาคารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
แกไขเปน
...ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมกรีน
เวลิ์ด จังหวัดสงขลา

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง – ไมมี
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วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การแกไ ขค าระดั บขั้ น (กรณีน างสาวพั ช ราภรณ จั น ทรพุ ม – อ.ดร.คุ ณอานั น ท
นิรมล เปนผูสอน)
ตามที่อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล ไดรับมอบหมายใหสอนในรายวิชา 0317333 การผลิต
รายการโทรทัศนการศึกษา กลุมที่ 1 ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 นั้น เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการ
พิมพขอมูลคะแนนของนางสาวพัชราภรณ จันทรพุม และไดสงคาระดับขั้นดังกลาวไปแลว โดยใหคะแนน 77
คะแนน ไดคาระดับขั้นเปน B+ ซึ่งหลังจากตรวจสอบคะแนนใหมทําใหนิสิตไดคะแนน 85 คะแนน ไดคาระดับขั้น
A อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแกไขคาระดับขั้นใหกับนางสาวพัชราภรณ
จันทรพุม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบใหแกไขคาระดับขั้นของนางสาวพัชราภรณ จันทรพุม ในรายวิชา 0317333
การผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา จาก B+ เปน A โดยมอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรประสานงาน
อาจารย ดร.คุณอานันท ในการขอรายละเอียดขอมูลคะแนนดิบของนิสิตประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม

4.2 การโอนยายสถานศึกษาและเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวมธุรส นวลเกลื่อน
ด ว ยนางสาวมธุ ร ส นวลเกลื่ อ น นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการสอนศิ ล ปะ คณะ
ศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลั ย บูร พา มีค วามประสงค ขอโอนยา ยสถานศึ ก ษามาสั งกั ด สาขาวิ ช าสั งคมศึก ษา
(หลักสูตร 5 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2555 ซึ่งฝายวิชาการได
ตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตในเบื้องตนแลว และดําเนินการเทียบโอนรายวิชาเรียนใหกับนิสิตดังกลาวจํานวน
17 รายวิชา 39 หนวยกิต ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายสถานศึกษาและการเทียบโอน
รายวิชาเรียนของนางสาวมธุรส นวลเกลื่อน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. เห็นชอบการโอนยายสถานศึกษาของนางสาวมธุรส นวลเกลื่อน ใหมาสังกัด
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา
2555
2. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวมธุรส นวลเกลื่อน จํานวน 8
รายวิชา 21 หนวยกิต ดังนี้
รายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
หนวย
รหัส
รายวิชา
ที่ วิชา
กิต
1. 222101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
2. 400201 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)

คาระดับ
ขั้นที่ได

B
A

รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนวย
รหัสวิชา
รายวิชา
กิต
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3(3-0-6)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)

6
รายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
หนวย
รหัส
รายวิชา
ที่ วิชา
กิต
3. 400202 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
4. 441110 พลศึกษา นันทนาการเพื่อ
การสรางเสริมสมรรถภาพ
5. 885101 เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน
6. 400205 จิตวิท ยาการแนะแนวและ
การปรึกษา
7. 441409 ผูนํานันทนาการ
8. 999042 ภาษาอังกฤษ 2

คาระดับ
ขั้นที่ได

A

2(1-2-3)

A

3(2-2-5)

C+

2(2-0-4)

A

2(2-0-4)

A

3(3-0-6)

B

รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนวย
รหัสวิชา
รายวิชา
กิต
0308381 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการศึกษา
0308337 การสงเสริมสุขภาพและ 2(1-2-3)
กีฬาในสถานศึกษา
0308213 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 2(1-2-3)
เพื่อการศึกษา
0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนา 2(2-0-4)
ผูเรียน
0319361 เกมและการเป น ผู นํ า 2(1-2-3)
เกม
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3(3-0-6)

4.3 การโอนยายคณะของนายอัรรอซี จิตภาค และนางสาวเกศรินทร มีสุขศรี
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายคณะมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร ดังนี้
1. นายอั ร รอซี จิ ต ภาค รหั ส 532021231 นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 3 คณะวิ ท ยาศาสตร สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1)
2. นางสาวเกศรินทร มีสุขศรี รหัส 532021332 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.2)
ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิตขางตน
มติ เห็นชอบใหนายอัรรอซี จิตภาค โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร และนางสาวเกศรินทร มีสุขศรี โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ได เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวน
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 พิ จ ารณาร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร พ.ศ....
ตามที่คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรไดเปนศูนยผลิตนิสิตหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และคอมพิ ว เตอร ของสถาบั นส งเสริ ม การสอน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560) โดยได ผ ลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ทุ น ประเภท
Premium และ Super Premium จํานวน 50 คน ในปการศึกษา 2556 และ สสวท. ไดกําหนดกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาโทของโครงการ สควค. บัดนี้ การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร พ.ศ... (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1 นอกเลม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร พ.ศ... โดยใหมีการปรับแกไขเอกสารดังนี้
1. หนาที่ 2 ในสวนของรายละเอียดหลักสูตรในหัวขอวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ให
เพิ่มขอความ รวมกับคณะวิทยาศาสตร
2. หนาที่ 10 หมวดที่ 2 ขอที่ 1.1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ขอความเดิม
หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร ใหมีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับสูง มีทักษะการจัดการเรียนรูที่ประเมินผล และมีจิต
วิญญาณความเปนครูแบบครูมืออาชีพ
แกไขเปน
หลัก สูตรพัฒ น า วิท ย า ศ า ส ต ร คณิ ตศาสตร แ ล ะ
คอมพิวเตอร ใหมีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับสูง มีทักษะการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล และมีจิต
วิญญาณความเปนครูแบบครูมืออาชีพ
• ขอ 1.2 (2)
ขอความเดิม (2) มีความสามารถเชี่ยวชาญในการสอน....
แกไขเปน
(2) มีความเชี่ยวชาญในการสอน....
• ขอ 1.2 (7)
ขอความเดิม (7) สอดคลองกับมาตรฐาน....
แกไขเปน
(7) มีความสอดคลองกับมาตรฐาน....
3. หนาที่ 12 ขอ 2.2 บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม
แบงเปน 3 กรณี ดังนี้
แกไขเปน
แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
4. หนาที่ 13 ขอ 2.5 ปรับยอดรวมแผนการรับนิสิตใหสอดคลองกับการรับในแตละ
ปการศึกษา
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• ขอ 2.8 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม ...รายวิชาระหวางหลักสูตรในของมหาวิทยาลัย...
แกไขเปน
...รายวิชาระหวางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย...
5. ปรับเลขรหัสวิชาในหลักที่สามและสี่ในสวนของรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู จาก
เลข 12 เปน เลข 08 ตลอดทั้งเลม
6. ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตของรายวิชาตางๆ ในเลมใหถูกตอง
7. หนาที่ 19 ความหมายของรหัสวิชา บรรทัดที่ 4
ขอความเดิม
เลข 12
แกไขเปน
เลข 08
• ขอ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ใหปรับแผนการศึกษาในภาคฤดูรอนเปนการ
อบรมภาษาอังกฤษ และใหปรับแผนการศึกษาโดยแสดงรายละเอียดของแตละวิชาเอกใหชัดเจน
8. หนาที่ 22 ในสวนของรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครู ใหประสานขอ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาที่ปรับแลวที่อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล
9. หนาที่ 23 ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในรายวิชา 0115500 การอาน
10. หนาที่ 26 และหนาอื่นๆ ในรายวิชา 0313524 การจัดการเรียนรูฟสิกส ใหตัด
ขอความ ในสถานการณจําลอง ในบรรทัดที่ 3 ออก
11. หนาที่ 28 และหนาอื่นๆ ในรายวิชา 0313534 การจัดการเรียนรูวิชาเคมี ใหตัด
ขอความ ในสถานการณจําลอง ในบรรทัดที่ 3 ออก
12. หนาที่ 29 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 0314539 ระดับการแสดงออก
ในการศึกษาเคมี
ขอความเดิม
Chemistry in Secondary School
แกไขเปน
Multiple Representations in Chemistry Education
13. หนาที่ 30 และหนาอื่นๆ ในรายวิชา 0313543 การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ใหตัดขอความ ในสถานการณจําลอง ในบรรทัดที่ 3 ออก
• รายวิชา 0313546 บรรทัดสุดทาย
ขอความเดิม (mathematics
learning
วิส ซึ ม กั บ การเรี ย นรู
คณิตศาสตรทัศนะแบบคอนสตรัติ(
แกไขเปน
(mathematics learning กับการเรียนรูคณิตศาสตรทัศนะ
แบบคอนสตรัติวิสซึม)
14. หนาที่ 33-39 ใหเรียงลําดับขอมูลตามชื่อ และในสวนของคุณวุฒิและสาขาวิชา
ที่อาจารยสําเร็จการศึกษาไมตองระบุวุฒิและสาขาในระดับประกาศนียบัตร และใหพิมพชื่อสถาบันการศึกษา
ตางประเทศที่สําเร็จการศึกษาโดยขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญแลวตามดวยตัวพิมพเล็กทั้งหมด
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15. หนาที่ 34 ใหปรับชื่อหัวขอเปน 3.2.2 อาจารยประจําสอนวิชาเอก และใหเพิ่ม
ขอมูลของอาจารยที่สอนวิชาชีววิทยาใหครบถวน
16. หนาที่ 35 ใหปรับชื่อหัวขอเปน 3.2.3 อาจารยประจํา
17. หน าที่ 38 ใหป รับ แก ส ถาบัน ที่สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ของนาง
สุธาสินี บุญญาพิทักษ เปน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
18. หนาที่ 40 ขอ 5.1 ใหปรับรายละเอียดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
19. หนาที่ 41 ขอ 5.6 ใหปรับรายละเอียดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
20. หนาที่ 49-58 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ใหมีความรับผิดชอบ
หลักกระจายครอบคลุมทุกรายวิชา
21. หนาที่ 55 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 0313538 และรายวิชา 0313539 ให
ขึ้นตนคําดวยตัวพิมพใหญ
22. หน า ที่ 60 ข อ 3.2 ให ป รั บ รายละเอี ย ดเกณฑ ข องสถาบั น ส ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตรฯ ตามเกณฑใหม
• ขอ 3.3 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม ...ตองนําเสนอผลงานวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษตอที่
ประชุม...
แกไขเปน
...ตองนําเสนอผลงานวิทยานิพนธตอที่ประชุม...
23. หน า ที่ 61 หมวดที่ 6 การพั ฒ นาคณาจารย ให เ พิ่ ม รายละเอี ย ดในส ว นของ
นโยบายพัฒนาอาจารยตามแบบของ สสวท.
24. หนาที่ 63 ขอ 3.1 ใหตัด (1) – (3) ออก และใหแกไขในบรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
ศึกษาศาสตรกําหนดใหใหมีการสอบคัดเลือกอาจารย
ใหม ดังนี้
แกไขเปน
ศึกษาศาสตรกําหนดใหใหมีการสอบอาจารยใหมตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัยทักษิณ
25. หนา 69-77 ใหตรวจสอบขอมูลและปรับรูปแบบการนําเสนอประวัติและผลงาน
ของอาจารยใหอยูในรูปแบบของมหาวิทยาลัย
26. หนาที่ 80 ในตาราง ก.เปรียบเทียบโครงสรางฯ ขอ 4 ใหระบุเหตุผลการปรับปรุง
ใหชัดเจน
27. ตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ การยอหนา การเนนคําหรือขอความ ให
ถูกตองและเปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม

ปดประชุม

เวลา

16.45 น.
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นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

