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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน 

1.1.1 ผลการเสนอชื่อประธานสาขาวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหคณาจารยในสังกัดพิจารณาเสนอชื่อผูสมควร

ดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ระหวางเวลา 08.30-

15.00 น.  ณ สํานักงานคณะศึกษาศาสตร ความทราบแลวนั้น ผลการเสนอชื่อไดผูสมควรดํารงตําแหนงประธาน

สาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร 6 สาขาวิชาดังนี้ 

(1) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาจิตวิทยา   

ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์ 

(2) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  

ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค 

(3) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

ไดแก  อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 

(4) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  

ไดแก  อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ 

(5) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาการบริหารและการ
จัดการทางการศึกษา  ไดแก  อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง 

(6) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  ไดแก  อาจารยคุณอานันท  นิรมล 

1.1.2 มติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง รายงานความกาวหนาการ
บริหารกลุมสาขาวิชา (Academic Cluster)” 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม 
1.1.3 การจัดทํา (ราง) กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (พ.ศ. 

2553-2567) 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
 
 
 

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ (ไมมี) 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 2/2554 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.2.1 เรือ่งจากรองศาสตราจารย ดร.นิรนัดร  จุลทรัพย   

  บรรทัดที่ 1-4 
   ขอความเดิม ตามที่รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย ไดเขารวมประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 นั้น ที่ประชุมดังกลาวไดหารือการปรับปรุง

พื้นที่อาคารใตสํานักหอสมุดเปนอาคารปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมการศาสตรโดยไดรับงบประมาณในการ

ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่แลว... 

แกไขเปน ตามที่รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย ไดเขาประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 นั้น รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.

ประมาณ  เทพสงเคราะห) แจงเพื่อทราบถึงการใชพื้นที่อาคารใตสํานักหอสมุดเปนอาคารปฏิบัติการของคณะ

ศิลปกรรมการศาสตรโดยไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงในป 2554 ... 
หนาที่6 วาระที่ 4.1 การแตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู  บรรทัดที่ 2 
   ขอความเดิม ...ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ประกับกับวาระ... 

แกไขเปน ...ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ประกอบกบัวาระ... 
หนาที่ 7  วาระที่ 4.3 ทบทวนการใชพืน้ทีอ่าคารเรียน 3 (อาคารคณะ

ศึกษาศาสตรเดิม) ในสวนของมต ิ
   ขอความเดิม มติ  ไมเห็นชอบ เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 1 

บางสวนของหอง 302-303 ที่สาขาวิชาการบริหารฯ มีความประสงคขอดําเนินการปรับปรุงเปนหองปฏิบัติการ

สําหรับนิสิตปริญญาเอกนั้น คณะไดมีขอตกลงใหสาขาวิชาจิตวิทยาดําเนินการปรับปรุงเปนหองปฏิบัติการ

จิตวิทยา ซึ่งสาขาวิชาไดดําเนินการออกแบบการใชพื้นที่ดังกลาวแลว 

แกไขเปน มติ  สาขาวิชาจิตวิทยายืนยันการใชพื้นที่บางสวนของหอง 302-

303 ตามที่คณะไดมีขอตกลงใหสาขาวิชาจิตวิทยาดําเนินการปรับปรุงเปนหองปฏิบัติการจิตวิทยา ซึ่งสาขาวิชา

ไดดําเนินการออกแบบการใชพื้นที่ดังกลาวแลว 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
3.1   การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฯ 

ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานภายนอก กําหนดจัดประชุม

วิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําป 2554 การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจําป 2554 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางดาน

พลังงานทดแทนในประเทศกําลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม ระหวางวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2554 โดยเสนอให

คณะศึกษาศาสตรเขารวมจัดนิทรรศการในการประชุมดังกลาว คณะไดนําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 5.1 การจัดนิทรรศการงาน

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฯ ที่ประชุมมีมติใหพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเขารวมจัดนิทรรศการดังกลาว 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1) 

มติ เห็นชอบใหนําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาหารือในการประชุมคณะกรรมการวิจัยของ

คณะศึกษาศาสตรเพื่อหาขอสรุปตอไป 

 

 
3.2  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร-ชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง) 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2554 

วาระที่ 5.3 พิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร-ชีววิทยา (หลักสูตร

ปรับปรุง) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา

เร่ืองดังกลาวตอไป ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปาณี  เล้ียงพรพรรณ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหลักสูตร

ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2 – นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรปรับรูปแบบขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําในภาคผนวก ก ใหอยู

ในรูปแบบตารางที่แสดงขอมูลเหมือนกัน 

2. ไมควรระบุหมวด หรือขอในการอางอิงขอบังคับจากมหาวิทยาลัย 

3. ในการพิมพเนื้อหาภาษาไทยไมควรใสเครื่องหมาย , (จุลภาค) 

มติ       เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร-

ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง) โดยใหปรับแกไขเอกสารดังนี้ 

1. ปรับแกไขชื่อของหลักสูตรในสวนของหนาปก และเอกสารในหนาที่ 1 เปน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... สวนชื่อหลักสูตรในหนา

อื่นๆ ใหปรับเปนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา 



 5

2. ในสวนของสารบัญใหเพิ่มภาคผนวก ค ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

3. ในรายละเอียดหมวดที่ 1 ใหแกไขดังนี้ 

3.1 ชื่อหลักสูตรในขอ 1 ภาษาไทยแกไขเปนการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร-ชีววิทยา และชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษแกไขเปน Bachelor of Education Program in Science-

Biology 

3.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชาในขอ 2 แกไขเปน 

ชื่อเต็ม (ไทย) :  การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร-ชีววิทยา) 

ชื่อยอ (ไทย) :  กศ.บ.(วิทยาศาสตร-ชีววิทยา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Science-Biology) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Ed.(Science-Biology) 

3.3  แกไขรายละเอียดในสวนของวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

หลักสูตรในขอ 3 เปน การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา มีความเชี่ยวชาญดานการสอนวิชา

วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 

3.4  รูปแบบของหลักสูตรในขอ 5.1 ใหตัดคําวา “เอก” ออก 

4. ในรายละเอียดหมวดที่ 2 ใหแกไขดังนี้ 

4.1  ขอ 1.2 วัตถุประสงคหลักสูตร (1) มีความรูและทักษะในเชิงวิชาการ    

วิชาชีพครู และวิชาวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา 

4.2  ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาฯ (1) แกไขเปน จัด

ปฐมนิเทศนิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนว 

โดยมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา 

5. ในรายละเอียดหมวดที่ 7 ใหแกไขดังนี้ 

5.1  แกไขคําวา หองปฏิบัติการ Lab ในขอ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี

อยูเดิม เปนหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และใหเพิ่มคําวา จํานวน ในสวนของหองเรียนทุกขอ 

5.2  ใหใสเครื่องหมาย x ในตารางขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ขอ (4) จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการฯ ปที่ 1 

6. ปรับรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรใน

ภาคผนวก ข ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเนื้อหาในสวนตางๆ 

7. ใหตรวจสอบการพิมพคํา ขอความ หรือตัวเลขตางๆ ใหถูกตอง 

8. ใหปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร-ฟสิกส 

(หลักสูตรปรับปรุง 5 ป) 
ดวยคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก

วิทยาศาสตร-ฟสิกส ไดจัดทํารางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร-ฟสิกส 

มายังคณะศึกษาศาสตร  ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.นิคม  ชูศิริ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตร

ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1 – นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรปรับรูปแบบการนําเสนอขอมูลในภาคผนวกโดยใหภาคผนวก ก เปนขอมูลอาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา และภาคผนวก ข เปนตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรฯ 

2. ควรปรับรูปแบบขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําใหอยูในรูปแบบตาราง 
ที่แสดงขอมูลเหมือนกัน โดยแสดงขอมูลที่มีความเปนปจจุบันหรือยอนหลังไมเกิน 3 ป 

3. ไมควรระบุหมวด หรือขอในการอางอิงขอบังคับจากมหาวิทยาลัย 

4. ไมควรใสเครื่องหมาย – (ยติภังค) 

มติ       เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร-ฟสิกส 

(หลักสูตรปรับปรุง 5 ป) โดยใหปรับแกไขเอกสารดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตรในสวนของหนาปก และเอกสารในหนาที่ 1 ปรับเปนหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... สวนชื่อหลักสูตรในหนาอื่นๆ ใหปรับ

เปนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส 

2. ในรายละเอียดหมวดที่ 1 ใหแกไขดังนี้ 

2.1 ชื่อหลักสูตรในขอ 1 ภาษาไทยแกไขเปนการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร-ฟสิกส และชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษแกไขเปน Bachelor of Education Program in Science-

Physics 

2.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชาในขอ 2 แกไขเปน 

ชื่อเต็ม (ไทย) :  การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร-ฟสิกส) 

ชื่อยอ (ไทย) :  กศ.บ.(วิทยาศาสตร-ฟสิกส) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Science- Physics) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Ed.(Science- Physics) 

2.3  ปรับรายละเอียดในสวนของวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

หลักสูตรในขอ 3 เปน การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส มีความเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร-

ฟสิกส 

2.4  รูปแบบของหลักสูตรในขอ 5.1 ใหปรับเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 5 ป 
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3. รายละเอียดหมวดที่ 2 ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาฯ (1) 

แกไขเปน จัดปฐมนิเทศนิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบการ

ปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา 

4. รายละเอียดหมวดที่ 3 ขอ 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร ใหนําขอมูลทั้งหมด   

ไปแสดงในสวนของภาคผนวก ก  

5. รายละเอียดหมวดที่ 7 ใหแกไขดังนี้ 

5.1  แกไขคําวา หองปฏิบัติการ Lab ในขอ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี

อยูเดิม เปนหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และใหเพิ่มคําวา จํานวน ในสวนของหองเรียนทุกขอ 

5.2  ใหเอาเครื่องหมาย x ในตารางขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ขอ 5 จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7ฯ ปที่ 1 ออก และปรับชื่อหัวขอในขอ 11 เปนระดับความ

พึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

6. ปรับรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรใน

ภาคผนวกใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเนื้อหาในสวนตางๆ และใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชา

ตางๆ ใหครบทุกวิชา 

7. ใหตรวจสอบขอมูล การพิมพคํา ขอความ การขึ้นบรรทัดใหม หรือตัวเลขตางๆ 

ใหถูกตอง และเปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร 

8. ใหปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ 

 

 
4.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาศาสตร-เคมี (หลักสูตร

ปรับปรุง 5 ป) 
ดวยคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก

วิทยาศาสตร-เคมี ไดจัดทํารางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร-เคมี มายัง

คณะศึกษาศาสตร ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท  จันทรสูรย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาราง

หลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2 – นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรปรับรูปแบบขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําในภาคผนวก ก ใหอยู

ในรูปแบบตารางที่แสดงขอมูลเหมือนกัน 

2. ไมควรระบุหมวด หรือขอในการอางอิงขอบังคับจากมหาวิทยาลัย 

มติ       เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร-เคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง 5 ป) โดยใหปรับแกไขเอกสารดังนี้ 
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1. ปรับชื่อหลักสูตรในสวนของหนาปก และเอกสารในหนาที่ 1 เปนหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... สวนชื่อหลักสูตรในหนาอื่นๆ ใหปรับเปน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี 

2. สวนของสารบัญใหเพิ่มภาคผนวก ค ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

3. รายละเอียดหมวดที่ 1 ใหแกไขดังนี้ 

3.1 ชื่อหลักสูตรในขอ 1 ภาษาไทยแกไขเปนการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร-เคมี และชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษแกไขเปน Bachelor of Education Program in Science-

Chemistry 

3.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชาในขอ 2 แกไขเปน 

ชื่อเต็ม (ไทย) :  การศึกษาบัณฑิต (วทิยาศาสตร-เคมี) 

ชื่อยอ (ไทย) :  กศ.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Science- Chemistry) 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Ed.(Science- Chemistry) 

3.3  ปรับรายละเอียดในสวนของวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

หลักสูตรในขอ 3 เปน การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี มีความเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร-

เคมี 

3.4  รูปแบบของหลักสูตรในขอ 5.1 ใหตัดคําวา “เอก” ออก 

4. รายละเอียดหมวดที่ 2 ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาฯ (1) 

แกไขเปน จัดปฐมนิเทศนิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบการ

ปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา 

5. รายละเอียดหมวดที่ 7 ใหแกไขดังนี้ 

5.1  แกไขคําวา หองปฏิบัติการ Lab ในขอ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี

อยูเดิม เปนหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และใหเพิ่มคําวา จํานวน ในสวนของหองเรียนทุกขอ 

5.2  ใหใสเครื่องหมาย x ในตารางขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ขอ (4) จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการฯ ปที่ 1 

6. ปรับรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรใน

ภาคผนวก ข ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในเนื้อหาในสวนตางๆ และตรวจสอบรายวิชาตางๆ 

ใหครบถวน 

7. ใหตรวจสอบขอมูล การพิมพคํา ขอความ หรือตัวเลขตางๆ ใหถูกตอง 

8. ใหปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ 
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4.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง 5 ป) 
ดวยคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก

คณิตศาสตร ไดจัดทํารางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร มายังคณะ

ศึกษาศาสตร ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิกา  กองกุล จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตร

ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3 – นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ไมควรระบุหมวด หรือขอในการอางอิงขอบังคับจากมหาวิทยาลัย 

มติ       เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง 5 ป) โดยใหปรับแกไขเอกสารดังนี้ 

1. สวนของสารบัญ และรูปเลมเอกสารใหเพิ่มภาคผนวก ก ขอมูลอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยประจํา และปรับรายละเอียดตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรฯ 

ภาคผนวก ข และขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณฯ เปนภาคผนวก ค 

2. รายละเอียดหมวดที่ 1 แกไขรายละเอียดในสวนของวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของหลักสูตรในขอ 3 เปน การศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร มีความเชี่ยวชาญดานการสอนวิชา

คณิตศาสตร 

3. รายละเอียดหมวดที่ 3 ใหแกไขดังนี้ 

3.1 รายวิชาพื้นฐานเฉพาะดานที่เปนบุรพวิชาตั้งแตหนา 35-36 ใหตัดคําวา   

“บุรพวิชา : ไมมี” ออก 

3.2 ใหระบุการอางอิงขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําในขอ 

3.2.1  และ 3.2.2 ไปยังภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามลําดับ 

4. รายละเอียดหมวดที่ 7 ใหแกไขดังนี้ 

4.1  แกไขคําวา หองปฏิบัติการ Lab ในขอ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี

อยูเดิม เปนหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และใหเพิ่มคําวา จํานวน ในสวนของหองเรียนทุกขอ 

4.2  ใหเอาเครื่องหมาย x ในตารางขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ขอ 5 จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7ฯ ปที่ 1 ออก 

5. ปรับรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรใน

ภาคผนวก ข ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในเนื้อหาในสวนตางๆ และตรวจสอบรายวิชาตางๆ 

ใหครบถวน 

6. ใหตรวจสอบขอมูล การพิมพคํา ขอความ หรือตัวเลขตางๆ ใหถูกตอง และเปน

รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร 

7. ใหปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ (ไมมี) 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


