รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 1/2561
วันจันทร์ ท่ ี 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 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
(อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ปรมะ สุวรรณโน – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม – รักษาการแทน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วริ นธร เบญจศรี )
11. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
13. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
14. นางสุภาภรณ์ คติการ
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
2. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
3. อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
4. นางสาวปั ทมา สานักโหนด
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

09.15 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การแต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่ ร องศาสตราจารย์ สุ เ ทพ สัน ติ ว รานนท์ ได้ หมดวาระการด ารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ท รงคุณวุฒิ คณะได้ เสนอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้
นายก่ อ ศั ก ดิ์ ศรี น้ อย ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก เป็ นคณะกรรมการประจ าคณะศึ ก ษาศาสตร์ ป ระเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วย การจัดระบบบริ หารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ข้ อ 27(3) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่
12 มิถนุ ายน 2560
1.1.2 อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ พรหมแก้ ว ข้ าราชการบานาญ ได้ ถึงแก่กรรม มหาวิทยาลัย จะเป็ น
เจ้ าภาพสวดพระอภิธรรมในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 และกาหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม
2561 ณ วัดแหลมทราย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดโครงการเสริ มสร้ างศักยภาพการสอบแข่งขัน ครู
เพื่ อพัฒนาท้ องถิ่ น ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 โดยกิจกรรมในวัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 จะเริ่ ม
ในช่วงบ่าย เป็ นการให้ ความรู้ ในเรื่ องของเทคนิคการเขียนข้ อสอบแบบอัตนัย การคิดวิเคราะห์และการแก้ ปัญหา
และในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 มีกิจกรรมให้ ความรู้ เรื่ องความเป็ นครู และความสามารถในการใช้ ภาษา
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ส่วนการให้ ความรู้ ในเรื่ องการเตรี ยมพร้ อมสาหรับการสอบสัมภาษณ์ จะจัดขึ ้นลาดับถัดไปหลังประกาศผลการ
สอบข้ อเขียน
1.2.1.2 คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ ร่ วมกับมหาวิท ยาลัย ในเครื อข่าย
สถาบันผลิตครู ภาคใต้ ตอนล่าง กาหนดจัด โครงการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู ”
เครื อข่ายสถาบันผลิตครู ภาคใต้ ตอนล่าง ครั ง้ ที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมปาริ ชาต
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมในโครงการมีการอภิปรายทางวิชาการ เรื่ อง ทิศทางการผลิตครู
และการนาเสนอผลงานวิจยั ชันเรี
้ ยนของนิสิต จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และมหาวิทยาลัย ใน
เครื อข่าย ซึง่ กาหนดให้ มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบทความในวันที่ 8 มกราคม 2561
1.2.1.3 ฝ่ ายวิ ช าการคณะศึก ษาศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ กับ คณาจารย์ ใ นสังกัดและคณะผลิตร่ วม ระหว่างวัน ที่ 11-12 มกราคม 2561
ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
1.2.1.4 ฝ่ ายวิ ช าการคณะศึ ก ษาศาสตร์ ก าหนดจั ด โครงการปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต
บัณฑิตศึกษา รุ่ นปี การศึกษา 2560 ภาคเรี ยนที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.2.1 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จดั กิจกรรมบริ การวิชาการโดยตอบรับเป็ นวิทยากรให้ กบั
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในโครงการพัฒนาคุณภาพครู โรงเรี ยนเอกชน ในระหว่างวันที่ 10-14
มกราคม 2561 ณ โรงแรมไดอิชิ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.2.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดอบรมพัฒนาก่อนแต่งตังให้
้ มีวิทยฐานะชานาญ
การพิ เศษ และเชี่ ยวชาญ ให้ กับครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยกาหนดพัฒนาก่อนแต่งตังให้
้ มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 และวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม
2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.2.3 หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 การจัดทาข้ อตกลงร่ วมการปฏิบตั ิงานสายสนับสุนน ประจาปี การศึกษา 2560
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.3.1)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่ มี)
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.5.1 คณะศึก ษาศาสตร์ ก าหนดจัด โครงการวัน ครู แ ห่ ง ชาติ “สื บ สานคุรุ ค ารวะ
วัฒ นธรรม” (วัฒ นธรรมบู ช าพระคุณ ครู ) ประจ าปี พุ ท ธศัก ราช 2561 ในวัน อัง คารที่ 16 มกราคม 2561
ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งในโครงการกาหนดให้ มีพิธี สงฆ์ พิ ธี มอบ
ทุนการศึกษา และการประกวดผลงานของนิสิต ในการนี ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้ าร่ วมในโครงการดังกล่าว
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1.2.5.2 เนื่องในวันเด็กที่จะถึงนี ้ คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้
เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน ซึง่ ผู้ที่สนใจมอบของขวัญให้ เด็ก สามารถร่ วมสมทบทุนหรื อมอบของขวัญได้ ที่นางสาว
อุสมุ า ดิสวัสดิ์
1.2.6 ประธานสาขาวิชา
1.2.6.1 ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ด้ วยอาจารย์ ในสาขาวิชาจะเข้ าร่ วมงาน ASIAN FORUM ON BUSINESS
EDICATION (TSU-AFBE) 2018 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ ภูเก็ต เกรซแลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
จังหวัดภูเก็ต
1.2.6.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
สาขาวิ ช าการประเมิน ผลและวิจัย ก าหนดเข้ าร่ วมโครงการประชุมสัมมนา
“การวัด ผล ประเมิน ผล และวิ จัย สั มพันธ์ แ ห่ งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 26” ระหว่างวัน ที่ 4-8 กุมภาพัน ธ์ 2561
ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้ าร่ วมโครงการ รวม 48 คน
1.2.6.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ร่ ว มกับ สถาบัน ส่งเสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนดสอบข้ อเขียนเพื่อคัดเลือกนิสิตในโครงการส่งเสริ มการผลิตครู ที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริ ญญาโท ประเภท Premium ประจาปี
การศึก ษา 2561 ในวัน เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 ณ มหาวิ ท ยาลัยทัก ษิ ณ ประกาศผลการสอบในวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561 และกาหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 10/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
10/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 5 วาระที่ 1.2.6.1 บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
ตอบรั บเป็ นเจ้ าภาพในการจัดงานเทคโนศึกษา ในปี พ.ศ. 2562
โดยจะขึ ้นไปรับธงเจ้ าภาพ...
แก้ ไขเป็ น
ตอบรั บเป็ นเจ้ าภาพในการจัดงานโสตเทคโนสัมพันธ์ ในปี พ.ศ.
2562 โดยจะไปรับธงเจ้ าภาพ...
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หน้ าที่ 8 บรรทัดที่ 19
ข้ อความเดิม
แก้ ไขเป็ น 4.มีความเป็ นนักวิชาการและนักวิชาชีพครู
แก้ ไขเป็ น
แก้ ไขเป็ น 4.มีความเป็ นนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพครู
หน้ าที่ 12 ในส่วนของมติ ให้ แก้ ไขเป็ น ถอนวาระจากการพิจารณา
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ด้ วยมหาวิทยาลัยกาหนดให้ ค่าระดับขันต้
้ องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาค่าระดับขัน้ ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
(เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขันประจ
้
าภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
4.2 ร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ....
ด้ วยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ รับ
อนุมตั ิให้ ดาเนินการปรั บปรุ งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช าการศึกษาเพื่อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ในปี งบประมาณ 2561 ซึง่ บัดนี ้หลักสูตรดังกล่าวได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณ ภาพ จึง เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาร่ างหลัก สูตรการศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึก ษาเพื่ อพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... โดยให้ เพิ่มรายละเอียดของ มคอ.3 เพิ่มเติม และให้ ปรับปรุ งแก้ ไขเอกสารดังนี ้
แบบเสนอหลักสูตร หน้ าที่ 5 ข้ อ 1.12 ให้ เปลี่ยนปี การศึกษาที่เริ่ มรับนิสิตเป็ น 2561
ร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. หน้ าที่ 2 ข้ อ 6.5 เปลี่ยนปี การศึกษาที่เปิ ดสอนเป็ น 2561
2. หน้ าที่ 4 ข้ อ บรรทัดที่ 4
ข้ อความเดิม เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558
แก้ ไขเป็ น เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. หน้ าที่ 7 ข้ อ 2.5 ให้ ปรับแผนการรับนิสิตโดยเริ่ มรับในปี การศึกษา 2561
4. หน้ าที่ 8 ให้ ปรับแผนการรับนิสิตชันปี
้ ที่ 2 โดยเริ่ มรับในปี การศึกษา 2561
5. หน้ าที่ 8 ข้ อ 2.6 ให้ ปรับงบประมาณ โดยเริ่ มคิดจากปี การศึกษา 2561
6. หน้ าที่ 22 ข้ อ 3.2.2 ในตารางอาจารย์ พิเศษ ให้ ปรับข้ อมูลของลาดับที่ 3 ให้ เป็ น
ภาษาไทย
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7. หน้ าที่ 24 ในตารางการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ให้ เอาคาว่า ELO ออก
8. หน้ าที่ 25-27 ปรั บ ELO ของหลัก สูตรให้ ส อดคล้ องกับ รายละเอีย ดในร่ าง
หลักสูตรหน้ าที่ 5 และ 29
9. หน้ าที่ 33 ข้ อ 2.1.2 ให้ เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นกรรมการทวนสอบระดับ
คณะ
10. หน้ าที่ 36 ข้ อ 6 สิ่งสนับสนุนการศึกษา ข้ อ 1 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม ...ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาการวิจยั และประเมิน
แก้ ไขเป็ น ...ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
11. ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการฯ ให้ ปรับรู ปแบบการนาเสนอประวัติ
และผลงานให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตรวจสอบผลงาน
ที่มีผ้ รู ่ วมจัดทาหลายคนให้ ระบุชื่อในผลงานให้ ครบทุกคน และปรับ ปรุ งข้ อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั
12. ภาคผนวก ค หน้ าที่ 57 ปรับเหตุผลการปรับปรุ ง เป็ น แผน ก แบบ ก 2 ยังคงเดิม
ตัดโครงสร้ าง แผน ข
13. หน้ าที่ 67 ในส่วนของเหตุผลการปรับปรุ ง ให้ ลบข้ อความออก
4.3 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ เกษี ยณอายุการปฏิบตั ิงาน ประกอบกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้
ดาเนินการปรั บปรุ งหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ มาตรฐานการอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลัก สูตรและกรรมการผู้รั บผิ ดชอบหลัก สูตรการศึก ษามหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าการศึก ษาเพื่ อพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี ้ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
เดิม
อาจารย์ ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ *
2. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ *
กรรมการ
3. รศ.น้ อม สังข์ทอง
3. อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ
4. อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
5. อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
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1.
2.
3.
4.
5.

เปลี่ยนแปลงเป็ น
อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
อ.ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง *
อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
อ.ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา *
อ.ดร.กิตติธชั คงชะวัน *

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง *
กรรมการ
3. อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ * อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ ปรับปรุ งรู ปแบบการเขียนประวัติ
และผลงานของอาจารย์ให้ เป็ นปั จจุบนั และเป็ นรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมอบนางสุภาภรณ์ คติการ
ประสานการส่งข้ อมูลไปยังมหาวิทยาลัย
4.4 ร่ างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษา หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. ....
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ได้ อนุมตั ิให้ คณะศึกษาศาสตร์ โดยสาขาวิชาจิตวิทยา ปรับปรุ ง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษา หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. …. เพื่อให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บัดนี ้ สาขาวิชาดังกล่าวได้ ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาจิ ตวิทยาการให้ คาปรึ กษา หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. .... เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่ างหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบร่ างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษา
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... โดยให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขดังนี ้
แบบเสนอหลักสูตร
1. ข้ อ 1.4 ตารางจานวนนิสิตและผู้สาเร็ จการศึกษา 5 ปี ย้ อนหลัง ให้ ใส่รายละเอียด
ของหัวตารางให้ ครบถ้ วน
2. ข้ อ 1.11 ให้ ต รวจสอบคาผิ ด ของสถาบัน ที่ ส าเร็ จ การศึก ษาให้ ถู ก ต้ อ ง และ
จัดรู ปแบบการพิมพ์ให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกัน
3. ข้ อ 1.12 ให้ เปลี่ยนปี การศึกษาที่รับนิสิตเป็ น 2561
4. ข้ อ 2.1 ให้ ใส่หวั ตารางให้ ครบทุกหน้ า
ร่ างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
1. หน้ าสารบัญ ในส่วนของภาคผนวก ค บรรทัดที่ 4
ข้ อความเดิม ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
แก้ ไขเป็ น ปรับปรุ ง พ.ศ. ....
2. หน้ าที่ 2 ข้ อ 5.3 แก้ ไขคาว่า นิสต เป็ น นิสิต
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หน้ าที่ 2 ข้ อ 6.1 บรรทัดที่ 1 แก้ ไข พ.ศ. จาก พ.ศ. 2560 เป็ น พ.ศ. ....
หน้ าที่ 2 ข้ อ 6.4 เปลี่ยนปี การศึกษาที่เปิ ดสอนเป็ น 2561
หน้ าที่ 3 ข้ อ 10 บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนคาว่า ฝึ กงาน เป็ น ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
หน้ าที่ 15 ในส่วนของหมายเหตุ บรรทัดที่ 1 เปลี่ยนรหัสวิชา เป็ น 0331699
หน้ าที่ 16 ในส่วนของหมายเหตุ บรรทัดที่ 1 เปลี่ยนรหัสวิชา เป็ น 0331681
หน้ าที่ 23 ข้ อ 3.2.1 ให้ ตรวจสอบคาผิด
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการฯ ให้ ปรับรู ปแบบการนาเสนอประวัติ
และผลงานให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตรวจสอบผลงาน
ที่มีผ้ รู ่ วมจัดทาหลายคนให้ ระบุชื่อในผลงานให้ ครบทุก คน และปรับปรุ งข้ อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั

4.5 ร่ างหลั ก สู ต รการศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต หมวดวิ ชาเฉพาะด้ า นวิ ช าชี พ ครู หลั ก สู ต ร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. ....
ด้ ว ยฝ่ ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จัดทาร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หมวด
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. …. เพื่อใช้ กับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ที่ได้ รับใบประกอบวิชาชีพครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคุรุสภาและตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณ ภาพ จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ างหลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลัก สูต รการศึก ษา
มหาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5 นอกเล่ม)
มติ เห็ น ชอบร่ า งหลัก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต หมวดวิ ช าเฉพาะด้ า นวิ ช าชี พ ครู
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... โดยให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขดังนี ้
1. หน้ าสารบัญ ในส่วนของภาคผนวก ปรับปรุ งรู ปแบบการพิมพ์ให้ ถูกต้ องและเป็ น
ปั จจุบนั
2. หน้ าที่ 3-4 ในตารางข้ อ 9 ให้ ตรวจสอบข้ อมูลให้ ถูกต้ อง และปรั บรู ปแบบการ
พิมพ์ให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกัน
3. หน้ าที่ 5 ข้ อ 11.2 บรรทัดที่ 1 ปรับ พ.ศ. เป็ น พ.ศ. 2560-2579
4. หน้ าที่ 6 ปรับรู ปแบบการพิมพ์ ตัวหนา ให้ เหมือนกัน
5. หน้ าที่ 8 ข้ อ 1.3 ปรั บ ข้ อมูล ให้ ส อดคล้ องกับ แผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบฯ
6. หน้ าที่ 13 คาอธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิช า 0308501 ภาษาและ
วัฒนธรรมสาหรับครู ให้ เพิ่มคาที่เกี่ยวข้ องกับ สมัตถิยะทางภาษา
7. หน้ าที่ 19 หมวดที่ 4 ในตาราง คุณลักษณะพิเศษข้ อที่ 1 ให้ ปรับไปแฝงไว้ ในข้ ออื่น
8. หน้ าที่ 24 ข้ อ 2 (1) บรรทัดที่ 2 ให้ เพิ่มคา เชื่อมโยงกับวิชาชีพครู ต่อท้ ายประโยค
9. หน้ าที่ 24 ข้ อ 2(2) บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม ...สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆ ...

9

แก้ ไขเป็ น ...สาขาวิชาเอก วิชาชีพครู และวิชาต่างๆ ...
10. หน้ าที่ 26 ข้ อ 6(1) ให้ เพิ่มคา จิตวิทยาการเรี ยนรู้
11. หน้ าที่ 27-28 ปรับรายละเอียดให้ สอดคล้ องกับ มคอ.3
4.6 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (5 ปี ) สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิ สิกส์ เป็ นหลักสูตรพหุวิทยาการ ตาม
แบบ สมอ.08
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้ ปรั บปรุ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต
(5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิ สิกส์
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเป็ นหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีการใช้ ความรู้ จากองค์ความรู้ หลายสาขาวิชา หลาย
ศาสตร์ เ พื่อ บูร ณาการกับ การเรี ย นการสอน แต่ไม่ได้ มีการระบุไว้ ในเล่มหลักสูตร จึงไม่สามารถใช้ อาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรร่ วมกันได้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
สาขาวิช าชีว วิท ยา สาขาวิช าฟิ สิก ส์ เป็ นหลัก สูต รพหุวิท ยาการ ตามแบบ สมอ.08 (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.6 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
สาขาวิช าเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิ สิกส์ เป็ นหลักสูตรพหุวิทยาการ ตามแบบ สมอ.08 และมอบ
นางสุภาภรณ์ คติการ นาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณาให้ ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี ) พ.ศ. ....
เนื่องด้ วยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์พฒ
ั นาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. …. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงความก้ าวหน้ าทางการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรี ยนรู้ ซึง่ ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยน
และหน่วยงานต่างๆ ที่มีความจาเป็ นต้ องการบุคลากรทางการประถมศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี ) พ.ศ. …. (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ
เห็ น ชอบโครงการพัฒ นาหลักสูตรการศึก ษาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการประถมศึก ษา
หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี ) พ.ศ. .... มอบสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนพิจารณาดาเนินการดังนี ้
1. ปรับรู ปแบบการนาเสนอข้ อมูลอาจารย์ให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกัน
2. เพิ่มชื่ออาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ ทุกคน ที่มีคณ
ุ วุฒิสาขาวิชาประถมศึกษา ซึง่
ยังไม่มีรายชื่อ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ และ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา
มหปุญญานนท์
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3. พิจารณานาแนวคิดการพัฒนาครู ของอธิการบดี จากการประชุมอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิ
ประถมศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาหลัก สูต รประถมศึก ษา เมื่ อ วัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2560 โดยระบุ เ พิ่ ม เติ ม ลงใน
รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
5.2 พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรตัวอย่ างด้ านการบริการวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2560
ด้ วยมหาวิทยาลัยให้ หน่ วยงานพิ จารณาเสนอชื่ อบุคลากรตัวอย่างด้ านการบริ การวิชาการ
ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึง่ คณะได้ แจ้ งเวียนไปยังสาขาวิชาต่างๆ แล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู สนอชื่อ ดังนัน้ รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรตัวอย่างด้ านการบริ การวิชาการ
ประจาปี พ.ศ. 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ
ให้ สาขาวิชาต่างๆ ทบทวนการพิจารณารายชื่ออีกครัง้ และรวบรวมผลการเสนอชื่อ
แจ้ งเวียนให้ คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาต่อไป
5.3 การแต่ งตัง้ ผู้ประสานงานรายวิชา
ประธานสาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่อสารการศึก ษาเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จ ารณาการแต่งตัง้
ผู้ประสานงานรายวิชา เนื่ องจากประเมินผลการปฏิ บัติงานในรู ป แบบใหม่ที่มหาวิท ยาลัยกาหนด สามารถ
กาหนดให้ มีผ้ ปู ระสานงานรายวิชาได้ ซึง่ จะได้ คา่ ภาระงานจานวน 15 ชัว่ โมง
มติ
มอบฝ่ ายวิช าการคณะศึกษาศาสตร์ จัดท ารายละเอียดของรายวิช าที่ สามารถมีผ้ ู
ประสานงานรายวิชาได้ และมอบประธานสาขาวิ ชาประชุมหารื ออาจารย์ ภายในสาขาวิชาถึง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเสนอชื่อผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการดาเนินงานร่ วมกับฝ่ ายวิชาการต่อไป
5.4 งดการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย
สามัญ ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นัน้ เนื่องจากขณะนี ้ไม่มีวาระพิจารณา คณะจึงงดการประชุม
ในวันดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมทราบ
ปิ ดประชุม

เวลา

16.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

