รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 2/2559
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
3. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว – รักษาการแทน)
5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
9. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
11. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
12. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)

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

ติดภารกิจ
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2. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
3. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
2. อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารี นา มะหนิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ
5. อาจารย์ยพุ ิน พิมโคตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทรคีรี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้ องกุล
8. อาจารย์สมภพ ลํ่าวัฒนพร

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ
ลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

09.05 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
ตามที่มหาวิทยาลัยให้ ส่วนงานวิชาการพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ เพื่อเข้ ารั บการคัดเลือกเป็ น
อาจารย์ตวั อย่างด้ านการเรี ยนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ เสนอชื่อรองศาสตราจารย์
สุเทพ สันติวรานนท์ เข้ ารับการพิจารณานัน้ ผลการพิจารณาปรากฏว่ารองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
ได้ รับการคัดเลือกเป็ นอาจารย์ตวั อย่างด้ านการเรี ยนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2558 ทังนี
้ ้ จะเข้ ารับพระราชทานโล่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ในวันพระราชทานปริ ญญาบัตร

1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ (ไม่ มี)
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1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ทําข้ อตกลงความร่ วมทางวิชาการกับเทศบาลเมืองสะเดา โดยได้ ลงนาม
ความร่ วมมือเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้ องประชุม ศษ.2 ชัน้ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 1/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
1/2559 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 5 วาระที่ 4.2 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 19
ข้ อความเดิม ...จึงไม่เห็นชอบให้ แต่ งตั่งเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร
แก้ ไขเป็ น
...จึงไม่เห็นชอบให้ แต่ งตัง้ เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร
หน้ าที่ 7 วาระที่ 4.7 ในส่วนของมติ บรรทัดสุดท้ าย
ข้ อความเดิม ในการขอเทียบรายของนิสิต
แก้ ไขเป็ น
ในการขอเทียบรายวิชาของนิสิต

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ร่ างหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ -ฟิ สิ ก ส์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ -เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ร่ ว มกั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ รั บ อนุ มัติ ใ ห้ ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปี งบประมาณ 2558 เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของ สกอ. นัน้ บัดนีก้ าร
ปรับปรุ งหลักสูตรได้ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิ จารณา ร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี
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สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ -ชี ววิ ท ยา และสาขาวิ ช าคณิ ตศาสตร์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1.1 - 4.1.4
นอกเล่ม) ซึง่ ได้ ประชุมร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ในรายวิชาที่เป็ นบุรพวิชา ควรพิจารณาเฉพาะรายวิชาที่มีความจําเป็ น วิชาที่ไม่จําเป็ นควร
ตัดออก เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดกรณีนิสิตลงเรี ยนรายวิชาที่ 2 โดยยังไม่ได้ เรี ยนวิชาที่ 1 แต่หากรายวิชาใดต้ องมี
บุรพวิชา ให้ คงไว้ ได้
มติ เห็น ชอบร่ างหลัก สูตรการศึกษาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ -ฟิ สิ กส์ สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ -เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้ ปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
ร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
1. ให้ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์
2. ให้ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากคําว่า วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ เป็ นฟิ สิกส์ ทังเล่
้ ม
3. ให้ เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนฟิ สิกส์ใน
โรงเรี ยนเป็ นรายวิชาเลือก โดยให้ กําหนดรหัสเป็ นรหัสทางศึกษาศาสตร์ และมอบกรรมการหลักสูตร กศ.บ.ฟิ สิกส์
กับประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร่ วมกันพิจารณาเนื ้อหารายวิชา
4. หน้ าที่ 2 รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสและชื่อหลักสูตร
ข้ อความเดิม ภาษาไทย : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science
- Physics
แก้ ไขเป็ น
ภาษาไทย : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physics
ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ข้ อความเดิม ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์)
ชื่อย่อ (ไทย) : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Science –
Physics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Science – Physics)
แก้ ไขเป็ น
ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาบัณฑิต (ฟิ สิกส์)
ชื่อย่อ (ไทย) : กศ.บ. (ฟิ สิกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Physics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Physics)
วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
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ข้ อความเดิม การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ มีความเชี่ยวชาญด้ าน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
แก้ ไขเป็ น
การศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มีความเชี่ยวชาญด้ านการสอนวิชาฟิ สิกส์
รู ปแบบของหลักสูตรข้ อ 5.1
ข้ อความเดิม หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิ สิกส์ (5 ปี )
แก้ ไขเป็ น
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาฟิ สิกส์ (5 ปี )
5. หน้ าที่ 3 ข้ อ 9 ชื่ อ นามสกุล ตํ าแหน่ ง และคุณ วุฒิ ข องอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร ให้ เรี ยงลําดับข้ อมูลตามตัวอักษร และให้ เปลี่ยนชื่อและข้ อมูลของนายเกษม เปรมประยูร เป็ นนาย
กิตติธชั คงชะวัน
6. หน้ าที่ 7 ข้ อ 1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก สู ต ร ข้ อ 7 ให้ เปลี่ ย นข้ อความเป็ น มี
บุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็ นครู และปฏิบตั ิตนได้ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. หน้ า ที่ 9 ข้ อ 2.5 ปรั บ จํ า นวนรั บ นิ สิ ต ตัง้ แต่ ปี 2560 เป็ น 30 คน และปรั บ
รายละเอียดงบประมาณในข้ อ 2.6 ให้ สอดคล้ องกับข้ อ 2.5 แผนการรับนิสิต
8. หน้ าที่ 13 มาตรฐานความรู้ ที่ 8 ให้ สลับ ชื่ อ วิ ช าภาษาอัง กฤษในรายวิ ช า
0308281 และ 0308381
9. หน้ าที่ 19 แก้ ไขชื่อวิชาดังนี ้
ข้ อความเดิม 0223481 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์สําหรับครู
Seminar in Science – Physics for Teachers
0223491 โครงงานวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
Science – Physics Projects
แก้ ไขเป็ น
0223481 สัมมนาวิชาฟิ สิกส์สําหรับครู
Seminar in Physics for Teachers
0223491 โครงงานฟิ สิกส์
Physics Projects
10. หน้ าที่ 20 แก้ ไขชื่อวิชา
ข้ อความเดิม 0223473 หัวข้ อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
Special Topics in Science-Physics
แก้ ไขเป็ น
0223473 หัวข้ อพิเศษทางฟิ สิกส์
Special Topics in Physics
11. หน้ าที่ 24-47 ปรับชื่อวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้ สอดคล้ องกับรายวิชาที่มีการปรับแก้ ไข
12. หน้ าที่ 48 ข้ อ 3.2.1 เปลี่ยนแปลงข้ อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตรจากนายเกษม
เปรมประยูร เป็ นนายกิตติธชั คงชะวัน
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13. หน้ าที่ 53 ข้ อ 2.2.1 (4) บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการ...
แก้ ไขเป็ น
ฟิ สิกส์ ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการ...
ข้ อ 2.2.1 (5) บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม และหลักการในศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และฟิ สิกส์...
แก้ ไขเป็ น
และหลักการในศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิกส์...
ข้ อ 2.2.1 (6) ปรั บข้ อความเป็ น ตระหนักถึงคุณค่าของการนําความรู้ เกี่ ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้ องด้ านฟิ สิกส์ พัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน
การวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาผู้เรี ยน
14. หน้ าที่ 54 ข้ อ 2.3.1 (3) บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม ...องค์ความรู้ ของศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และฟิ สิกส์...
แก้ ไขเป็ น
...องค์ความรู้ ของศาสตร์ สาขาฟิ สิกส์...
15. ตรวจสอบคํา ข้ อมูล ข้ อความ รู ปแบบการพิมพ์ให้ ถกู ต้ องและเป็ นแบบเดียวกัน
ร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี
1. ให้ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2. ให้ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากคําว่า วิทยาศาสตร์ -เคมี เป็ นเคมี ทังเล่
้ ม
3. หน้ าที่ 1 รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสและชื่อหลักสูตร
ข้ อความเดิม ภาษาไทย : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science
- Chemistry
แก้ ไขเป็ น
ภาษาไทย : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chemistry
ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ข้ อความเดิม ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ -เคมี)
ชื่อย่อ (ไทย) : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -เคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Science –
Chemistry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Science – Chemistry)
แก้ ไขเป็ น
ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ (ไทย) : กศ.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Chemistry)
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ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry)
วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ข้ อความเดิม การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี มีความเชี่ยวชาญด้ าน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
แก้ ไขเป็ น
การศึกษาสาขาวิชาเคมี มีความเชี่ยวชาญด้ านการสอนวิชาเคมี
รู ปแบบของหลักสูตรข้ อ 5.1
ข้ อความเดิม หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี
แก้ ไขเป็ น
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาเคมี
4. หน้ าที่ 2 ข้ อ 9 ชื่ อ นามสกุล ตํ าแหน่ ง และคุณ วุฒิ ข องอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร ให้ เรี ยงลําดับข้ อมูลตามตัวอักษร และเพิ่มข้ อมูลของนายพัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา ทัง้ นี ้ ให้ สาขาวิชา
พิจารณาให้ อาจารย์ทดแทนอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบที่กําลังจะเกษี ยณอายุ
5. หน้ าที่ 4 ข้ อ 12.1 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม ในเชิงรุ ก เพื่อผลิตครู วิทยาศาสตร์ -เคมี และ...
แก้ ไขเป็ น
ในเชิงรุ ก เพื่อผลิตครู เคมี และ...
6. หน้ าที่ 8 ข้ อ 2.5 ปรับจํานวนรับนิสิตตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป เป็ น 50 คน และ
ปรับรายละเอียดงบประมาณในข้ อ 2.6 ให้ สอดคล้ องกับข้ อ 2.5 แผนการรับนิสิต
7. หน้ าที่ 12 มาตรฐานความรู้ ที่ 8 ให้ สลับ ชื่ อ วิ ช าภาษาอัง กฤษในรายวิ ช า
0308281 และ 0308381
8. หน้ าที่ 23-45 ปรับชื่อวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้ สอดคล้ องกับรายวิชาที่มีการปรับแก้ ไข
9. หน้ าที่ 47 ข้ อ 4.2 บรรทัดที่ 2 ให้ ปรับชัว่ โมงสอนจริ งเป็ น ไม่น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง
10. ตรวจสอบคํา ข้ อมูล ข้ อความ รู ปแบบการพิมพ์ให้ ถกู ต้ องและเป็ นแบบเดียวกัน
ร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
1. ให้ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็ นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
2. ให้ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากคําว่า วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา เป็ น ชีววิทยา ทังเล่
้ ม
3. ให้ เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนชีววิทยาใน
โรงเรี ยนเป็ นรายวิชาเลือก โดยให้ กําหนดรหัสเป็ นรหัสทางศึกษาศาสตร์ และมอบกรรมการหลักสูตร กศ.บ.
ชีววิทยา กับประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร่ วมกันพิจารณาเนื ้อหารายวิชา
4. หน้ าที่ 2 รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสและชื่อหลักสูตร
ข้ อความเดิม ภาษาไทย : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science
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- Biology
แก้ ไขเป็ น

ภาษาไทย : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Biology

ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ข้ อความเดิม ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย) : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Science –
Biology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Science – Biology)
แก้ ไขเป็ น
ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย) : กศ.บ. (ชีววิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Biology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Biology)
วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ข้ อความเดิม การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชี ววิทยา มีความเชี่ ยวชาญ
ด้ าน การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และชีววิทยา
แก้ ไขเป็ น
การศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มีความเชี่ยวชาญด้ านการสอนวิชา
ชีววิทยา
รู ปแบบของหลักสูตรข้ อ 5.1
ข้ อความเดิม หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (5 ปี )
แก้ ไขเป็ น
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี )
5. หน้ าที่ 3 ข้ อ 9 ชื่ อ นามสกุล ตํ าแหน่ ง และคุณ วุฒิ ข องอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร ให้ เรี ยงลําดับข้ อมูลตามตัวอักษร และตรวจสอบสถาบันการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของนายสมศักดิ์
โชคนุกลู ให้ ถกู ต้ อง
6. หน้ าที่ 8 ข้ อ 1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร ข้ อ 1 ให้ เปลี่ยนข้ อความเป็ น มีความรู้
และทักษะด้ านวิชาการ วิชาชีพครู วิชาชีววิทยา
7. หน้ าที่ 10 ข้ อ 2.5 ปรั บ จํ านวนรั บ นิ สิ ต ตัง้ แต่ปี 2560 เป็ น 50 คน และปรั บ
รายละเอียดงบประมาณในข้ อ 2.6 ให้ สอดคล้ องกับข้ อ 2.5 แผนการรับนิสิต
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0308281 และ 0308381

8. หน้ าที่ 15 มาตรฐานความรู้ ที่ 8 ให้ สลับ ชื่ อ วิ ช าภาษาอัง กฤษในรายวิ ช า

9. หน้ าที่ 20 แก้ ไขชื่อวิชาดังนี ้
ข้ อความเดิม 0222494 โครงงานวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
Science – Biology Projects
แก้ ไขเป็ น

สําหรับวิทยาศาสตร์

0222494 โครงงานชีววิทยา
Biology Projects
10. หน้ าที่ 25-47 ปรับชื่อวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้ สอดคล้ องกับรายวิชาที่มกี ารปรับแก้ ไข
11. หน้ าที่ 44 ให้ ต รวจสอบความถูก ต้ องของรหัส วิ ช า 0216403 ภาษาอัง กฤษ

12. หน้ าที่ 48 ข้ อ 3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้ เรี ยงลําดับข้ อมูลตามตัวอักษร
13. หน้ าที่ 54 ข้ อ 2.2.1 (4) ให้ ป รั บ ข้ อความเป็ น มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้ องกับชีววิทยา พัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการสอนชีววิทยา
ข้ อ 2.2.1 (5) ให้ ปรับข้ อความเป็ น สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนํา
ความรู้ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ องด้ านชีววิทยา พัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน การ
จัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนชีววิทยา
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 2.2.1 (6) ปรั บข้ อความเป็ น ตระหนักถึงคุณค่าของการนําความรู้ เกี่ ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้ องด้ านชีววิทยา พัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนชีววิทยา
14. หน้ าที่ 57 ข้ อ 2.6.1 (1) บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม (1)...และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ การ
แก้ ไขเป็ น
(1)...และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องด้ านชีววิทยา การ
บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม การวิจยั ในชันเรี
้ ยน และการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
แก้ ไขเป็ น
การวิจยั ในชันเรี
้ ยน และการทําโครงงานชีววิทยา
15. หน้ าที่ 58 ข้ อ 2.6.1 (2) บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม (2) สามารถวางแผน ออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ...
แก้ ไขเป็ น
(2) สามารถวางแผน ออกแบบการทดลองทางชีววิทยา...
16. หน้ าที่ 59 ตัดบรรทัดที่ 1 ออก ทังบรรทั
้
ด
17. หน้ าที่ 60 ตัดข้ อมูลหมวดวิชาเฉพาะออกทังหมด
้
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18. หน้ าที่ 61-62 ตัดข้ อมูลออกทังหมด
้
19. ในส่วนของภาคผนวก ข. ให้ ตรวจสอบและปรั บข้ อมูลอาจารย์ ให้ เป็ นไปตาม
รู ปแบบของมหาวิทยาลัย

20. ตรวจสอบคํา ข้ อมูล ข้ อความ รู ปแบบการพิมพ์ให้ ถกู ต้ องและเป็ นแบบเดียวกัน

ร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. หน้ าที่ 1 วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ข้ อความเดิม การศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้ านการสอน
วิชาคณิตศาสตร์
แก้ ไขเป็ น
มีความเชี่ยวชาญด้ านการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2. หน้ าที่ 2 ข้ อ 9 ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ให้ ตดั นางสาวกรวิกา ก้ องกุล ออก
3. หน้ าที่ 8 ข้ อ 2.5 ปรับจํานวนรับนิสิตตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป เป็ น 60 คน และ
ปรับรายละเอียดงบประมาณในข้ อ 2.6 ให้ สอดคล้ องกับข้ อ 2.5 แผนการรับนิสิต
4. หน้ าที่ 13 มาตรฐานความรู้ ที่ 8 ให้ สลับ ชื่ อ วิ ช าภาษาอัง กฤษในรายวิ ช า
0308281 และ 0308381
5. หน้ าที่ 23-45 ปรับชื่อวิชาในคําอธิบายรายวิชาให้ สอดคล้ องกับรายวิชาที่มีการปรับแก้ ไข
6. หน้ าที่ 50 ข้ อ 4.2 บรรทัดที่ 2 ให้ ปรับชัว่ โมงสอนจริ งเป็ น ไม่น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง
7. หน้ าที่ 53-64 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในกลุม่ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ให้ ปรับให้
เหลือเพียงหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประสานงานการปรับรายละเอียดร่ วมกับสาขาวิชา
8. หน้ าที่ 65-74 ปรับรายละเอียดให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในกลุ่ม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ในหน้ าที่ 53-64 ที่มีการปรับปรุ งแล้ ว
9. หน้ าที่ 111 ในตารางการเปรี ยบเที ย บการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลัก สูตร ใน
มาตรฐานความรู้ ที่ 8 ให้ เพิ่มรายละเอียดของรายวิชา 0308213 ในคอลัมน์รายวิชาหลักสูตรเดิม และปรั บรหัส
วิชา 0308281 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในคอลัมน์รายวิชาหลักสูตรปรับปรุ ง เป็ น 0308321
10. ตรวจสอบคํา ข้ อมูล ข้ อความ รู ปแบบการพิมพ์ให้ ถกู ต้ องและเป็ นแบบเดียวกัน
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณาอนุ มัติรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558
(ครั ง้ ที่ 1)
ด้ วยงานทะเบียนนิสิตและบริ การการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ได้ เสนอให้ คณะพิจารณาอนุมตั ิ
รายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษา ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 (ครัง้ ที่ 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
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นิ สิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติรายชื่ อนิ สิตที่ สําเร็ จการศึกษา ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558
(ครัง้ ที่ 1) (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ อนุมตั ิรายชื่อนิสิตที่สําเร็ จการศึกษา ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 (ครัง้ ที่ 1)
5.2 พิจารณารั บรองผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
ตามที่อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี เสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยที่ ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั ง้ ที่
10/2558 เมื่ อวัน ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2558 มี ม ติ รั บ รองการเผยแพร่ ผ ลงาน และให้ ค วามเห็ น ในเรื่ องความ
สอดคล้ องของผลงานแล้ ว
ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
มีข้อสังเกตในเรื่ องความซับซ้ อนของผลงานวิจัยที่นําเสนอของอาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี ว่าอาจมีความ
ซํ ้าซ้ อนกับผลงานวิจยั ในระดับปริ ญญาเอก จึงมอบคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาตรวจสอบ
ความซํ ้าซ้ อนผลงานของบุคคลดังกล่าว ในการนี ้ อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี ได้ เข้ าร่ วมชี ้แจงผลงานวิจยั
ดังกล่าวด้ วย
มติ รั บ รองว่าผลงานวิ จัย ที่ อาจารย์ ดร.ศิ ล ป์ ชัย สุวรรณมณี เสนอในการขอกํ าหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่มีความซํ ้าซ้ อนและเป็ นผลงานคนละเรื่ องกับดุษฎีนิพนธ์ที่ได้ ทําในระดับปริ ญญา
เอก โดยงานวิ จัย ที่ ใ ช้ เ สนอขอกํ าหนดตํ า แหน่ ง เป็ น งานวิ จัย ที่ ต่ อยอดจากงานวิ จัย ในระดับ ปริ ญ ญาเอก มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น และเป็ น งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ในการทํ า วิ จั ย จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในปี งบประมาณ 2557 ซึง่ มีการจัดทําสัญญารับทุนระบุไว้ อย่างชัดเจน และมี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์และนําเสนองานตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

ปิ ดประชุม

เวลา

13.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

