รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 9/2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแหล่ งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.กิตติธชั คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วริ นธร เบญจศรี )
10. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
12. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์)

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

เนื่องจาก

ลาป่ วย
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2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
6. นางสุภาภรณ์ คติการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
2. อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้ วเพ็ง
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ลาป่ วย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

13.25 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิ ณ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่างด้ าน
การเรี ยนการสอน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1)
1.1.2 ประกาศสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่ อง การรั บ
สมัค รสอบคัด เลื อ กเข้ า เป็ นนิ สิ ต นั ก ศึก ษาทุ น โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริ ญญาโท ประเภท Premium ประจาปี การศึกษา 2561 (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 1.1.2 นอกเล่ม)
1.1.3 งานพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
สานักพระราชวังได้ กาหนดการวันพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ซึง่ กาหนดในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตพัทลุง ซึง่
จะมีนิ สิ ตที่ ส าเร็ จการศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 529 คน และระดับบัณ ฑิ ตศึกษา 290 คน เข้ ารั บ
ปริ ญญาบัตรในช่วงเวลาดังกล่าว
1.1.4 โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้ องถิ่น
ส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) จะด าเนิ น การคัดเลื อกผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้ องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณี คดั เลือกนิสิตนักศึกษาครู ชนั ้ ปี ที่ 1-5 ปี การศึกษา 2560
และกรณี คัดเลือกผู้สาเร็ จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าเข้ าศึกษาในปี การศึกษา 2561
ซึง่ สกอ. ได้ จดั ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี ้แจงแนวทางการรั บสมัครการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน
2560 ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้ าร่ วมในการ
ประชุมดังกล่าว
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1.1.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของบุคลากร
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ แจ้ งวงเงินที่จัดสรรให้ คณะศึกษาศาสตร์ แล้ ว จานวนร้ อยละ 5.75
ซึง่ คณะจะพิจารณาจัดสรรเงินจานวนดังกล่าวให้ กบั บุคลากรต่อไป ในการนี ้ ขอความร่ วมมือประธานสาขาวิชา
ชี แ้ จงให้ อาจารย์ ในสังกัดให้ ความส าคัญ กับ การปฏิ บัติงานให้ ส อดคล้ องกับ มาตรฐานภาระงานขัน้ ต่าของ
สายคณาจารย์ เนื่องจากมีผลต่อการเพิ่มค่าจ้ างรายบุคคล
1.1.6 การเข้ าสูต่ าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์
ด้ วยอาจารย์ ดร.ณัช ชา มหปุญ ญานนท์ สาขาวิ ช าการประเมิน ผลและวิ จัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาการศึกษา โดยมีผลตัง้ แต่วันที่
14 พฤศจิกายน 2559
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปี การศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ กาหนดให้ มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้ รับ
ผลการประเมิน 2.20 และกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบตั ิงานส่วนที่ 2 การ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2559 ซึง่ ผลการประเมินที่ได้ รับคือ
2.57 โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทังส่
้ วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (70: 30) สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึก ษาศาสตร์ ประจ าปี การศึ ก ษา 2559 คื อ 2.38 (จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม 3 ของมหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ )
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่ วนงานวิชาการ ปี การศึกษา 2559
ส่ วนงาน
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ผลการประเมินภาพรวม

คะแนนค่ า
เป้าหมาย
3.33
3.00
3.17

ผลประเมิน
ตนเอง
คะแนน
3.27
3.21
3.24

ผลกรรมการ
ประเมิน
คะแนน
2.20
2.57
2.38

คะแนนถ่ วงนา้ หนัก
ประเมินตนเอง
2.29
0.96
3.25

กรรมการประเมิน
1.54
0.77
2.31

หมายเหตุ : สัดส่วนของส่วนที่ 1 และ 2 คือ 70 : 30
1.2.1.2 สรุ ป ตัว บ่ ง ชี ต้ ามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ 20 ปี
ประจาปี การศึกษา 2560 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561) ตามเอกสารเล่มแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิ ทยาลัย
(ค่าเป้าหมายแต่ละหน่วยงาน) (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2 นอกเล่ม)
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.2.1 สรุ ปข้ อมูลเงินเข้ าระบบบัญชี 3 มิติ จากการดาเนินการทุนวิจัยภายนอกของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ปี งบประมาณ 2558-2560
ตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรั พย์ สิน ว่าด้ วย การบริ หารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2557 ลว.18 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการสร้ าง
ผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นการผลักดันการพัฒนาความเข้ มแข็งด้ านการวิจยั ระดั บคณะและมหาวิทยาลัย
ในระเบี ย บดังกล่าวก าหนดให้ หัก ค่าธรรมเนี ย มร้ อยละ 10 ของงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากแหล่งทุน ภายนอก
(โดยแบ่งร้ อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมที่หกั ไว้ ให้ กบั กองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และอีกร้ อยละ 50 ให้ กับ
คณะที่ นัก วิจัยสังกัด ) หรื อหักค่าธรรมเนี ยมตามที่ แหล่งทุนก าหนด (จัดสรร 50 : 50 ให้ กับ กองทุน วิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิ ณและคณะ / หน่วยงาน ที่หวั หน้ าโครงการสังกัด ) และเงินดังกล่าวจะนาเข้ าระบบบัญชี 3มิติ
(ผัง บัญ ชี เ งิ น รั บ ฝาก-คณะศึก ษาศาสตร์ ) เพื่ อ ให้ ค ณะน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานวิ จัย ของคณะ
รายละเอียดเงินรับฝากที่คณะได้ รับในปี งบประมาณ 2558-2560 รวมเป็ นเงิน 468,488.58 บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.2.1)
1.2.3 หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
แบบฟอร์ มการกาหนดรู ปแบบแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยทักษิ ณ (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 1.2.3.1 นอกเล่ม)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่ มี)
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณกาลังจัดเตรี ยมงานกีฬาปาริ ชาตเกมส์ ซึง่ จะแข่งขัน
ในระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. ในการนี ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้ าร่ วม
รับชมการแข่งขันกีฬาของนิสิตในระหว่างวัน-เวลาดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 8/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
8/2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.7 ข้ อ 2.1 บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
...ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 มหาวิทยาลัยทักษิ ณ...
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แก้ ไขเป็ น
...ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ...
หน้ าที่ 4 วาระที่ 4.1 ในส่วนของข้ อเสนอแนะฯ ข้ อที่ 2 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.... ไปก่อนและขอให้ เสนอเข้ าพิจารณา...
แก้ ไขเป็ น
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.... และให้ เสนอเข้ าพิจารณา...
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาร่ างหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. .... (หลักสูตรโทควบเอก)
- ถอนวาระจากการพิจารณา
วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 พิจารณารั บรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์
ด้ วยอาจารย์ ดร.จิ น ตนา กสิ นัน ท์ ได้ เสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อขอก าหนดตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็น ใน
ผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ รับรองคุณภาพและการเผยแพร่ ผลงาน (งานวิจยั ) ของอาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์
ซึง่ การเผยแพร่ เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีความเห็นว่าผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์ มีทิศทางสอดคล้ องกับ (1) สอดคล้ องกับศักยภาพหรื อทรัพยากรของ
แต่ละพื ้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ, (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อสังคม
ให้ มีความเข้ มแข็ง และ(5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
4.2 ร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ....
ตามที่ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้ อนุมัติใ ห้ คณะศึก ษาศาสตร์ โดยสาขาวิ ช าพลศึก ษาและ
สุขศึกษา ปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. …. เพื่อให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บัดนี ้ สาขาวิชาดังกล่าวได้ ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานสาขาวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่ างหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2 นอก
เล่ม)
มติ เห็นชอบร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. .... โดยให้ ปรับแก้ ไขรายละเอียดในเอกสารดังนี ้
1. ในแบบเสนอ มคอ.2 คาว่า AUN QA ให้ แก้ ไขเป็ น AUN-QA ทังหมด
้
2. ในแบบเสนอ มคอ.2 ข้ อ 1.11 อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ ตดั ชื่อนายเกษม
พันธุสะ และนางวิไลพิน แก้ วเพ็ง ออก เนื่องจากซ ้าซ้ อนกับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี กศ.บ.พลศึกษา (ปรับปรุ ง

6

พ.ศ. 2560) และควรเพิ่ มอาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ดชอบหลัก สูตรที่ มีคุณ สมบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ให้ ครบ 3 คน คือ นายน้ อม สังข์ทอง และนายสิงหา ตุลยกุล โดยระบุวา่ ลาศึกษาต่อ
3. ในแบบร่ างหลักสูตรฯ ให้ ปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
หน้ าที่ 3 ข้ อ 9 ตารางคุณวุฒิอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ ตัดชื่อนายเกษม
พันธุสะ และนางวิไลพิน แก้ วเพ็ง และเพิ่มชื่อ นายน้ อม สังข์ ทอง และนายสิงหา ตุลยกุล แทน ให้ เหมือนใน
แบบเสนอ มคอ.2
หน้ าที่ 9 ข้ อ 2.5 ปรั บ แผนการรั บ นิ สิ ต โดยให้ เริ่ มรั บ ตั ง้ แต่ ปี 2561 และ
รายละเอียดการรับนิสิตภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 และแก้ ไขข้ อความจากนิสิตภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 1 เป็ น แบบ ก 2
หน้ าที่ 10 ข้ อ 2.6.1 ปรับรายละเอียดงบประมาณรายรับ โดยให้ เริ่ มตังแต่
้ ปี 2561
หน้ า ที่ 12 แก้ ไ ขรหัส วิ ช า 0319622 ชี ว กลศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นไหวขัน้ สูง เป็ น
0319621 ชีวกลศาสตร์ การเคลื่อนไหวขันสู
้ ง และแก้ ไขรหัสรายวิชานี ้ในจุดอื่นตลอดทังเล่
้ มเอกสาร
หน้ าที่ 12 แก้ ไขรหัสวิชา 0319623 จิ ตวิทยาการกี ฬ าประยุกต์ เป็ น 0319622
จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ และแก้ ไขรหัสรายวิชานี ้ในจุดอื่นตลอดทังเล่
้ มเอกสาร
หน้ าที่ 12 แก้ ไขรหัสวิชา 0319624 โภชนาการเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทางการ
กีฬา เป็ น 0319623 โภชนาการเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทางการกีฬา และแก้ ไขรหัสรายวิชานี ้ในจุดอื่นตลอดทัง้
เล่มเอกสาร
หน้ าที่ 13 แก้ ไขรหั ส และชื่ อ วิ ช า 0307699 วิ ท ยานิ พ นธ์ 2 เป็ น 0319691
วิทยานิพนธ์ และแก้ ไขรหัส และชื่อรายวิชานี ้ในจุดอื่นตลอดทังเล่
้ มเอกสาร
หน้ าที่ 21 คาอธิบายรายวิชา 0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา บรรทัด
ที่ 1 ให้ ตดั คาว่า “ศึกษา” ออก
หน้ าที่ 21 คาอธิ บายรายวิชา 0319653 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางพลศึกษาและ
กีฬา บรรทัดที่ 1 ให้ คาว่า “ศึกษา” ออก
หน้ าที่ 22 ข้ อ 3.2.1 ตารางอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ เพิ่มข้ อมูลอาจารย์ที่สอนใน
หลักสูตรให้ ครบถ้ วน
หน้ าที่ 23 ข้ อ 5 ให้ ปรั บ รายละเอี ย ดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ในข้ อ 5.2 ให้
สอดคล้ องกับวิชาเอกพลศึกษา ทังหมด
้
หน้ าที่ 24 ข้ อ 5.5 บรรทัดที่ 1 แก้ ไขคาว่า กรณีแผน ก แบบ ก 1 เป็ น แบบ ก 2
หน้ าที่ 24 ข้ อ 5.5.3 ให้ เพิ่มคาว่า เป็ นรายบุคคล ต่อท้ ายประโยค
หน้ าที่ 42 แก้ ไขคาว่า AUN QA เป็ น AUN-QA ตลอดทังเล่
้ มเอกสาร
ในภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิช าการของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ เพิ่มประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ ครบถ้ วน และปรับรู ปแบบการ
นาเสนอประวัติและผลงานของอาจารย์ให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกันทังหมด
้
ในภาคผนวก ค ตารางเปรี ยบเที ยบการเปลี่ยนแปลงฯ ให้ ตรวจสอบคาอธิ บาย
รายวิชาในคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุ งให้ ถกู ต้ อง และให้ เอาคาว่า ศึกษา ที่ขึ ้นต้ นประโยคออกทังหมด
้
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หน้ าที่ 59 ปรั บ เหตุผลการปรั บ ปรุ งในรายวิ ช า 0319531 โดยให้ เปลี่ ย นคาว่า
“ยิ่งขึ ้น” เป็ น “และทันสมัย”
หน้ าที่ 60 ปรั บเหตุผลการปรับปรุ งในรายวิชา 0319542 และรายวิชา 0319551
โดยให้ เปลี่ยนคาว่า “ยิ่งขึ ้น” เป็ น “และทันสมัย”
หน้ าที่ 60 ให้ ตรวจสอบคาอธิบายรายวิชา 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและ
กีฬา ให้ ถกู ต้ อง
4. ใน มคอ.3 (ฉบับย่อ) หน้ าที่ 6-9 ให้ ตดั รายละเอียดในคอลัมน์ผ้ สู อน ออกทังหมด
้
4.3 ร่ างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษา หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. ....
- ถอนวาระจากการพิจารณา
4.4 พิจารณาการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลั กสู ต รและเพิ่ม เติม อาจารย์ ป ระจา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ (5 ปี ) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี )
ด้ วยสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ พืน้ ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและขอเพิ่มเติมอาจารย์ ประจาหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ (5 ปี )
เนื่องจาก รศ.ดร.นิคม ชูศิริ ได้ เกษี ยณอายุร าชการ ตั ้งแต่เดือ นกันยายน 2560 และ
อ.ดร.กิตติธัช คงชะวัน เป็ นอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ซึ่งมีความซ ้าซ้ อนกัน
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี )
เนื่อง รศ.สุเทพ สันติวรานนท์ เกษี ยณอายุราชการตังแต่
้ เดือนกันยายน 2560
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มเติมอาจารย์ ประจาหลักสูตร ใน 2 หลักสูตรดังนี ้
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ (5 ปี ) (เดิม)
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.ผศ.มารี นา มะหนิ
1.ผศ.มารี นา มะหนิ
ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.นิคม ชูศิริ*
3.อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
4.ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
5.อ.ดร.กิตติธชั คงชะวัน*
6.ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคณ
ุ
7.อ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี

2.รศ.ดร.นิคม ชูศิริ*
3.อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
4.ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
5.อ.ดร.กิตติธชั คงชะวัน*

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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เปลี่ยนแปลงเป็ น (ใหม่ )
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
1.ผศ.มารี นา มะหนิ
2.อ.ภรพนา บัวเพชร์ *
3.ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
4.อ.กฤษณ์ ทองขุนดา*
5.อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
6.ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคณ
ุ
7.ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
8.ผศ.ดร.ธวัชชัย เทพนวล*
9.ผศ.สุวิทย์ เพชรห้ วยลึก*
10.อ.ดร.การะเกด แก้ วใหญ่*

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.ผศ.มารี นา มะหนิ
ประธานกรรมการ
2.อ.ภรพนา บัวเพชร์ *
กรรมการ
3.ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ กรรมการ
4.อ.กฤษณ์ ทองขุนดา*
กรรมการ
5.อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ * รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี ) จากเดิม
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
1.อ.สมภพ ล่าวัฒนพร
2.รศ.สุเทพ สันติวรานนท์*
3.อ.เกษราภรณ์ แซ่ตงั ้
4.ผศ.สิรีพร สังข์ทอง
5.อ.อลงกรณ์ แซ่ตงั ้
6.ผศ.ดร.กรวิกา ก้ องกุล
7.อ.ธีรเดช เกื ้อวงศ์
8.อ.พีระ ทองมี
9.อ.วิษณุ นภาพันธ์
10.อ.เอกสิทธิ์ สังข์วิสทุ ธิ์
11.อ.ดร.เกษม เปรมประยูร
12.อ.ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.อ.สมภพ ล่าวัฒนพร
ประธานกรรมการ
2.รศ.สุเทพ สันติวรานนท์*
กรรมการ
3.อ.เกษราภรณ์ แซ่ตงั ้
กรรมการ
4.ผศ.สิรีพร สังข์ทอง
กรรมการ
5.อ.อลงกรณ์ แซ่ตงั ้
กรรมการและเลขานุการ
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เปลี่ยนแปลงเป็ น (ใหม่ )
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
1.อ.สมภพ ล่าวัฒนพร
2.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์*
3.อ.เกษราภรณ์ แซ่ตงั ้
4.ผศ.สิรีพร สังข์ทอง
5.อ.อลงกรณ์ แซ่ตงั ้
6.ผศ.ดร.กรวิกา ก้ องกุล
7.อ.ธีรเดช เกื ้อวงศ์
8.อ.พีระ ทองมี
9.อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์
10.อ.เอกสิทธิ์ สังข์วิสทุ ธิ์
11.อ.ดร.เกษม เปรมประยูร
12.อ.ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.อ.สมภพ ล่าวัฒนพร
ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์*
กรรมการ
3.อ.เกษราภรณ์ แซ่ตงั ้
กรรมการ
4.ผศ.สิรีพร สังข์ทอง
กรรมการ
5.อ.อลงกรณ์ แซ่ตงั ้
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ * รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิดชอบหลัก สูตรและการเพิ่มเติมอาจารย์
ประจ าหลัก สูต รการศึก ษาบัณ ฑิต สาขาวิช าฟิ สิก ส์ (5 ปี ) และหลัก สู ต รการศึ ก ษาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (5 ปี ) และมอบนางสุภาภรณ์ คติการ เสนอข้ อมูลไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การปรั บปรุ งหลักสูตรวิชาชีพครู
คณะจะดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรวิชาชีพครู ให้ เป็ นหลักสูตรกลางของคณะ เพื่อให้ หลักสูตร
ต่างๆ ได้ ใช้ อ้างอิงในการจัดทาหรื อปรับปรุ งหลักสูตร โดยจะปรับรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาให้
เป็ น 4 มาตรฐาน (อยู่ร ะหว่างดาเนิ นการประกาศใช้ ) ทัง้ นี ้ ในส่วนของสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ อาจต้ องใช้ วิชาชีพครู 11 มาตรฐานไปพลางก่อน (บทเฉพาะกาล) เพื่อให้ สามารถนาเสนอหลักสูตร
ได้ ทนั ปี การศึกษา 2561
มติ
ที่ประชุมทราบ
ปิ ดประชุม

เวลา

15.25 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

