รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 8/2560
วันศุกร์ ท่ ี 27 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ – รักษาการแทน)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – รักษาการแทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.กิตติธชั คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วริ นธร เบญจศรี )
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
12. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
14. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
16. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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17. นางสุภาภรณ์ คติการ
18. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
3. อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

13.15 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การรับสมัครผู้เข้ ารับทุนโครงการ สควค. ประจาปี การศึกษา 2561 (เอกสารการประชุม
หมายเลข 1.1.1)
1.1.2 ปี งบประมาณ 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ได้ รับความร่ วมมือกับ
มูลนิธิคีนนั ท์ให้ เป็ นหน่วยประสานงานการนิเทศติดตามการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ของสถานศึกษาในจังหวัด
สงขลา และได้ มีการจ้ างให้ มีผ้ ูประสานงาน ซึ่งทางมูลนิธิคีนันท์ ได้ คดั เลือกให้ นางสาวชลดา พุทธิ พงษ์ นิสิต
ปริ ญญาโท สาขาวิจยั และประเมิน ชันปี
้ ที่ 2 เป็ นผู้ประสานงานให้ มลู นิธิดงั กล่าว โดยใช้ เงินของมูลนิธิ (ขณะนี ้อยู่
ระหว่างการลงนามความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและมูลนิธิคีนนั ท์ )
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นวิ ช าเอกของนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ รหัส 60 ประจ าปี
การศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.2.1 สรุ ป รายละเอี ย ดการด าเนิ น งานวิ จั ย ของอาจารย์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
ปี งบประมาณ 2556-2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.2.1)
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1.2.3 หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 โครงสร้ างและผู้ รั บ ผิ ด ชอบการปรั บ เปลี่ ย นภาระงานของส านัก งานคณะ
ศึกษาศาสตร์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.3.1 นอกเล่ม)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
1.2.4.1 สรุ ปการใช้ งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน ปี งบประมาณ 2560 ไตรมาส
ที่ 4 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.4.1)
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ไม่ มี)
1.2.6 ประธานสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
นิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริ ญญาโท ประเภท Premium ประจาปี การศึกษา 2561 กาหนดระยะ
รับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่สอบในวันที่ 25
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยที่สมัครเลือกศึกษา และทางเว็บไซต์ที่สมัครสอบ ทังนี
้ ้ ความคืบหน้ าจะแจ้ งให้
ทราบต่อไป
1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ ทอง แจ้ งให้ ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ รับการประสาน
จากจังหวัดพัทลุงในการเปิ ดการเรี ยนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา ในจังหวัดพัทลุง โดยในเบื ้องต้ นมหาวิทยาลัยมี
นโยบายสนับสนุน โดยอาจจะเปิ ดหลักสูตรร่ วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยรับปี ละ 1 ห้ องเรี ยน
เพื่อรองรับนักกีฬาในจังหวัดพัทลุง ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาในเรื่ องดังกล่าวต่อไป
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
2.1 ขอความอนุเคราะห์ประธานสาขาวิชาประสานอาจารย์นิเทศก์ในการเลื่อนวัน
ประชุมโครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการชุมชนการเรี ยนรู้ ฯ (e-PLC) จากวันที่ 25 ตุลาคม
2560 เป็ นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา
2.2 การฝึ กปฏิบตั ิการสอนของนิสิตอาจมีการปรั บในส่วนของการวิจัยในชันเรี
้ ยน
โดยให้ คานึงถึงการใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัยให้ มากขึน้ ทัง้ นี ้ ฝ่ ายวิชาการจะกาหนดให้ มีกิจกรรมการนาเสนอ
งานวิจยั ร่ วมกับเครื อข่ายสถาบันผลิตครู ภาคใต้ ตอนล่างในกิจกรรมวันครู ของคณะต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 7/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
7/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 4 วาระที่ 2.1 บรรทัดที่ 8
ข้ อความเดิม
นิสิตชันปี
้ ที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย
แก้ ไขเป็ น
นิสิตชันปี
้ ที่ 3 หลักสูตร กศ.บ.วิชาเอกภาษาไทย
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ร่ างหลั ก สู ตรการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าหลั ก สู ตรและการสอน หลั ก สู ต ร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. .... (หลักสูตรโท-ควบเอก)
ตามที่ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้ อนุมัติใ ห้ คณะศึก ษาศาสตร์ โดยสาขาวิ ช าหลัก สูต รและ
การสอน ปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้ อมทัง้ ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการปรั บปรุ งหลักสูตรเพื่ อดาเนิ นงาน
ปรั บปรุ งหลักสูตรให้ เป็ นไปตามกระบวนการนัน้ บัดนี ้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้ ดาเนิ น การปรั บปรุ ง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... (หลักสูตรโท-ควบเอก)
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่ างหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบ ร่ าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ….(หลักสูตรโท-ควบเอก) เฉพาะหลักสูตรระดับปริ ญญาโทแผนการเรี ยนที่ไม่รวม
วิชาชีพครู และให้ นาเข้ าพิจารณาพร้ อมกับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอกในการประชุมครัง้ ต่อไป โดยปรับแก้ ตาม
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่ประชุมดังนี ้
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
1. แยกแบบเสนอหลักสูตร เป็ น 2 ชุด คือ แบบเสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. .… จานวน 1 ชุด และแบบเสนอหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. …. จานวน 1 ชุด
2. ถอน ร่ า ง มคอ. 2 หลัก สูต รการศึก ษาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลัก สู ต รและการสอน
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. …. และให้ เสนอเข้ าพิจารณาอีกครั ง้ พร้ อมกับแบบเสนอหลักสูตรระดับปริ ญญาเอกใน
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ครัง้ ต่อไปพร้ อมกับ ร่ าง มคอ.2 หลักสูตรระดับปริ ญญาโทที่
แก้ ไขแล้ ว
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3. พิจารณาความถูกต้ องการพิมพ์ตวั อักษร รหัสรายวิชา คาอธิบายรายวิชาให้ ถูกต้ องตรงกัน
ตลอดทังเล่
้ ม
4. ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
4.1 แบบเสนอหลักสูตร
หน้ าที่ 2 ข้ อ 1.5 กรอบความคิดของหลักสูตร ควรแยกเป็ นแบบเสนอหลักสูตร ระดับ
ปริ ญญาโท กับ ระดับปริ ญญาเอก
หน้ าที่ 3 ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELOs
1) ควรแยกแบบเสนอหลักสูตร ระดับปริ ญญาโท กับ ระดับปริ ญญาเอกและควรมีระดับ
ELOs ที่แตกต่างกัน
2) ข้ อ 1.10 ในตารางหลักสูตรเดิมคอลัมน์ ที่ 1 จานวนหน่วยกิ ต รวม ตลอดหลักสูตร
แก้ ไขเป็ น 42 หน่วยกิต
3) ข้ อ 1.10 ในตารางหลักสูตรปรับปรุ ง ควรตัดโครงสร้ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
ได้ ใบประกอบวิชาชีพครู ออกไปก่อน เนื่องจากไม่ชดั เจนและไม่ครอบคลุมเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ โดยควรใช้
รหัสและรายวิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน
หน้ าที่ 4 โครงสร้ างหลักสูตร
1) ข้ อ 1.10 ในตารางระดับปริ ญญาเอก หลักสูตร แบบ 2.1 ควรเพิ่มข้ อความในตาราง
หลักสูตร แบบ 2.1 รับผู้ที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท เพื่อเข้ าศึกษาต่อระดับ ปริ ญญาเอกและหลักสูตร
ตามหลักสูตร แบบ 2.2 ควรเพิ่มข้ อความ รับผู้ที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อเข้ าศึกษาต่อ
2) ข้ อ 1.11 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ให้ ตดั คาว่า “และอาจารย์ประจาหลักสูตร” ควร
ตัด หมายเหตุ ท้ ายตารางข้ อ 1.11 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และควรทบทวนอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบลาดับที่ 4
ของหลักสูตรระดับปริ ญญาโท-ควบเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เนื่องจากซ ้าซ้ อนกับหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาโท การศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการศึก ษาเพื่ อพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ (อาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ดชอบ
หลักสูตร เกิน 2 หลักสูตร)
3) ข้ อ 1.12 จานวนรับนิสิต ให้ แก้ ไข ปี การศึกษา 2564 เป็ นปี การศึกษา 2562 ในระดับ
ปริ ญญาเอก และแก้ ไข ปี การศึกษา 2564 เป็ น ปี การศึกษา 2561 ในระดับปริ ญญาโท
4.2 ร่ าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ….
หน้ าที่ 1 ข้ อที่ 4 บรรทัดที่ 5 หลัก สูตรระดับ ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด้ รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ ครู
หลักสูตร 3 ปี ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต กรรมการมีข้อเสนอแนะ หากจะปรับปรุ งหลักสูตรให้ มีใบประกอบวิชาชีพ
ควรมีคาสัง่ ที่มีคณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพคุรุสภาเป็ นกรรมการปรับปรุ งหลักสูตรและควรใช้ วิชาชีพครู ของ
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานเดียวกัน
หน้ าที่ 3 ข้ อที่ 11 สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นในการวางแผนหลักสูตร
ขอให้ ปรับข้ อมูลเพิ่มเติมให้ เห็นถึงทิศทาง จุดเน้ นและความเข้ มแข็งของหลักสูตรให้ ชดั เจนขึ ้น
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หน้ าที่ 5 ข้ อ 1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ /ผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวัง (AUN 1)
1) ให้ ปรับวัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์/ผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวัง (AUN 1) ตามรู ป template TQF มคอ.2 ระดับปริ ญญาโทของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
2) วัตถุประสงค์หลักสูตร ข้ อ 3 และข้ อ 4 ให้ ปรับและยุบรวมเป็ นข้ อเดียวกัน
3) ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome; ELOs ยังไม่
สอดคล้ องและไม่ครอบคลุมกับรายวิชาที่เพิ่ม ควรปรับให้ มี ELOs ที่ชี ้เฉพาะของผู้เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษา จาก
หลักสูตรนี ้
หน้ าที่ 9 ข้ อที่ 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ได้ ใบประกอบวิชาชีพครู ให้ ตดั ออก
หน้ าที่ 10 โครงสร้ างรายวิชา
1) หมวดวิชาชีพครู บรรทัดที่ 4 ให้ ตดั ออก
2) ข้ อ 3.1.2 รายวิชา ให้ ตดั ข้ อ 1) หน้ าคาว่าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
3) ในหมวดวิชาเอก วิชาเอกบังคับให้ ตดั หมวดวิชาเอกออกตังแต่
้ บรรทัดที่ 13 -24
4) รายวิชา 0324627 การศึกษาอิสระ ควรปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
เป็ น Current Topics on … และปรับชื่อภาษาไทยให้ ตรงกับภาษาอังกฤษตามที่ปรับใหม่
หน้ าที่ 11 โครงสร้ างรายวิชา
1) ควรเพิ่มรายวิชาเอกเลือกให้ ครอบคลุมกับการศึกษาระดับขันพื
้ ้นฐานและให้
สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร
2) ให้ ตดั ข้ อ 2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ที่ได้ ใบประกอบวิชาชีพครู ตังแต่
้
หน้ า 11- 13
หน้ าที่ 13 ความหมายของรหัสวิชา
1. ให้ เปลี่ยนความหมายเลขหลักที่หกจาก เลข 5 หมายถึง วิทยานิพนธ์ เป็ นเลข
9 หมายถึง วิทยานิพนธ์ และปรับรหัสของรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้ ถกู ต้ องทุกหน้ าที่มีชื่อรายวิชาวิทยานิพนธ์
หน้ าที่ 15 ให้ ตดั แผนการเรี ยนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตที่ได้ ใบประกอบวิชาชีพครู
หน้ าที่ 16 ให้ ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชา 0324510 การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการเรี ยนรู้ โดยไม่ควรนาคาอธิบายวิชาชีพครู มาเขียนต่อๆ กัน
หน้ าที่ 17 คาอธิบายรายวิชา
1) ให้ ปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช า 0324520 ปรั ช ญาการศึ ก ษาและการพั ฒ นา
หลักสูตรให้ เหมาะสมกับหลักสูตรในระดับปริ ญญาโทและไม่ซ ้าซ้ อนกับคาอธิบายรายวิชาชีพครู ทงหมด
ั้
2) ให้ ปรั บหน่วยกิตรายวิชา 0324522 การเรี ยนการสอนในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
เป็ น 3(2-2-5) และให้ ตดั คาว่า “ฝึ ก” หน้ าคาว่า ปฏิบตั ิออกแบบการจัดเรี ยนการสอน… ในบรรทัดที่ 2
หน้ าที่ 18 คาอธิบายรายวิชา
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1) ให้ ตรวจสอบความถูกต้ องคาอธิ บายรายวิชา 0324623 สัมมนาหลักสูตรและ
การสอน จากข้ อความ “วิเคราะห์ ภาพปั จจุบัน … ให้ พิจารณาความถูกต้ องคาว่า “ภาพ” หรื อปรั บเปลี่ยนเป็ น
“สภาพ”
หน้ าที่ 19 คาอธิบายรายวิชา
1) ในรายวิชา 0324530 การศึกษาปฐมวัย เป็ นภาษาอังกฤษ Early Child hood
Education คาว่า Childhood ให้ พิมพ์ติดกัน
2) ในรายวิชา 0324530 การศึกษาปฐมวัย และ รายวิชา 0324531 การพัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้ เขียนคาอธิบายให้ มีความเข้ มข้ นให้ เหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริ ญญาโท
หน้ าที่ 22 คาอธิบายรายวิชา
1) ในรายวิช า 0324650 วิทยานิ พนธ์ ปรั บรหัส ให้ ถูกต้ อง และปรั บคาอธิ บาย
วิชาใหม่ ในบรรทัดที่ 2 จากข้ อความว่า “…หรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ…”
หน้ าที่ 22-23 ข้ อ 3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
1) ข้ อง 3.2.1 การเรี ยงรายชื่อของอาจารย์ประจาหลักสูตรจัดเรี ยงให้ ถูกต้ องตาม
รู ปแบบของ มคอ.2
2) ข้ อ 5.2 มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยเขี ย นให้ ส อดคล้ อ ง
กับ ELOs
หน้ าที่ 25 หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
1) จากตารางการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ในคอลัมน์ ที่ 2 กลยุทธ์ หรื อ
กิ จ กรรมของนิ สิต ปรั บ การเขี ย นให้ ส อดคล้ องกับ คุณ ลัก ษณะพิ เศษของผู้ เรี ย นในหลัก สูตรและทบทวนให้
สอดคล้ องกันทังหมด
้
หน้ าที่ 31 ข้ อ 3 แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จาก
หลักสูตรสูร่ ายวิชา ให้ เพิ่มข้ อมูล ELOs ของหลักสูตร
หน้ าที่ 33-36 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ปรับให้ สอดคล้ องกับ ELOs
หน้ าที่ 36 แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชา 0324650 วิท ยานิ พนธ์ ผลการเรี ยนรู้ ทุกด้ าน ควรเป็ นความ
รับผิดชอบหลัก
หน้ าที่ 37 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1) ข้ อ 3 เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร ให้ ปรั บ ตามรู ป แบบของ
มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
หน้ าที่ 38 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1) การประกันคุณภาพหลักสูตรปรั บให้ มีความเชื่อมโยงกับในองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐานหลักสูตรและ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
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2) ข้ อที่ 1 บรรทัดที่ 3 จากข้ อความ “ดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี ” ให้ แก้ ไขเป็ น
“ดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ”
3) ข้ อที่ 1.1 บรรทัดที่ 5 จากข้ อความ “มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในหมวด
วิชาชีพครู ” ให้ ปรับเป็ น “มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในหลักสูตร…”
หน้ าที่ 41 ข้ อที่ 7 ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน (Key performance indicators) ให้ ปรับรู ปแบบ
การพิมพ์ภาษาอังกฤษ เป็ น (Key Performance Indicators)
หน้ าที่ 42 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1) ข้ อ 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน ให้ ตดั
ข้ อความในบรรทัดที่ 2 “ข้ อมูลที่ได้ จะถูกวิเคราะห์โดยศูนย์ทดสอบทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ”
2) ข้ อ 3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ให้ เพิ่มข้ อมูล
ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามแบบ AUN-QA
หน้ าที่ 45 ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ ประจาหลักสูตรของ นางสาวชวนพิ ศ ชุมคง ให้ ปรั บการเขี ยนอ้ างอิงวารสารใหม่ โดยดูตวั อย่างจาก
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ นายนพเก้ า ณ พัทลุง และเป็ นไปตามแนวทางของบัณฑิตวิทยาลัย
หน้ าที่ 47 ประวัติและผลงานทางวิชาการของนายวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
1) ผลงานทางวิชาการของ “อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ
คณะ” ปรับเพิ่มรายชื่อให้ ครบทุกคน
2) ให้ ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของนายวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน เรื่ องที่ 5-8 ที่มี
ความซ ้าซ้ อนกัน
หน้ าที่ 54 ให้ ป รั บ พ.ศ.การปรั บ ปรุ งหลักสูตรหัวข้ อตารางเปรี ยบเที ย บการเปลี่ ยนแปลง
หลักสูตรเป็ น หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ….
หน้ าที่ 55 ในคอลัมน์ที่ 3 เหตุผลการปรับปรุ ง ให้ ระบุรายละเอียดที่ปรับปรุ ง
หน้ าที่ 56 ตารางเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
1) ข้ อ 5 คอลัมน์ ที่ 1 รายวิชาหลักสูตรเดิม ให้ ปรั บ จานวนหน่วยกิต เป็ นไม่น้อย
กว่า 42 หน่วยกิต และในคอลัมน์ที่ 3 เหตุผลการปรับปรุ ง ให้ ปรับเป็ น คงเดิม
2) ข้ อ 6 คอลัม น์ ที่ 2 ให้ ตัด โครงสร้ างหลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต ได้ ใ บ
ประกอบวิชาชีพครู และในคอลัมน์ที่ 3 ให้ เพิ่มเหตุผลการปรับปรุ ง
หน้ าที่ 59-61 ตารางเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ให้ ปรับรายวิชาในหลักสูตรใหม่
กับหลักสูตรปรับปรุ ง คอลัมน์ที่ 1 กับคอลัมน์ที่ 2 ให้ ตรงกันทุกรายวิชาและเขียนเหตุใหม่ให้ สอดคล้ องกัน
หน้ าที่ 63 ตารางเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ในคอลัมน์ที่ 2 รายวิชา 0324541
นวัตกรรมด้ านหลักสูตรและการสอน ให้ ปรั บการพิ มพ์ คาอธิ บายรายวิชาให้ ถูกต้ อง และในคอลัมน์ ที่ 3 ระบุ
เหตุผลการปรับปรุ งหลักสูตร
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หน้ าที่ 67 ตารางเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ให้ เพิ่มคาอธิบาย รายวิชา 0324563
การศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้ องการพิเศษ ในคอลัมน์ที่ 2
4.2 ร่ างหลั กสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ....
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ อนุ มั ติ ใ ห้ คณะศึ ก ษาศาสตร์ โดยสาขาวิ ช าการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ปรั บ ปรุ ง หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. …. เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พร้ อมทัง้ ได้ แต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุ งหลักสูตร เพื่อให้ ดาเนินงานปรับปรุ งหลักสูตรเป็ นไป
ตามกระบวนการนัน้ บัดนี ้ สาขาวิชาดังกล่าวได้ ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. .... เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาร่ างหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบ ร่ าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละคอมพิ วเตอร์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. …. โดยปรั บ แก้ ตามข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของ
ที่ประชุมดังนี ้
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. พิจารณาความถูกต้ องการพิมพ์ตวั อักษร รหัสรายวิชา คาอธิบายรายวิชาให้ ถูกต้ องตรงกัน
ตลอดทังเล่
้ ม
2. จากแบบเสนอหลักสูตร
หน้ าที่ 2 วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก สู ต ร/คุ ณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ควรแยกเขี ย น
วัตถุประสงค์และตามด้ วย ELOs
3. จากร่ าง มคอ.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ….
หน้ าที่ 6 วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก สู ต ร/คุ ณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ควรแยกเขี ย น
วัตถุประสงค์และตามด้ วย ELOs
หน้ าที่ 7 ข้ อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุ ง ควรเพิ่มหัวตารางแผนพัฒนาปรับปรุ ง
หน้ าที่ 9 ข้ อ 2.6 งบประมาณตามแผน ท้ ายตาราง ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาค
เรี ยนละ 45,000 บาท ควรระบุวา่ เป็ นกลุม่ ที่ได้ เงินทุนการศึกษาในโครงการ สควค. ของสถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
หน้ าที่ 10 หมวดวิชาพื ้นฐานทางการศึกษาและวิจยั ควรตัดคาว่า “ระดับบัณฑิตศึกษา”
รายวิชาปฏิ บัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชา 0308601 ปฏิ บัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 และปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2 ควรตรวจความถูกต้ องจานวนหน่วยกิตและชัว่ โมงตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จากงานหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์
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หมวดวิชาพื ้นฐานทางการศึกษาและวิจัย ควรแก้ ไข จานวนหน่วยกิต เป็ น 6
หน่วยกิต
หน้ าที่ 11 หมวดวิชาเอกเลือก ควรหมายเหตุ บางรายวิชาวิชาเลือกสามารถเลือกข้ าม
กลุม่ ได้
หน้ าที่ 12 รายวิชา 0223533 ฟิ สิกส์การวิเคราะห์สารอินทรี ย์ ควรแก้ ไขชื่อให้ ถกู ต้ อง
หน้ าที่ 13 รายวิ ชา 0223553 ระบบฐานข้ อมูลและการออกแบบ ควรแก้ ไขเลขรหัส
รายวิชาให้ ถกู ต้ อง
หน้ า ที่ 14-15 ความหมายของรหัส รายวิ ช า ควรปรั บ ตามรหั ส ของสาขาวิ ช า คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ให้ ถกู ต้ อง
หน้ าที่ 17-21 คาอธิ บ ายรายวิ ช า รหัส 02…… ควรตรวจสอบความถูก ต้ องกับ คณะ
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีคาเริ่ มต้ นว่า ศึกษา…
หน้ าที่ 32 คาอธิ บายรายวิชา 0313562 สะเต็มศึกษา ควรปรั บคาอธิ บายรายวิชาใหม่
ดังนี ้ “ความหมาย แนวคิดและองค์ประกอบของสะเต็มศึกษา กระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม ทักษะ ใน
ศตวรรษที่ 21 การบูรณาการในสะเต็มศึกษา ออกแบบวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การวัดและ
ประเมินผลของสะเต็มศึกษา”
คาอธิ บ ายรายวิ ช า 0313691 วิ ท ยานิ พ นธ์ บรรทัดที่ 2 ควรตัดคาอธิ บ าย
รายวิชาภาษาไทย คาว่า “หรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และตัดคาอธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษ “or publications
recognized”
หน้ าที่ 35 ข้ อ 3.2.1 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่
9 คอลัมน์ ที่ 5 ประวัติของนางพูนสุข อุดม คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ควรปรั บสาขาวิชาใหม่ เป็ น วท.บ. เคมี
(ศึกษาศาสตร์ ) และในคอลัมน์ที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ควรปรับแก้ ไข ให้ ถกู ต้ อง
หน้ าที่ 36 ชื่อ สกุล อาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ 15 ควรแก้ ไขเป็ น นายเมธี ดิสวัสดิ์
หน้ าที่ 37 ชื่อ สกุล อาจารย์ ประจาหลักสูตร ลาดับที่ 19 ควรแก้ ไขเป็ น นางสาววริ นธร
เบญจศรี
หน้ าที่ 38 ข้ อ 4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม ควรตรวจสอบ
ความถูกต้ องจากหน่วยฝึ กสอนฝึ กงานเป็ นหลัก
ข้ อ 4.2 ช่วงเวลา ควรปรับแก้ เป็ นภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนเรี ยนที่ 2 ชันปี
้ ที่ 2…
ข้ อ 5.1 คาอธิบายโดยย่อ ควรปรับแก้ เป็ น (1) ในชันปี
้ ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 …
หน้ าที่ 39 ข้ อ 5.1 คาอธิบายโดยย่อ ควรปรับแก้ เป็ น (2) ในชันปี
้ ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 …
ข้ อ 5.3 ช่วงเวลา ควรปรับแก้ เป็ น ภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 ชันปี
้ ที่ 2
ข้ อ 5.4 จานวนหน่วยกิต ควรปรับแก้ เป็ น …จานวนชัว่ โมง 240 ชัว่ โมง
หน้ าที่ 40 ข้ อที่ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ควรกาหนดให้ สะท้ อนอัตลักษณ์
ของผู้เรี ยนในหลักสูตรเป็ นส่วนหนึ่งของ ELOs แต่ไม่ควรเหมือน ELOs และควรพิจารณาว่ามีความพิเศษกว่า
ELOs ที่ระบุไว้ อย่างไร
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หน้ าที่ 66 คอลัมน์ที่ 2 รายวิชา 0308561 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และการจัดการ ชัน้
เรี ยน ควรตรวจสอบความถูกต้ องชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
หน้ าที่ 73 ตารางเปรี ย บเที ยบหลัก สูตร ควรตรวจสอบความถูกต้ อง ระหว่างรายวิช า
0320501 บูรณาการการศึกษา กับ รายวิชา 0308521 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
4. หมวดวิชาชีพครู ควรทบทวนใหม่ให้ ครอบคลุม 11 มาตรฐานและควรดาเนินการร่ วมกับ
ฝ่ ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพที่เป็ นไปตามมาตรฐานความรู้ ครบถ้ วน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา
และควรทบทวนจานวนหน่วยกิตให้ มีความเหมาะสม
4.3 ร่ างหลักสูตรวิชาโท การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ....
ด้ วยสาขาวิช าการบริ หารการศึกษา มีความประสงค์ ดาเนิ นการปรั บ ปรุ งหลักสูตรวิชาโท
สาขาวิ ชาการบริ ห ารการศึก ษา หลัก สูตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. …. มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ เพื่ อเสริ มศักยภาพให้ กับ
หลักสูตรและผู้เรี ยน และเพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนี ้ จึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ร่างหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบร่ าง หลักสูตรวิชาโท การบริ หารการศึกษา หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. …. โดย
ปรับแก้ ตามข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่ประชุมดังนี ้
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
หน้ าที่ 1 ข้ อที่ 3 วิช าเอก ควรปรั บ แก้ ข้อความใหม่ เป็ น ใช้ ส าหรั บเสริ มศักยภาพให้ กับ
หลักสูตรวิชาเอก-โท
หน้ าที่ 2 ข้ อที่ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร ควร
ปรับแก้ ข้ อที่ 6.1 เป็ น …ปรับปรุ งจากบัญชีวิชาโท
ข้ อที่ 6.4 ควรตัดออก
ข้ อที่ 7 ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ควรปรับแก้ ปี
พ.ศ.ใหม่ในบรรทัดที่ 2 เป็ น ปี การศึกษา 2562
ข้ อที่ 8 อาชีพที่ สามารถประกอบอาชี พได้ หลังสาเร็ จการศึกษา ควรเพิ่ มอาชี พที่
สามารถประกอบได้ หลักสาเร็ จการศึกษาอีก 1 ข้ อ เป็ นข้ อ 8.2 นักวิชาการศึกษา
หน้ าที่ 4 ข้ อ 12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน ควรปรับข้ อมูลความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของสถาบัน ให้ มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ ้นเกี่ยวกับวิชาโทบริ หารการศึกษา
หน้ าที่ 6 ข้ อ 1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ /ผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวัง ควรตัด ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องครู ข้ อ 1-4 และปรั บ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนัก เรี ย น เป็ น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และควรระบุ ELOs เพิ่มเติมให้ สะท้ อนผลที่เกิดกับผู้เรี ยนวิชาโท
หน้ า ที่ 7 ข้ อ 2 แผนพัฒ นาปรั บ ปรุ ง คอลัม น์ ที่ 2 กลยุ ท ธ์ ให้ ข้ อที่ 1 ควรปรั บ แก้ เป็ น
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หน้ าที่ 9 ข้ อ 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี ควรปรับแก้ จานวนนิสิต
ในแต่ละปี การศึกษา โดยเริ่ มตังแต่
้ ปี การศึกษา 2561
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ข้ อ 2.6 งบประมาณตามแผน ควรเพิ่มข้ อมูลงบประมาณตามแผน โดยขอข้ อมูลที่
ฝ่ ายแผนงาน มหาวิทยาลัย
ข้ อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่ า ย ควรใช้ ข้ อมูล จากหลัก สู ต ร กศ.ม.การบริ ห าร
การศึกษา
หน้ าที่ 10 ชื่ อรายวิ ชา ควรปรั บ ชื่ อใหม่ รายวิชา 0302313 การบริ หารธุ รการ ให้ มีความ
เหมาะสมมากขึ ้น
หน้ าที่ 11 ชื่ อรายวิ ช า ควรปรั บ ชื่ อใหม่ภ าษาอังกฤษ ควรแก้ ไ ข รายวิ ชา 0320316 เป็ น
Ethics for Administrators
ควรตัดข้ อความ “ให้ เลือกเรี ยนวิชาโทใด ๆ ตามที่สภาวิชาการเห็นชอบที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ 1 วิชาโท จานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทัง้ นีโ้ ดยคาแนะนาและเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา”
หน้ าที่ 18 ควรปรับรู ปแบบการพิมพ์ ข้ อ 1 ในตารางการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
ในคอลัมน์ ที่ 1 โดยพิ มพ์ ชื่ อ ELOs ผลการเรี ย นรู้ แต่ล ะด้ าน และให้ ขึน้ บรรทัด ใหม่ ส าหรั บ ข้ อความที่ ชี ้
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
หน้ าที่ 23-24 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ควรตรวจสอบ
ชื่อรายวิชาให้ ถกู ต้ องและตรงกับโครงสร้ างรายวิชา
หน้ าที่ 25 ข้ อที่ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ให้ ปรับแก้ ไขข้ อความ
เป็ น “มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร…”
หน้ าที่ 29 ข้ อที่ 7 ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน ควรเพิ่มกระบวนการ ELOs และตัวบ่งชีต้ าม
AUN-QA
หน้ าที่ 37 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผ้ ูรับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ของ พ.ต.ท.ปรมะ สุวรรณโณ ควรเพิ่มผลงานวิจยั ที่กาลังดาเนินการ
หน้ าที่ 40 ตารางเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตร ข้ อที่ 7 ในคอลัมน์ที่ 1 ควร
ตัดคาว่า “เรี ยงตามรหัสวิชา” และในคอลัมน์ที่ 2 ควรปรับแก้ ไข หน่วยกิตวิชาโทบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณารั บ รองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรั กษา
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.ชัช วาล ชุ ม รั ก ษา ได้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นใน
ผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ
รับรองคุณภาพและการเผยแพร่ ผลงาน (งานวิจยั ) ของอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
ซึง่ การเผยแพร่ เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีความเห็นว่าผลงานทาง
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วิชาการของอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา มีทิศทางสอดคล้ องกับ (1) สอดคล้ องกับศักยภาพหรื อทรัพยากรของ
แต่ละพื ้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ, (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อสังคม
ให้ มีความเข้ มแข็ง และ(5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
5.2 พิจารณาการสังกัดสาขาวิชาของอาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ เห็นชอบการย้ ายสังกัดและตัดโอนตาแหน่งของนางสาวจิดาภา สุวรรณ
ฤกษ์ มาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2560 ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 ในการนี ้
จึงเสนอให้ ประชุมพิจารณาสาขาวิชาที่อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ จะสังกัดในคณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
การพิจารณาสาขาวิชาที่อาจารย์ ดร.สุวรรณฤกษ์ จะสังกัด ควรพิจารณาจาก
1. คุณวุฒิการศึก ษาสูงสุดของอาจารย์ ดร.จิ ดาภา สุวรรณฤกษ์ ว่ามีความสอดคล้ องและ
สัมพันธ์กบั สาขาวิชาใด ประกอบกับภาระงานที่พงึ มีในอนาคต
2. เนื่องจากการบรรจุบุคคลดังกล่าวเกี่ยวโยงกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึก ษาเพื่ อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จึงควรพิ จารณาสาขาวิชาที่ หลักสูตรดังกล่าวจะสังกัดร่ วมด้ วย หาก
หลักสูตรสังกัดสาขาวิชาใด บุคคลอาจสังกัดสาขาวิชาตามหลักสูตร
มติ
มอบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาการสังกัดสาขาวิชาของอาจารย์ ดร.จิดาภา
สุวรรณฤกษ์ โดยพิจารณาจากข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
5.3 พิจารณาการเปลี่ย นแปลงหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าบารุ งการศึกษา และค่ าเล่ าเรี ยนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เปิ ดสอนหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชา วิชาชีพครู
สาหรั บนิสิตกลุ่มทั่วไป ในปี การศึกษา 2560 โดยคุรุสภาได้ มีมติให้ มีการกาหนดอัตราค่าบารุ งการศึกษา เป็ น
อานาจของสภามหาวิทยาลัย และเพื่อให้ หลักสูตรสามารถเทียบเคียงกับค่าเล่าเรี ยนของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ จึง
ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบารุ งการศึกษาและค่าเล่าเรี ยนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย ดังนี ้
1. ขออนุมัติหลักเกณฑ์ จ่ายค่าบารุ งการศึกษาและค่าเล่าเรี ยนหลักสูตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จานวน 45,000 บาท/คน โดยแบ่งจ่ายเป็ น 3 ภาค
เรี ย น ภาคเรี ย นละ 15,000 บาท ตามปฏิ ทิ นการจัดการเรี ย นการสอนของมหาวิท ยาลัย และปฏิ ทิ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา
2. ขออนุมัติ ห ลักเกณฑ์ การหักค่าใช้ จ่ายของหลัก สูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตสาขาวิช า
วิชาชีพครู ประเภทกลุ่มทั่วไป ในอัตราส่วนระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกับหลักสูตรที่จัดทา
ข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) คือ 70 : 30 โดยให้ มีผลบังคับใช้ กบั นิสิตตังแต่
้ รหัส 60 เป็ นต้ นไป
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
หลักสูตรจะเร่ งดาเนินการปรับแผนการรับนิสิตเพิ่มเติม จากเดิม 1 กลุ่ม (30 คน) ในปี การศึกษา 2560 เพิ่มเติม

14

เป็ น 3 กลุม่ (90 คน) ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้ นไป ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบารุ งการศึกษา และค่าเล่าเรี ยนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา วิชาชีพครู
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
เนื่องจากกลุม่ เป้าหมายที่เข้ าเรี ยนในหลักสูตรเป็ นครู ที่สอนในสถานศึกษาอยู่แล้ ว เพียงแต่ไม่
มีวฒ
ุ ิครู กรณีต้องการปรับลดค่าใช้ จ่ายภายในหลักสูตร อาจพิจารณาปรับลดจานวนอาจารย์นิเทศก์จากอาจารย์
นิเทศก์ 2 คน ต่อผู้เรี ยน 1 คน เป็ น อาจารย์นิเทศ 1 คน ต่อผู้เรี ยน 1 คน
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าบารุ งการศึกษาและค่าเล่าเรี ยนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู และมอบนางสุภาภรณ์ คติการ จัดทารายละเอียดเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ปิ ดประชุม

เวลา

19.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

