รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 6/2558
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
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.เมธี ดิสวัสดิ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
12. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม (ไม่ มี)
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี
2. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ
3. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การประชุมคณบดีคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ แห่ งประเทศไทย (กลุ่ม 16)
จากการประชุ ม คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ / ศึก ษาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย (กลุ่ม 16)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้ หารื อการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
“การวิจยั เพื่อปฏิรูประบบการผลิตครู เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ส่สู ากล” ซึง่ การวิจยั ดังกล่าวจะใช้ เวลาใน
การดําเนินการ 6 ปี โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในเบือ้ งต้ นมหาวิทยาลัยที่เข้ าร่ วมการวิจัยจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการผลิตและ
พัฒนาครู ตามความถนัดของมหาวิทยาลัยนัน้ ซึง่ ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ จะเน้ นการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากนี ้ จะมีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยนําร่ องเพื่อดําเนินการวิจยั เต็มรู ปแบบทัง้
ในเรื่ องของการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาครู แล้ ว จะดําเนินการในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ในสถาบัน
การผลิตครู ด้วย
1.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรี ทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี )
จากการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานบัณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ท างการศึก ษา (หลัก สูต ร 5 ปี ) เมื่ อวัน ที่ 16 มิ ถุน ายน 2558 ณ สํ านัก งาน
เลขาธิการคุรุสภานัน้ ที่ประชุมได้ ให้ ความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
(1) เมื่อดําเนินการจัดทําหลักสูตรเสร็ จแล้ ว จะต้ องส่งให้ ครุ ุ สภาพิจารณา 60 วันก่อน
เปิ ดสอน
(2) คุรุสภาต้ องดําเนินการพิจารณาหลักสูตรให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 180 วัน หลังจากได้ รับ
หลักสูตร
(3) การส่งหลักฐานประกอบต่างๆ ต้ องดําเนินการจัดส่งภายใน 45 วันหลังจากได้ รับ
เรื่ องแจ้ งให้ สง่ เอกสารเพิ่มเติม
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้ อมูล TCI (รอบ 3)
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1
1.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(1) สาขาวิชากําหนดจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่าน
นวัตกรรมการศึกษา (STEM Education) ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมปาริ ชาต
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม Maruay Garden Hotel กรุ งเทพฯ
โดยโครงการดังกล่าวเป็ นความร่ วมมือระหว่าง Guangxi Normal University และสถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู และ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(2) สาขาวิชากํ าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร
ศึกษา ISET 2015 เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ านการวิจยั และทักษะภาษาอังกฤษของนิสติ ทุน สควค. ในระหว่างวันที่
17-19 กรกฎาคม 2558 ณ Maruay Garden Hotel กรุ งเทพฯ
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย กํ าหนดจัด โครงการเจรจาความร่ วมมื อด้ านบัณฑิ ต ศึกษากับ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้ งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านบัณฑิตศึกษาเพื่อ
หารื อและเชิญร่ วมโครงการต่อไป
(2) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ จะจัดโครงการฝึ กอบรมการถ่ายภาพ
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวได้ สําหรั บกําหนดการจัด วัน เวลา และสถานที่จะแจ้ งให้ ทราบ
ต่อไป
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การประชุมคณะกรรมการบริ หารสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย
ตามที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ มอบหมายให้ เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ หารสภา
คณบดีคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ กรุ งเทพมหานคร นัน้
ที่ประชุมได้ แจ้ งประกาศคณะกรรมการธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เรื่ อง การประกวด
หนังสันเรื
้ ่ อง ครู พนั ธุ์ใหม่ เพื่อสร้ างกระแสและกระตุ้นให้ เห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยน โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ คณะกรรมการธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
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1.3.2 โครงการสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์ พ่ เี ลีย้ งนิสิตปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
หน่วยฝึ กสอนฝึ กงานคณะศึกษาศาสตร์ ได้ จัดโครงการสัมมนาผู้บริ หารและอาจารย์
พี่ เ ลี ย้ งนิ สิ ต ปฏิ บัติ ก ารสอนในสถานศึก ษาสํ าหรั บ นิ สิ ต หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิ วเตอร์ ประจําปี การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้ อง
ประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา โดยโครงการเสร็ จสิ ้นด้ วยความเรี ยบร้ อย
1.4 เรื่ องแจ้ งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
1.4.1 โปรแกรมการบริหารจัดการแผน
ฝ่ ายแผนคณะศึกษาศาสตร์ ได้ เปิ ดทดลองใช้ โปรแกรมการบริ หารจัดการแผน โดยได้ จดั
อบรมฝึ กปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรมดังกล่าวให้ กบั เจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับงานแผนไปแล้ วเมื่อวันที่
6-7 มิถุนายน 2558 ณ ห้ อ งปฏิ บัติก าร IT.Ed.1 อาคารปฏิ บัติการเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
1.4.2 โครงการทบทวนแผนกลยุ ทธ์ แ ละจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทํ าแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ณ ลันตา แซนด์ รี สอร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ โดยคณะจะแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบต่อไป
1.4.3 การทําความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ ตกลงทํ าความร่ วมมือทางวิชาการกับ Chongqing University
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ ง ด้ านความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีกําหนดการเจรจาความร่ วมมือทางวิชาการในระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2558
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 1/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไขดังนี ้
หน้ าที่ 5 วาระที่ 4.3 ในส่วนของมติ
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ข้ อความเดิม มติ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ภูริทตั สิงเสม โดยให้ ตดั
รายละเอียดในส่วนของ มคอ.3 ออก
แก้ ไขเป็ น
มติ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ภูริทตั สิงเสม โดยให้ ตดั
รายละเอียดในส่วนของ มคอ.3 ออก เนื่ องจากผลงานเป็ นหนังสือจึงไม่จําเป็ นต้ องมีรายละเอียดในส่วนของ
มคอ.3
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 (ร่ าง) โครงการจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ จดั ทํา (ร่ าง) โครงการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ขึน้ เพื่ อ เสนอมหาวิ ทยาลัย พิ จ ารณาอนุมัติ ประธานจึง เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จ ารณา (ร่ าง) โครงการดัง กล่าว
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบ (ร่ าง) โครงการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดยให้ มีการ
ปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
(1) ให้ ระบุเลขหน้ าเอกสารทุกหน้ า
(2) ข้ อ 5 วิสยั ทัศน์ บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...และเป็ นศูนย์ กลางแห่ งการเรี ยนรู้ ที่ครบวงจรด้ าน
แก้ ไขเป็ น
...และเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ที่ครบวงจรด้ าน
(3) ข้ อ 6 พันธกิจ ในข้ อย่อยที่ 4
ข้ อความเดิม
4. เป็ น สถานศึก ษาที่ เ ป็ น สถานที่ บ ริ ก ารการศึก ษาแก่
สังคมในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้ เคียง
แก้ ไขเป็ น
4. เป็ น สถานศึก ษาที่ เ ป็ น สถานที่ บ ริ ก ารการศึก ษาแก่
สังคม
(4) ข้ อ 7.1 หลักการเหตุผลและความจําเป็ น ย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 5
ข้ อความเดิม
และพัฒ นาโรงเรี ย นนานาชาติ ที่ มี อยู่ แ ล้ วให้ เป็ น แหล่ ง
เรี ยนรู้ ฝึ กฝนประสบการณ์...
แก้ ไขเป็ น
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ฝึ กฝนประสบการณ์...
(5) ข้ อ 8 วัตถุประสงค์การก่อตังโรงเรี
้
ยนสาธิตฯ ข้ อย่อยที่ 4
ข้ อความเดิม
4. เป็ น สถานศึก ษาที่ เ ป็ น สถานที่ บ ริ ก ารการศึก ษาแก่
สังคมในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้ เคียง
แก้ ไขเป็ น
4. เป็ น สถานศึก ษาที่ เ ป็ น สถานที่ บ ริ ก ารการศึก ษาแก่
สังคม
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4.2 การตรวจสอบ-รั บ รองการเผยแพร่ และให้ ความเห็น ผลงานในการขอกํ า หนด
ตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ สิงหา ตุลยกุล
ด้ วยอาจารย์ สิ ง หา ตุ ล ยกุ ล ได้ เสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพลศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองการเผยแพร่
ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.2 และนอกเล่ม)
มติ 1. ที่ประชุมตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สิงหา
ตุลยกุล
2. ให้ ความเห็นว่าผลงานทางวิชาการ (งานวิจยั ) ของอาจารย์สิงหา ตุลยกุล มีความ
สอดคล้ องกับ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ

4.3 การเพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู
ด้ วยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเพิ่ มรายวิชาใน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เฉพาะหมวดวิชาชีพครู เลือก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ดังนี ้
(1) รายวิช า 0308332 ภาษาเพื่ อการสื่อสารสังคม (Language for Social Media
Communication)
(2) รายวิชา 0308434 สัทศาสตร์ ปฏิบตั ิสําหรับครู (Practical Phonetics for Teacher)
(3) รายวิ ช า 0308435 การพู ด และการพัฒ นาบุค ลิ ก ภาพสํ าหรั บ ครู (Speaking and
Personality Development for Teacher)
ประธานสาขาวิ ช าการสอนศิ ล ปศาสตร์ จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการเพิ่ ม รายวิ ช า
ดังกล่าวในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรปรับรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชาให้ กระชับกว่านี ้ และควรตรวจสอบจํานวนชัว่ โมง
ในการแผนสอนให้ สอดคล้ องกับแผนการประเมิน
มติ เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เฉพาะหมวดวิชาชีพครู เลือก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 จํานวน 3 รายวิชาคือ
(1) รายวิชา 0308332 ภาษาเพื่อการสื่อสารสังคม
(Language for Social Media Communication)
(2) รายวิชา 0308434 สัทศาสตร์ ปฏิบตั ิสําหรับครู
(Practical Phonetics for Teacher)
(3) รายวิชา 0308435 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู
(Speaking and Personality Development for Teacher)
ทังนี
้ ้ ให้ ปรับรายละเอียดตามข้ อเสนแนะของกรรมการ และแก้ ไขคําอธิบายรายวิชา ดังนี ้
(1) รายวิชา 0308332 ภาษาเพื่อการสือ่ สารสังคม
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คําอธิบายรายวิชา หลักการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสังคม ทักษะการสื่อสาร
ในสื่อสังคม คุณธรรม จริ ยธรรมในการใช้ ภาษาในสื่อสังคม ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในสื่อ
สังคมพหุวฒ
ั นธรรมเพื่อการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
(2) รายวิชา 0308434 สัทศาสตร์ ปฏิบตั ิสําหรับครู
คําอธิบายรายวิชา ศึกษาด้ านระบบสัทศาสตร์ สากล สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การออกเสียงภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน่งและลักษณะของการเปล่งหน่วยเสียงภาษาไทย สัทลักษณ์ การ
ถ่ายทอดเสียง การเน้ นเสียง จังหวะของเสียง และกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบตั ิในการออกเสียงตาม
ลักษณะของภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นใต้ ตามแนวทางสัทศาสตร์ ปฏิบตั ิ
(3) รายวิชา 0308435 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู
คําอธิบายรายวิชา หลักเกณฑ์ และกลวิธีการพูด หลักการพูดโดยทั่วไป ทังการ
้
พูดในชีวิตประจําวัน การพูดในบริ บทการทํางาน และการพูดในที่ชุมนุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพกับการพูดใน
โอกาสต่างๆ วัจนกรรม ความสุภาพ มารยาทสังคม การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่
กับหลักสูตรเก่ า
ด้ ว ยสาขาวิ ช าพลศึก ษาและสุข ศึก ษา มี ค วามประสงค์ ข อเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิ ต (5 ปี ) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) ให้ กับนิ สิต กศ.บ.สาขาวิชาพลศึกษา จํ านวน
1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่) กับ
รายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า) ประธานสาขาวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับให้ กบั นิสิต กศ.บ.สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน
1 รายวิชาคือ รายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่) กับ
รายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า)

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณาเห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษา ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2557
(ครั ง้ ที่ 5)
ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2545
ได้ กําหนดวิธีปฏิ บัติในการอนุมัติให้ นิสิตสําเร็ จการศึกษาและให้ ปริ ญญา โดยให้ คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาประเมินผลการศึกษาของนิสิต และส่งให้ งานทะเบียนนิสิตฯ ดําเนินการประมวลผลการเรี ยน
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ในการนี ้ งานทะเบี ยนฯ ได้ ส่งรายชื่ อนิ สิตที่สําเร็ จการศึกษาให้ คณะพิ จารณา รองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาใน
ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2557 (ครัง้ ที่ 5) (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2557 (ครัง้ ที่ 5)

5.2 พิจารณาเห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557
ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2545
ได้ กําหนดวิธีปฏิ บัติในการอนุมัติให้ นิสิตสําเร็ จการศึกษาและให้ ปริ ญญา โดยให้ คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาประเมินผลการศึกษาของนิสิต และส่งให้ งานทะเบียนนิสิตฯ ดําเนินการประมวลผลการเรี ยน
ในการนี ้ งานทะเบียนฯ ได้ สง่ รายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาให้ คณะพิจารณา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาในภาค
เรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557

5.3 พิจารณาตรวจสอบ-รั บรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในการพิจารณา
ความสอดคล้ องในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ ได้ เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา (ยื่ น เรื่ องใหม่) ประธานจึง เสนอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.3 นอกเล่ม)
มติ 1. ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิ ช าการของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
2. ให้ ค วามเห็ น ว่า ผลงานทางวิ ช าการ (งานวิ จัย ) ของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ มีความสอดคล้ องกับ (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง และ (5)
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรื อวิจยั มุ่งเน้ นการศึกษาให้ ความรู้ แก่ชุมชน เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริ มสมรรถนะของชุมชน
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5.4 โครงการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฉบับภาษาอังกฤษ
ด้ ว ยฝ่ ายวิ จั ย และประกั น คุณ ภาพได้ จัด ทํ า โครงการจัด ทํ า วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฉ บั บ
ภาษาอังกฤษขึ ้น เพื่อเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการด้ านการศึกษาของนักวิจยั นักวิชาการ นิสิต
นักศึกษาทังในและต่
้
างประเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาโครงการ
ดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.4 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบโครงการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยใช้
งบประมาณในการจัดทําจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

5.5 ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ด้ วยหลัก สูต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู มี ค วามประสงค์ ข อเปลี่ ย นแปลง
กรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูต รประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตวิชาชี พครู เพื่ อให้ สอดคล้ องกับอัตรากํ าลังของคณะ
ศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.5 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ดังนี ้
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
1
2
3
4
5

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
ผศ.ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
ประธาน
กรรมการ
ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
กรรมการ
ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์ กรรมการ
อ.วรินธร เบญจศรี
กรรมการ
รศ.เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
กรรมการและ
เลขานุการ

1
2
3
4
5

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ )
ผศ.ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
ประธาน
กรรมการ
ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
กรรมการ
ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์ กรรมการ
อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
กรรมการ
รศ.เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
กรรมการและ
เลขานุการ

อาจารย์ประจําหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )

.อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
1
2
3
4
5

ผศ.ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
อ.วรินธร เบญจศรี
รศ.เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์

1
2
3
4
5

ผศ.ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
รศ.เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
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5.6 โครงการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรั บการประเมินคุณภาพหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตแจ้ งว่าคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการเตรี ยม
ความพร้ อมเพื่อรั บการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจํ าปี การศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน
2558 ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี ้ ขอเชิญประธาน
สาขาวิชา ประธานและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าว
มติ ที่ประชุมทราบ

ปิ ดประชุม

เวลา

15.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

