รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 9/2558
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแหล่ งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

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.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
12. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
15. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
16. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
17. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์

ติดภารกิจ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.15 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการจัด ตัง้ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา
วิชาการ และนําเข้ าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยแล้ ว ซึง่ ที่ประชุมมี
มติให้ ปรับรายละเอียดของโครงการเล็กน้ อย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณพิจารณาต่อไป
1.1.2 งานเลีย้ งสังสรรค์ ศิษย์ เก่ า
ตามที่ มหาวิท ยาลัยได้ จัดงานเลี ย้ งสังสรรค์ ศิ ษย์ เก่า ปาริ ชาติคื นถิ่ น ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้ รับการตอบรับจากศิษย์เก่ามาร่ วมงานเป็ นอย่างดี ซึง่ ในงาน
ดังกล่าวมีการเก็บค่าลงทะเบียนจากศิษย์เก่า โดยรายได้ ทงหมดมอบให้
ั้
กบั มหาวิทยาลัย
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
(1) มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ มี ก ารประเมิ น ส่ ว นงาน ซึ่ ง จะเข้ าประเมิ น คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
(2) ทุน สนับ สนุน การทํ าวิ จัย และผลงานทางวิ ช าการของคณาจารย์ แ ละนัก วิ จัย
ฝ่ ายวิจยั และประกันคุณภาพได้ แสดงข้ อมูลงานวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณทังภายใน
้
และภายนอก
ของคณาจารย์ คณะศึก ษาศาสตร์ และข้ อ มูล การทํ าผลงานทางวิช าการของคณาจารย์ ในช่วงระหว่างวัน ที่
1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมนอกเล่ม
ทังนี
้ ้ ประธานเสนอให้ เพิ่มเติมข้ อมูลในส่วนของงานวิจยั ของรองศาสตราจารย์ ดร.
พูนสุข อุดม ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครสงขลา ในวงเงิน 7,000,000 บาท เพื่อใช้ สําหรับ
การประเมินในรอบถัดไป
(3) การประเมินในระบบ CUPT QA – รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพแจ้ งให้
ที่ประชุมเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรั บการประเมินในระบบ CUPT QA ในปี งบประมาณ 2559 ทังนี
้ ้ คณะควรมี
ความพร้ อมในเรื่ องของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ เพื่อรองรับการประเมินด้ วย
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1.2.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ รับรางวัลในโครงการสิงห์สร้ างสรรค์ฯ
ดังนี ้

(1) รางวัลชนะเลิศ
(2) รางวัลเขียนบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
(3) รางวัลประเด็นยอดเยี่ยม
ซึง่ สาขาวิชาจะนํานิสิตเข้ ารายงานผลการประกวดต่อคณบดีตอ่ ไป
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) การแต่งตัง้ อาจารย์ เ ป็ นอาจารย์ ป ระจํ าบัณ ฑิ ต ศึกษา – กรณี คณะเสนอขอ
แต่งตังอาจารย์
้
เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษานัน้ คณะสามารถทําคําสัง่ ให้ อาจารย์ดําเนินกาสอบวิทยานิพนธ์
นิสิตแนบกับไปพร้ อมกับรายละเอียดการแต่งตังได้
้ เลย
(2) การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยกํ าลังปรั บระบบการ
ประเมินเป็ นระบบ CUPT QA คณะควรเตรี ยมข้ อมูลและความพร้ อมในด้ านต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินใน
ระบบดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ า
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) – ไม่ มี
1.4 เรื่ องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.4.1 การเบิกจ่ ายงบประมาณ
ฝ่ ายแผนงานของมหาวิทยาลัยได้ มีบันทึกแจ้ งให้ หน่วยงานชีแ้ จงเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของปี งบประมาณ 2558 ได้ ตามแผนที่วางไว้ ซึง่ คณะจะแจ้ งบันทึกดังกล่าวไปยัง
สาขาวิชาเพื่อดําเนินการต่อไป
1.4.2 แนวปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ ายในปี งบประมาณ 2559
ฝ่ ายคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ แจ้ งแนวปฏิบตั ิการเบิกจ่ายงบประมาณในปี
2559 โดยจะมีกําหนดการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกไตรมาส ซึง่ คณะจะแจ้ งรายละเอียดไปยังสาขาวิชาต่างๆ
ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 2/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่
2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขั น้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึ กษา 2558 สําหรั บ นิ สิตหลั กสู ตร กศ.ม.
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สควค.)
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขัน้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ า
คณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิ สิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาค่าระดับขัน้ ประจํ าภาคเรี ยนต้ น
ปี การศึกษา 2558 สําหรั บนิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
(เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขัน้ ประจํ าภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 สําหรั บนิ สิตหลักสูตร
กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
4.2 การรั บ รองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ค วามเห็น ในผลงานที่ เ สนอขอกํ า หนด
ตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ ดา ทองแกมแก้ ว
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.อภิ รั ต น์ ด า ทองแกมแก้ ว ได้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกํ าหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองการเผยแพร่ และให้ ความเห็นในผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว (เอกสารหมายเลข 4.2 และนอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
การกําหนดหัวข้ อในสารบัญควรมีความสัมพันธ์ และสอดคล้ องกับหัวข้ อในเนื ้อหา
มติ 1. รั บ รองการเผยแพร่ ผ ลงานของอาจารย์ ดร.อภิ รั ต น์ ด า ทองแกมแก้ ว ซึ่ง การ
เผยแพร่ เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ที่ประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกม
แก้ ว มีทิศทางสอดคล้ องกับ (1) สอดคล้ องกับศักยภาพหรื อทรั พยากรของแต่ละพืน้ ที่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
และการพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
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4.3 การเบิกจ่ ายค่ าตอบแทนของหลั กสู ตร กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ ปรั บปฏิทินการศึกษาให้ สอดคล้ องกับการเปิ ดภาคเรี ยนของอาเซียน
นัน้ เนื่องจากมีบางหลักสูตรยังคงใช้ ปฏิทินการศึกษาเดิม ทําให้ ภาคการศึกษาในปฏิทินการศึกษาของหลักสูตร
ไม่ตรงกับภาคการศึกษาในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี ้ การเรี ยนการสอนของหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในภาคเรี ยนต้ น จะตรงกับการเรี ยนการสอนใน
ภาคเรี ย นฤดู ร้ อนตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ประธานสาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาการเบิกค่าสอนในภาคเรี ยนปกติซึ่งตรงกับภาคเรี ยนฤดูร้อนตาม
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ ไม่เห็นชอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนในภาคเรี ยนปกติที่ตรงกับภาคเรี ยนฤดู
ร้ อนในปฏิ ทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี ้ เห็นชอบให้ เบิกค่าตอบแทนการสอนในภาคเรี ยนฤดูร้อนตาม
ปฏิทินของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

4.4 การเบิ ก ค่ าตอบแทนและค่ าเดิ น ทางไปนิ เ ทศการสอนรายวิ ช า 0331642
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ด้ วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยากรให้ คําปรึกษา ได้ เปิ ดสอนรายวิชา
0331642 ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ให้ กบั นิสิตระดับปริ ญญาโท วิชาเอกจิตวิทยาการให้ คําปรึ กษา ในภาคเรี ยน
ต้ น ปี การศึกษา 2558 ซึ่งนิสิตต้ องออกฝึ กปฏิบัติการในหน่วยงานของรั บหรื อเอกชนจํ านวนไม่น้อยกว่า 135
ชัว่ โมง และให้ มีการนิเทศการฝึ กประสบการณ์ ของนิสิต ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จึงเสนอให้ ที่ประชุมการเบิกค่าตอบแทนการนิเทศในรายวิชาดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ให้ สาขาวิ ช าเพิ่ ม ภาระงานที่ ต้ องนิ เ ทศหรื อทํ า คู่ มื อ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มติ เห็นชอบให้ เบิกค่าตอบแทนการนิเทศในรายวิชาดังกล่าว ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนอาจารย์ นิเทศก์ การฝึ กปฏิบตั ิการให้ คําปรึ กษา ในอัตรา 1,000 บาท
ต่อนิสิต 1 คน และต้ องนิเทศอย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน
2. ค่ า ตอบแทนอาจารย์ นิ เ ทศก์ คุ ณ ลัก ษณะวิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยาการให้ คํ า ปรึ ก ษา
ในอัตรา 500 บาท ต่อนิสิต 1 คน และต้ องนิเทศอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน
3. ค่าตอบแทนผู้นิ เทศก์ (ในหน่ วยงานที่ ฝึ ก ปฏิ บัติ วิชาชี พ) ในอัต รา 1,000 บาท
ต่อนิสิต 1 คน และต้ องนิเทศก์อย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน
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4.5 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
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) ให้ กบั นิสิตจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319211
สรี รวิทยาการออกกําลังกายเบื ้องต้ น จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชา 0319212 สรี รวิทยา
การออกกําลังกายเบื ้องต้ น จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า) ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
จึง เสนอให้ ที่ ประชุม พิ จ ารณาการเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ ของนิ สิ ต กศ.บ.สาขาวิ ช าพลศึก ษาดัง กล่าว
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ.สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน
1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319211 สรี รวิทยาการออกกําลังกายเบือ้ งต้ น จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตร
ใหม่) กับรายวิชา 0319212 สรี รวิทยาการออกกําลังกายเบื ้องต้ น จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า)
4.6 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาววีรนุ ช พรผล, นางสาวสินีนาฏ นวลย้ อย
และนางสาววรพิชชา ปริศวงศ์
ด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยน ดังนี ้
1. นางสาววีรนุช พรผล รหัส 581997113 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ในปี การศึกษา 2555 เนื่องจากนิสิตลาออกแล้ วสอบเข้ ามา
เรี ยนใหม่ในปี การศึกษา 2558 จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6.1)
2. นางสาวสินี นาฏ นวลย้ อย รหัส 531031462 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ จํานวน
1 รายวิชาคือ รายวิชา 0111281 คติชนวิทยา จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0111381
คติชนวิทยา (หลักสูตรใหม่) จํานวน 3(0-2-6) หน่วยกิต (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6.2)
3. นางสาววรพิ ชชา ปริ ศวงศ์ รหัส 581011410 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยน
มาแล้ วในปี การศึกษา 2557 หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรั ง จํานวน 1 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข
4.6.3)
มติ เห็นชอบให้ นิสิตเทียบโอนรายวิชาเรี ยนได้ ดงั นี ้
1. เห็นชอบให้ นางสาววีรนุช พรผล หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เทียบโอนรายวิชาเรี ยนได้ จํานวน 2 รายวิชา ดังนี ้
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รายวิชาที่เรียนมาแล้ วหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี การศึกษา 2555
1.

0320501 บูรณาการพื ้นฐานการศึกษา

3(3-0-6)

2

0320511 การวิจยั ทางการศึกษา

3(2-2-5)

ค่ า
รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร กศ.ม.
ระดับ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขัน้ ที่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้
ปี การศึกษา 2558
B 0320501 บู ร ณ า ก า ร พื ้น ฐ า น 3(3-0-6)
การศึกษา
B+ 0320511 การวิจยั ทางการศึกษา 3(2-2-5)

2. เห็นชอบให้ นางสาววรพิชชา ปริ ศวงศ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เทียบโอนรายวิชาเรี ยนได้ จํานวน 1 รายวิชา
รายวิชาที่เรียนมาแล้ ว ปี การศึกษา 2557
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่ องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
1. 942-204 จิตวิทยาสัมพันธ์
3(3-0-6)

ค่ า
รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา 2558
ระดับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ขัน้ ที่ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัย
ได้
ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
B 0000144 จิตวิทยาในชีวิต
3(3-0-6)
ประจําวัน

ทัง้ นี ้ ฝ่ ายวิช าการคณะฯ ขอถอนการพิ จารณาการเที ย บโอนรายวิ ชาของนางสาว
สินีนาฏ นวลย้ อย เนื่องจากเอกสารการพิจารณายังไม่สมบูรณ์
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การรั บ รองการเผยแพร่ ผลงานทางวิ ช ากรในการรายงานภาระงานของผู้ ดํ า รง
ตําแหน่ งทางวิชาการ กรณีรองศาสตราจารย์ เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
ตามที่มหาวิทยาลัยให้ ผ้ ทู ี่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการรายงานภาระงานให้ มหาวิทยาลัยทราบ
นัน้ คณะศึกษาศาสตร์ มีกรณีที่ต้องได้ รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ จากคณะกรรมการประจําส่วนงาน
จํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์ ซึ่งเสนองานวิจัย และตํารา ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ ผลงานของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์ (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 5.1)
มติ รับรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์

5.2 พิจารณาอนุมัตริ ายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 (ครั ง้ ที่ 1)
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้ มีมติ
กําหนดวิธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิให้ นิสิตสําเร็ จการศึกษาและให้ ปริ ญญา โดยกําหนดให้ คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาประเมินผลการศึกษาของนิสิต และส่งให้ งานทะเบียนนิสิตและบริ การการศึกษาดําเนินการประเมินผล
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การเรี ยน และในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 (ครัง้ ที่ 1) งานทะเบียนฯ ได้ ส่งรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาให้
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
รายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 (ครัง้ ที่ 1) (เอกสารหมายเลข 5.2)
มติ อนุมตั ิรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 (ครัง้ ที่ 1)
5.3 การแต่ งตัง้ บุคคลเป็ นอาจารย์ ประจําบัณฑิตศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาจิ ตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ ขอแต่งตัง้ บุคคลเป็ นอาจารย์
ประจําบัณฑิตศึกษา เพื่อประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คําปรึ กษา จํานวน 3
ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิ รันดร์ จุลทรั พย์ , อาจารย์ สุภาภรณ์ ผลบุญ และอาจารย์ ณัฐพล บุญทอง
ประธานสาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแต่ ง ตัง้ บุ ค คลดัง กล่ า วเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า
บัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3)
มติ 1. เห็นชอบการแต่งตังรองศาสตราจารย์
้
ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ และอาจารย์สภุ าภรณ์
ผลบุญ เป็ นอาจารย์ ประจําบัณฑิตศึกษา โดยให้ อาจารย์ สุภาภรณ์ ผลบุญ สามารถทําหน้ าที่สอนได้ แต่เป็ น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ได้
2. ไม่ เ ห็ น ชอบให้ อาจารย์ ณั ฐ พล บุ ญ ทอง เป็ นอาจารย์ ป ระจํ า บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้ อ
11 (4) อาจารย์ ผ้ ูส อนต้ อ งเป็ นอาจารย์ ป ระจํ าหรื อผู้ทรงคุณ วุฒิภ ายนอกมหาวิ ทยาลัย มี คุณวุฒิ ไม่ตํ่ ากว่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรื อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ ด้านการสอนและการทําวิจยั ที่มีใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา

5.4 การขอยกเว้ นการเรี ยนวิชาชีพครู
ตามที่ ก องอํ า นวยการเสริ ม สร้ างสั น ติ สุ ข สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้ ให้
ทุนการศึกษาสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดยเริ่ มตังแต่
้ ปีการศึกษา 2558 จํานวน 22 ทุน และฝ่ ายวิชาการฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่
2/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 พิจารณาเทียบโอนรายวิชาเรี ยน หมวดวิชาความรู้ พื ้นฐานวิชาชีพครู จํานวน
9 รายวิชา รวม 22 หน่วยกิต ให้ กบั นิสิตที่ได้ รับทุนดังกล่าว ซึง่ ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
ประสานงานกับ งานทะเบี ย นของมหาวิ ท ยาลัย ว่า การเที ย บโอนในลัก ษณะนี ส้ ามารถทํ าการเที ย บโอนทัง้
หลักสูตรได้ หรื อไม่ และจากการประสานงานของฝ่ ายวิชาการฯ เห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาการขอยกเว้ นการเรี ยนวิชาชีพครู แทนการเทียบโอนรายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.4)
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ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรจัดทําเป็ นข้ อกําหนดของหลักสูตรที่ชดั เจน ว่ากรณีมีใบประกอบวิชาชีพครู แล้ ว สามารถ
เทียบ/ยกเว้ น การเรี ยนวิชาชีพครู ได้ ซึง่ อาจกําหนดเพิ่มเติมในช่วงปรับปรุ งหลักสูตร
มติ เห็ น ชอบให้ ย กเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าหมวดวิ ช าความรู้ พื น้ ฐานวิ ช าชี พ ครู จํ านวน
16 หน่วยกิต

5.5 การเพิ่ ม รายวิ ช าเอกเลื อ กในหลั ก สู ต ร กศ.ม. สาขาวิ ช าการสอนวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ด้ วยสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ได้ เสนอขอเพิ่ มรายวิชาเอกเลือกใน
หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และคอมพิ วเตอร์ ประธานสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มรายวิชาดังกล่าว (เอกสารการประชุมนอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการเพิ่ ม รายวิชาเลือกในหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยให้ มีการปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
1. รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจยั ทางฟิ สิกส์ศกึ ษา แก้ ไขเป็ น รายวิชา วิจยั ทางฟิ สิกส์ศกึ ษา
2. รายวิชา ระเบี ย บวิธี การวิจัย ทางชี ววิ ทยาศึก ษา แก้ ไ ขเป็ น รายวิ ชา วิจัย ทาง
ชีววิทยาศึกษา
3. รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจยั ทางเคมีศกึ ษา แก้ ไขเป็ น รายวิชา วิจยั ทางเคมีศกึ ษา
4. รายวิชา ระเบี ยบวิธีการวิจัยทางคณิ ตศาสตรศึกษา แก้ ไขเป็ น วิจัยทางคณิ ต
ศาสตรศึกษา
5. รายวิ ช า ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา แก้ ไขเป็ น วิ จั ย ทาง
คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา
6. ปรับคําอธิบายรายวิชาให้ สอดคล้ องกับชื่อวิชา
7. ให้ กําหนดจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาเป็ น 3(2-2-5)
8. จัดทํา มคอ.3 ประกอบ
9. มอบฝ่ ายวิชาการคณะฯ ตรวจสอบความถูกต้ องของรายละเอียดหลักการปรับแก้ ไข

5.6 การจัด International Conference
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เสนอให้ คณะพิจารณาการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (International Conference) โดยเชิญวิทยากรบรรยายให้ ความรู้
มติ เห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการ
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ปิ ดประชุม

เวลา

15.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

