
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 2/2559 

วันพุธที่  24 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

3. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

4. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว – รักษาการแทน) 

5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

9. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

11. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

12. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

13. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ   ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 
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2. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา  ติดภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

3. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   ลา 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์ 

2. อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู    สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา  มะหนิ   สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชศิูริ   สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

5. อาจารย์ยพิุน  พิมโคตร์    สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  จนัทรคีรี   สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา  ก้องกลุ   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

8. อาจารย์สมภพ  ลํ่าวฒันพร    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.05 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัให้ส่วนงานวิชาการพิจารณาเสนอช่ืออาจารย์เพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็น

อาจารย์ตวัอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยคณะศกึษาศาสตร์ได้เสนอช่ือรองศาสตราจารย์

สเุทพ  สนัติวรานนท์ เข้ารับการพิจารณานัน้ ผลการพิจารณาปรากฏว่ารองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ 

ได้รับการคดัเลือกเป็นอาจารย์ตวัอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2558 ทัง้นี ้จะเข้ารับพระราชทานโล่

ประกาศเกียรติคณุในวนัพระราชทานปริญญาบตัร  

 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ (ไม่มี) 
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1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

คณะศกึษาศาสตร์ได้ทําข้อตกลงความร่วมทางวิชาการกบัเทศบาลเมืองสะเดา โดยได้ลงนาม

ความร่วมมือเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559  ณ ห้องประชุม ศษ.2 ชัน้ 2 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตสงขลา 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 1/2559 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

1/2559 เม่ือวนัพธุท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 5 วาระท่ี 4.2 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 19 

 ข้อความเดิม ...จงึไมเ่ห็นชอบให้แต่งต่ังเป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

 แก้ไขเป็น ...จงึไมเ่ห็นชอบให้แต่งตัง้เป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

 หน้าท่ี 7 วาระท่ี 4.7 ในสว่นของมติ บรรทดัสดุท้าย 

 ข้อความเดิม ในการขอเทียบรายของนิสิต 
 แก้ไขเป็น ในการขอเทียบรายวิชาของนิสิต 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิสิกส์  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. นัน้ บัดนีก้าร

ปรับปรุงหลกัสตูรได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒิุแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้

ท่ีประชุมพิจารณา ร่างหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1.1 - 4.1.4         

นอกเลม่) ซึง่ได้ประชมุร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

ในรายวิชาท่ีเป็นบุรพวิชา ควรพิจารณาเฉพาะรายวิชาท่ีมีความจําเป็น วิชาท่ีไม่จําเป็นควร

ตดัออก เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดกรณีนิสิตลงเรียนรายวิชาท่ี 2 โดยยงัไม่ได้เรียนวิชาท่ี 1 แต่หากรายวิชาใดต้องมี     

บรุพวิชา ให้คงไว้ได้ 

มต ิ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้

ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

1. ให้เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

2. ให้เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาจากคําวา่ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เป็นฟิสิกส์ ทัง้เลม่ 

3. ให้เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ใน

โรงเรียนเป็นรายวิชาเลือก โดยให้กําหนดรหสัเป็นรหสัทางศกึษาศาสตร์ และมอบกรรมการหลกัสตูร กศ.บ.ฟิสิกส์ 

กบัประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกนัพิจารณาเนือ้หารายวิชา 

4. หน้าท่ี 2 รหสัและช่ือหลกัสตูร 

รหสัและช่ือหลกัสตูร 

ข้อความเดิม     ภาษาไทย : การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

    ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program in Science  

              - Physics 

แก้ไขเป็น     ภาษาไทย : การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

    ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program in Physics 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ข้อความเดิม     ช่ือเตม็ (ไทย) : การศกึษาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 

       ช่ือย่อ (ไทย) : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 

     ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Education (Science –  

         Physics) 

     ช่ือย่อ (องักฤษ) : B.Ed. (Science – Physics) 

แก้ไขเป็น          ช่ือเตม็ (ไทย) : การศกึษาบณัฑิต (ฟิสิกส์) 

        ช่ือย่อ (ไทย) : กศ.บ. (ฟิสิกส์) 

      ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Education (Physics) 

      ช่ือย่อ (องักฤษ) : B.Ed. (Physics) 

 

วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 
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ข้อความเดิม    การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มีความเช่ียวชาญด้าน 

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

แก้ไขเป็น การศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มีความเช่ียวชาญด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ 

 

รูปแบบของหลกัสตูรข้อ 5.1 

ข้อความเดิม    หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-

ฟิสิกส์ (5 ปี) 

แก้ไขเป็น หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) 

5. หน้าท่ี 3 ข้อ 9 ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร ให้เรียงลําดบัข้อมูลตามตวัอกัษร และให้เปลี่ยนช่ือและข้อมูลของนายเกษม  เปรมประยูร เป็นนาย   

กิตติธชั  คงชะวนั 

6. หน้าท่ี 7 ข้อ 1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร ข้อ 7 ให้เปลี่ยนข้อความเป็น มี

บคุลิกภาพและคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูและปฏิบติัตนได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7. หน้าท่ี 9 ข้อ 2.5 ปรับจํานวนรับนิสิตตัง้แต่ปี 2560 เป็น 30 คน และปรับ

รายละเอียดงบประมาณในข้อ 2.6 ให้สอดคล้องกบัข้อ 2.5 แผนการรับนิสิต 

8. หน้าท่ี 13 มาตรฐานความรู้ท่ี 8 ให้สลับช่ือวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 

0308281 และ 0308381  

9. หน้าท่ี 19 แก้ไขช่ือวิชาดงันี ้

 ข้อความเดิม    0223481 สมัมนาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์สําหรับครู 

           Seminar in Science – Physics for Teachers 

      0223491 โครงงานวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

 Science – Physics Projects 

 แก้ไขเป็น    0223481 สมัมนาวิชาฟิสิกส์สําหรับครู 

           Seminar in Physics for Teachers 

      0223491 โครงงานฟิสิกส์ 

 Physics Projects 

10. หน้าท่ี 20 แก้ไขช่ือวิชา 

 ข้อความเดิม    0223473 หวัข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

 Special Topics in Science-Physics 

 แก้ไขเป็น    0223473 หวัข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 

Special Topics in Physics 

11. หน้าท่ี 24-47 ปรับช่ือวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกบัรายวิชาท่ีมีการปรับแก้ไข 

12. หน้าท่ี 48 ข้อ 3.2.1 เปลี่ยนแปลงข้อมลูอาจารย์ประจําหลกัสตูรจากนายเกษม  

เปรมประยรู เป็นนายกิตติธชั  คงชะวนั 
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13. หน้าท่ี 53 ข้อ 2.2.1 (4) บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม     วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการ... 

 แก้ไขเป็น     ฟิสิกส์ ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการ... 

 ข้อ 2.2.1 (5) บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม     และหลกัการในศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์... 

 แก้ไขเป็น     และหลกัการในศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์... 

 ข้อ 2.2.1 (6) ปรับข้อความเป็น ตระหนักถึงคุณค่าของการนําความรู้เก่ียวกับ

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวข้องด้านฟิสิกส์ พฒันาการและการเรียนรู้ของผู้ เรียน การจดัการเรียนการสอน 

การวิจยั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผู้ เรียน 

14. หน้าท่ี 54 ข้อ 2.3.1 (3) บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม     ...องค์ความรู้ของศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์... 

 แก้ไขเป็น      ...องค์ความรู้ของศาสตร์สาขาฟิสิกส์... 

15. ตรวจสอบคํา ข้อมลู ข้อความ รูปแบบการพิมพ์ให้ถกูต้องและเป็นแบบเดียวกนั 

 

ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 

1. ให้เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

2. ให้เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาจากคําวา่ วิทยาศาสตร์-เคมี เป็นเคมี ทัง้เลม่ 

3. หน้าท่ี 1 รหสัและช่ือหลกัสตูร 

รหสัและช่ือหลกัสตูร 

ข้อความเดิม     ภาษาไทย : การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 

    ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program in Science  

              - Chemistry 

แก้ไขเป็น     ภาษาไทย : การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

    ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program in Chemistry  

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ข้อความเดิม     ช่ือเตม็ (ไทย) : การศกึษาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

       ช่ือย่อ (ไทย) : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

     ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Education (Science –  

         Chemistry) 

     ช่ือย่อ (องักฤษ) : B.Ed. (Science – Chemistry) 

แก้ไขเป็น         ช่ือเตม็ (ไทย) : การศกึษาบณัฑิต (เคมี) 

       ช่ือย่อ (ไทย) : กศ.บ. (เคมี) 

     ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Education (Chemistry) 
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     ช่ือย่อ (องักฤษ) : B.Ed. (Chemistry) 

 

วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 

ข้อความเดิม    การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี มีความเช่ียวชาญด้าน 

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 

แก้ไขเป็น การศกึษาสาขาวิชาเคมี มีความเช่ียวชาญด้านการสอนวิชาเคมี 

 

รูปแบบของหลกัสตูรข้อ 5.1 

ข้อความเดิม    หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี  

แก้ไขเป็น หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี สาขาวิชาเคมี 

4. หน้าท่ี 2 ข้อ 9 ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสูตร ให้เรียงลําดบัข้อมลูตามตวัอกัษร และเพ่ิมข้อมลูของนายพัศรเบศวร์  แย้มทองคํา ทัง้นี ้ให้สาขาวิชา

พิจารณาให้อาจารย์ทดแทนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบท่ีกําลงัจะเกษียณอาย ุ

5. หน้าท่ี 4 ข้อ 12.1 บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม      ในเชิงรุก เพ่ือผลิตครูวิทยาศาสตร์-เคมี และ... 

 แก้ไขเป็น      ในเชิงรุก เพ่ือผลิตครูเคมี และ... 

6. หน้าท่ี 8 ข้อ 2.5 ปรับจํานวนรับนิสิตตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป เป็น 50 คน และ

ปรับรายละเอียดงบประมาณในข้อ 2.6 ให้สอดคล้องกบัข้อ 2.5 แผนการรับนิสิต 

7. หน้าท่ี 12  มาตรฐานความรู้ท่ี 8 ให้สลับช่ือวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 

0308281 และ 0308381  

8. หน้าท่ี 23-45 ปรับช่ือวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกบัรายวิชาท่ีมีการปรับแก้ไข 

9. หน้าท่ี 47 ข้อ 4.2 บรรทดัท่ี 2 ให้ปรับชัว่โมงสอนจริงเป็น ไมน้่อยกวา่ 240 ชัว่โมง 

10. ตรวจสอบคํา ข้อมลู ข้อความ รูปแบบการพิมพ์ให้ถกูต้องและเป็นแบบเดียวกนั 

 

ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

1. ให้เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

2. ให้เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาจากคําวา่ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา เป็น ชีววิทยา ทัง้เลม่ 

3. ให้เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนชีววิทยาใน

โรงเรียนเป็นรายวิชาเลือก โดยให้กําหนดรหัสเป็นรหัสทางศึกษาศาสตร์ และมอบกรรมการหลกัสูตร กศ.บ.

ชีววิทยา กบัประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกนัพิจารณาเนือ้หารายวิชา 

4. หน้าท่ี 2 รหสัและช่ือหลกัสตูร 

รหสัและช่ือหลกัสตูร 

ข้อความเดิม     ภาษาไทย : การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา    

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program in Science  
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              - Biology 

 

แก้ไขเป็น     ภาษาไทย : การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

    ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program in Biology  

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ข้อความเดิม     ช่ือเตม็ (ไทย) : การศกึษาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) 

       ช่ือย่อ (ไทย) : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) 

     ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Education (Science –  

         Biology) 

     ช่ือย่อ (องักฤษ) : B.Ed. (Science – Biology) 

แก้ไขเป็น         ช่ือเตม็ (ไทย) : การศกึษาบณัฑิต (ชีววิทยา) 

       ช่ือย่อ (ไทย) : กศ.บ. (ชีววิทยา) 

     ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Education (Biology) 

     ช่ือย่อ (องักฤษ) : B.Ed. (Biology) 

 

วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 

ข้อความเดิม    การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา มีความเช่ียวชาญ

ด้าน การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา 

แก้ไขเป็น การศกึษาสาขาวิชาชีววิทยา มีความเช่ียวชาญด้านการสอนวิชา

ชีววิทยา 

 

รูปแบบของหลกัสตูรข้อ 5.1 

ข้อความเดิม    หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-

ชีววิทยา (5 ปี) 

แก้ไขเป็น หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) 

5. หน้าท่ี 3 ข้อ 9 ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร ให้เรียงลําดบัข้อมลูตามตวัอกัษร และตรวจสอบสถาบนัการศกึษาในระดบัปริญญาตรีของนายสมศกัด์ิ  

โชคนกุลู ให้ถกูต้อง 

6. หน้าท่ี 8 ข้อ 1.2 วตัถุประสงค์หลกัสูตร ข้อ 1 ให้เปลี่ยนข้อความเป็น มีความรู้

และทกัษะด้านวิชาการ วิชาชีพครู วิชาชีววิทยา 

7. หน้าท่ี 10 ข้อ 2.5 ปรับจํานวนรับนิสิตตัง้แต่ปี 2560 เป็น 50 คน และปรับ

รายละเอียดงบประมาณในข้อ 2.6 ให้สอดคล้องกบัข้อ 2.5 แผนการรับนิสิต 
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8. หน้าท่ี 15  มาตรฐานความรู้ท่ี 8 ให้สลับช่ือวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 

0308281 และ 0308381  

 

9. หน้าท่ี 20 แก้ไขช่ือวิชาดงันี ้

 ข้อความเดิม    0222494 โครงงานวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

 Science – Biology Projects 

 

 แก้ไขเป็น    0222494 โครงงานชีววิทยา 

 Biology Projects 

10. หน้าท่ี 25-47 ปรับช่ือวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกบัรายวิชาท่ีมีการปรับแก้ไข 

11. หน้าท่ี 44 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา 0216403 ภาษาอังกฤษ

สําหรับวิทยาศาสตร์ 

12. หน้าท่ี 48 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสตูร ให้เรียงลําดบัข้อมลูตามตวัอกัษร 

13. หน้าท่ี 54 ข้อ 2.2.1 (4) ให้ปรับข้อความเป็น มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัชีววิทยา พฒันาการและการเรียนรู้ของผู้ เรียน การจัดการเรียนการ

สอน การวิจยั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนชีววิทยา 

 ข้อ 2.2.1 (5) ให้ปรับข้อความเป็น สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมิน และนํา

ความรู้เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้องด้านชีววิทยา พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้ เรียน การ

จดัการเรียนการสอน การวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศกึษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ 2.2.1 (6) ปรับข้อความเป็น ตระหนักถึงคุณค่าของการนําความรู้เก่ียวกับ

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวข้องด้านชีววิทยา พฒันาการและการเรียนรู้ของผู้ เรียน การจดัการเรียนการ

สอน การวิจยั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนชีววิทยา 

14. หน้าท่ี 57 ข้อ 2.6.1 (1) บรรทดัท่ี 1 

 ข้อความเดิม     (1)...และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ การ 

 แก้ไขเป็น      (1)...และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องด้านชีววิทยา การ 

 บรรทดัท่ี 3 

 ข้อความเดิม      การวิจยัในชัน้เรียน และการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 แก้ไขเป็น      การวิจยัในชัน้เรียน และการทําโครงงานชีววิทยา 

15. หน้าท่ี 58 ข้อ 2.6.1 (2) บรรทดัท่ี 1 

 ข้อความเดิม     (2) สามารถวางแผน ออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์... 

 แก้ไขเป็น     (2) สามารถวางแผน ออกแบบการทดลองทางชีววิทยา... 

16. หน้าท่ี 59 ตดับรรทดัท่ี 1 ออก ทัง้บรรทดั 

17. หน้าท่ี 60 ตดัข้อมลูหมวดวิชาเฉพาะออกทัง้หมด 
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18. หน้าท่ี 61-62 ตดัข้อมลูออกทัง้หมด 

19. ในส่วนของภาคผนวก ข. ให้ตรวจสอบและปรับข้อมูลอาจารย์ให้เป็นไปตาม

รูปแบบของมหาวิทยาลยั 

20. ตรวจสอบคํา ข้อมลู ข้อความ รูปแบบการพิมพ์ให้ถกูต้องและเป็นแบบเดียวกนั 

 

ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1. หน้าท่ี 1 วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 

ข้อความเดิม    การศกึษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความเช่ียวชาญด้านการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ 

แก้ไขเป็น มีความเช่ียวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

2. หน้าท่ี 2 ข้อ 9 ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

ให้ตดันางสาวกรวิกา  ก้องกลุ  ออก 

3. หน้าท่ี 8 ข้อ 2.5 ปรับจํานวนรับนิสิตตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป เป็น 60 คน และ

ปรับรายละเอียดงบประมาณในข้อ 2.6 ให้สอดคล้องกบัข้อ 2.5 แผนการรับนิสิต 

4. หน้าท่ี 13  มาตรฐานความรู้ท่ี 8 ให้สลับช่ือวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 

0308281 และ 0308381  

5. หน้าท่ี 23-45 ปรับช่ือวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกบัรายวิชาท่ีมีการปรับแก้ไข 

6. หน้าท่ี 50 ข้อ 4.2 บรรทดัท่ี 2 ให้ปรับชัว่โมงสอนจริงเป็น ไมน้่อยกวา่ 240 ชัว่โมง 

7. หน้าท่ี 53-64 การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุม่มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้ปรับให้

เหลือเพียงหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต คณะ

ศกึษาศาสตร์ ประสานงานการปรับรายละเอียดร่วมกบัสาขาวิชา 

8. หน้าท่ี 65-74 ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกบัการพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่ม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหน้าท่ี 53-64 ท่ีมีการปรับปรุงแล้ว 

9. หน้าท่ี 111 ในตารางการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตร ใน

มาตรฐานความรู้ท่ี 8 ให้เพ่ิมรายละเอียดของรายวิชา 0308213 ในคอลมัน์รายวิชาหลกัสตูรเดิม และปรับรหัส

วิชา 0308281 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา ในคอลมัน์รายวิชาหลกัสตูรปรับปรุง เป็น 0308321 

10. ตรวจสอบคํา ข้อมลู ข้อความ รูปแบบการพิมพ์ให้ถกูต้องและเป็นแบบเดียวกนั 

 

 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 พิจารณาอนุมัติรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 

(ครัง้ที่ 1) 

  ด้วยงานทะเบียนนิสิตและบริการการศกึษา วิทยาเขตสงขลา ได้เสนอให้คณะพิจารณาอนุมติั

รายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษา ภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ท่ี 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันา
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นิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558      

(ครัง้ท่ี 1) (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 

มต ิ อนมุติัรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษา ภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ท่ี 1) 
 

5.2 พิจารณารับรองผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

ตามท่ีอาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี เสนอขอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครัง้ท่ี 

10/2558 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 มีมติรับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในเร่ืองความ

สอดคล้องของผลงานแล้ว  

ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุสภาวิชาการ ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2559 

มีข้อสงัเกตในเร่ืองความซบัซ้อนของผลงานวิจัยท่ีนําเสนอของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี ว่าอาจมีความ

ซํา้ซ้อนกบัผลงานวิจยัในระดบัปริญญาเอก จึงมอบคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์พิจารณาตรวจสอบ

ความซํา้ซ้อนผลงานของบุคคลดงักล่าว ในการนี ้อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี ได้เข้าร่วมชีแ้จงผลงานวิจยั

ดงักลา่วด้วย 

มต ิ รับรองว่าผลงานวิจัยท่ีอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี เสนอในการขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไมมี่ความซํา้ซ้อนและเป็นผลงานคนละเร่ืองกบัดษุฎีนิพนธ์ท่ีได้ทําในระดบัปริญญา

เอก โดยงานวิจัยท่ีใช้เสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็นงานวิจัยท่ีต่อยอดจากงานวิจัยในระดับปริญญาเอก มี

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ีแตกต่างกัน และเป็นงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจากคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ในปีงบประมาณ 2557 ซึง่มีการจดัทําสญัญารับทนุระบไุว้อย่างชดัเจน และมี

การเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์และนําเสนองานตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

 

 

ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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