รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 3/2556
วันพฤหัสบดีท่ ี 31 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
11. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
12. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
4. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล

ผู้ร่วมประชุม
1. นางอุทยั ศิริคณ
ุ
2. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

นักวิชาการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.25 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การประชุมครุ ศึกษาอาเซียน
ด้ ว ยคณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย บูร พา กํ า หนดจัด โครงการประชุม ครุ ศึก ษา
อาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อร่ วมกํ าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีผ้ แู ทนจากคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และสาธารณรั ฐประชาชนจี น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ ปุ่น และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในเครื อเทางาม จํานวน 5 มหาวิทยาลัย เข้ าร่ วมในการประชุม ทั้งนี ้ ความคืบหน้ าในเรื่ องดังกล่าว
จะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
1.1.2 การคืนสภาพนิสิต
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ พิจารณาการคืนสภาพนิสิตให้ กบั นิสิตที่พ้นสภาพแล้ ว โดยนิสิตขอ
คืนสภาพนิสิตได้ ภายใน 15 วันหลังจากพ้ นสภาพซึ่งอธิการบดีจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการคืนสภาพนิสิต หาก
พ้ นกํ าหนด 15 วันจะอยู่ในอํ านาจของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี ้ ความชัดเจนในเรื่ องดังกล่าว
จะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 การจัดทําวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับพิเศษ
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ จะจัดทําวารสารคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับพิเศษ เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ในการนี ้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความ หรื อบทความปริ ทศั น์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว
1.2.1.2 ประกาศคณะศึ ก ษาศาสตร์ เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ การสนั บ สนุ น
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น รายได้คณะศึ ก ษาศาสตร์ ประเภทความร่ วมมื อ กั บ ต่างประเทศ
(International Collaborative Research) และทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์
สําหรั บงบประมาณประจําปี 2557
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะได้ มอบคณะกรรมการ
พัฒนาการวิจยั ระดับคณะ ปรับแก้ ไขร่ างประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจยั จากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทความร่ วมมือกับต่างประเทศ (International Collaborative
Research) และทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ สําหรั บงบประมาณประจํ าปี 2557
คณะกรรมการดังกล่าวได้ ดําเนินการปรั บแก้ รายละเอียดในประกาศดังกล่าวแล้ ว และขณะนี ้ได้ แจ้ งประกาศ
ดังกล่าวให้ บคุ ลากรในคณะได้ ทราบแล้ ว
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตามที่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จํานวน 4 ทีม ได้ ผ่าน
เข้ ารอบ 20 ทีมสุดท้ าย ในการประกวดการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวโครงการ “สิงห์สร้ างสรรค์คนทีวีปี 8” นั้น
นิสิตได้ รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดสารคดีเชิงข่าว นอกจากนี ้ สาขาวิชายังได้ รับโล่เกียรติยศเนื่องจากโอกาสที่
ได้ สง่ ผลงานเข้ าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลา 8 ปี ของโครงการ และได้ รับรางวัลต่อเนื่องทุกปี
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ด้ ว ยนายสัน ติ สุข ศรณาราย นิ สิ ต วิ ช าเอกพลศึ ก ษา และเป็ นนั ก กี ฬ า
ฟุตซอลของมหาวิทยาลัย ได้ เสียชีวิตโดยโรคติดเชือ้ ในกระแสเลือด ในการนี ้ สาขาวิชาพลศึกษาฯ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็ นเจ้ าภาพในการสวดพระอภิธรรมในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และกําหนดฌาปนกิจศพในวันที่
7 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดควนสวรรค์ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทั้งนี ้ ทางครอบครัวของนายสันติสขุ ได้ มอบเงิน
จํานวน 20,000 บาทให้ กบั ชมรมฟุตซอลเพื่อใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมของชมรมต่อไป
1.2.2.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(1) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ อง "Teaching
with
Technology in 21st Century"
ตามที่ ส าขาวิ ช าได้ กํ า หนดจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
"Teaching with Technology in 21st Century" ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
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ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา นั้น ขณะนี ้มีผ้ ใู ห้ ความสนใจเข้ า
ร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 60 คน ในการนี ้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้ งรายชื่อเข้ าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้
(2) การเชิ ญวิ ท ยากรในโครงการประชุ ม สั ม มนาทางวิช าการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “45 ปี คืนถิ่น ย้ อนอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต”
ตามที่ ค ณะศึก ษาศาสตร์ กํ าหนดจัด ในโครงการประชุม สัม มนาทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ “45 ปี คืนถิ่น ย้ อนอดีต สู่ปัจจุบนั เพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 6-8
ธันวาคม 2556 และกําหนดให้ มีการเสวนาทางวิชาการเรื่ อง “ศึกษาศาสตร์ กบั การสร้ างคนสู่ประชาคมอาเซียน”
ซึง่ จะเชิญวิทยากรชาวต่างชาติ จํานวน 2 คน ร่วมบรรยายนั้น สาขาวิชาได้ ประสานงานเชิญวิทยากรซึง่ ได้ รับการ
ตอบรับแล้ ว 1 คน และอีก 1 คน อยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยความคืบหน้ าในเรื่ องดังกล่าวจะแจ้ งให้ ทราบ
ต่อไป
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ )
1.3.1 การเทียบโอนความรู้ ตามข้ อบังคับคุรุสภา ว่ าด้ วยการรั บรองความรู้ และ
ประสบการณ์ วชิ าชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550
- เอกสารหมายเลข 1.3.1 นอกเล่ม
1.4 เรื่ องแจ้ งจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.4.1 หัวหน้ าสํานักงาน
มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ได้ ขอความร่ วมมือให้ หน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยร่ วมเป็ นเจ้ าภาพทอดกฐิ น ณ วัดไทรงาม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในการนี ้ คณะจะมีหนังสือ
ขอความร่วมมือในการร่วมทําบุญและร่วมทอดกฐิ นไปยังสาขาวิชาต่างๆ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 10/2556
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
10/2556 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.2 บรรทัดที่ 4
ข้ อความเดิม
...และกําหนดพระราชทางเพลิงศพ...
แก้ ไขเป็ น
...และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ...
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 หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.2.2 บรรทัดที่ 6
ข้ อความเดิม
...ในการนี ้ สาขาวิชาจะทํามีหนังสือขอ...
แก้ ไขเป็ น
...ในการนี ้ สาขาวิชาจะมีหนังสือขอ...
 หน้ าที่ 4 วาระที่ 3.1
ในส่วนของข้ อเสนอแนะจากกรรมการให้ เพิ่มข้ อความต่อท้ ายในบรรทัดที่ 3 ดังนี ้
และควรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาของหลักสูตรที่เน้ นการเรี ยนการสอนทางด้ านวิทยาศาสตร์
ในส่วนของมติให้ เพิ่มข้ อความต่อท้ ายในบรรทัดที่ 2 ดังนี ้ และเปลี่ยนชื่อปริ ญญา
ภาษาไทยเป็ น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ )

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2556
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขั้นต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้นประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2556 (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. รายวิชาที่มีผ้ ูสอนหลายคน หรื อมี ผ้ ูเรี ยนหลายกลุ่ม ควรใช้ เกณฑ์ และช่วงการให้ ค่า
ระดับขั้นรูปแบบเดียวกัน
2. การกํ าหนดวิธีการตัดเกรด ผู้สอนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจํานวนผู้เรี ยน
ด้ วย อาทิ การตัดแบบ T-SCORE ผู้เรี ยนควรเป็ นกลุม่ ใหญ่ เป็ นต้ น
มติ เห็นชอบค่าระดับขั้นประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2556 โดยให้ มีการปรับทบทวน
เอกสารดังนี ้
1. มอบประธานสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษาประสานงานอาจารย์ ที่ ส อนใน
รายวิชา 0308461 การบริ หารจัดการสถานศึกษา ในการพิจารณาทบทวนการใช้ เกณฑ์และกําหนดช่วงค่าระดับ
ขั้นให้ เป็ นรูปแบบเดียวกัน
2. มอบประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนประสานงานอาจารย์ ที่สอนใน
รายวิชา 0308382 ประสบการณ์วิชาชีพครู ในการพิจารณาทบทวนการใช้ เกณฑ์และกําหนดช่วงค่าระดับขั้นให้
เป็ นรูปแบบเดียวกัน
3. มอบประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยประสานงานอาจารย์ที่สอนใน
รายวิชา 0308472 การวิจยั ทางการศึกษา ในการพิจารณาทบทวนการใช้ เกณฑ์และกําหนดช่วงค่าระดับขั้นให้
เป็ นรูปแบบเดียวกัน
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4. มอบนางสาวปั ทมา สํานักโหนด ดําเนินการดังนี ้
4.1 ประสานงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ในการปรับเหตุผล
การให้ คา่ ระดับขั้น I ในรายวิชา 0305441 การประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 ประสานงานอาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ ในการปรับเหตุผลการให้ ค่า
ระดับขั้น I ในรายวิชา 0308472 การวิจยั ทางการศึกษา
4.3 ประสานงานผู้ช่วยศาสตราจารย์สดุ า เธี ยรมนตรี ให้ ปรับช่วงการให้ ค่า
ระดับขั้นในแต่ละช่วงให้ เท่ากัน
4.4 ประสานงานรองศาสตราจารย์ สุเ ทพ สัน ติ ว รานนท์ ให้ นํ า เกณฑ์ ก าร
พิจารณาให้ คา่ ระดับขั้นแจ้ งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในครั้งต่อไป

4.2 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวกัซมีรัน สาและ
ด้ วยนางสาวกัซมีรัน สาและ รหัส 561031001 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชา
การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งลาออกและสอบเข้ าเรี ยนใหม่ในปี การศึกษา 2556
มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 8 รายวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนของนิสติ ดังกล่าว
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวกัซมีรัน สาและ จํานวน 8 รายวิชา
ดังนี ้

ที่

1.
2.
3.

ที่

4.

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
ภาษา หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554

หน่ วย
กิต

0000111 ภาษาไทยและวัฒ นธรรม 3(3-0-6)
ทางภาษา
0000121 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 1
3(3-0-6)
0000122 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 2
3(3-0-6)
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2554

หน่ วย
กิต

0000142 สุน ทรี ย ภาพ ปั ญ ญา และ 3(2-2-5)
จริยธรรม

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

C
B
B
ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

B

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร
กศ.บ. (4 ปี ) สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

0000111 ภาษาไทยและวัฒ นธรรม
ทางภาษา
0000121 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 1
0000122 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 2
รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร กศ.บ.
(4 ปี ) สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2554

0000142 สุน ทรี ย ภาพ ปั ญ ญา และ
จริยธรรม

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต

3(2-2-5)
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ที่

5.
6.

ที่

7.

ที่

8.

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2554

หน่ วย
กิต

0000151 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
เพื่อชีวิต
0000152 วิ ท ยาการสุ ข ภาพเพื่ อ 3(3-0-6)
คุณภาพชีวิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

C
C+

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ หมวดวิชา
ศึกษาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2554

หน่ วย
กิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

B

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มบูรณาการ หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554

หน่ วย
กิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

0000162 ทักษิณศึกษา

3(1-6-2)

C+

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร
กศ.บ. (4 ปี ) สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2554

0000151 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อชีวิต
0000152 วิ ท ยาการสุ ข ภาพเพื่ อ
คุณภาพชีวิต
รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร
กศ.บ. (4 ปี ) สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ หมวดวิชา
ศึกษาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2554

0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร
กศ.บ. (4 ปี ) สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มบูรณาการ หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554

0000162 ทักษิณศึกษา

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต

3(3-0-6)

หน่ วยกิต

3(1-6-2)

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาคํารั บรองการปฏิบัตงิ านประจําปี การศึกษา 2556
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ กําหนดให้ คณะดําเนินการจัดทําคํารั บรองการปฏิบัติงาน ประจําปี
การศึก ษา 2556 โดยต่อ รองให้ ค ณะกํ า หนดค่า เป้ าหมายการดํ า เนิ น งานในตัว ชี ว้ ัด ที่ เ ป็ นกระบวนการ ให้
ดําเนิ นการครบทุกข้ อ ยกเว้ นองค์ ป ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา และผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมต้ องไม่ตํ่ากว่า 4.51 นั้น คณะได้ ดําเนินจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเรี ยบร้ อย
แล้ ว จึงขอให้ คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิงานต่อไป (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบคํารับรองการปฏิบตั งิ าน ประจําปี การศึกษา 2556
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5.2 พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเป็ นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย
ด้ วยคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ เสนอชื่อบุคคลเป็ นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึง
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2)
มติ เห็ น ชอบการแต่ง ตัง้ บุค คลเป็ นคณะกรรมการผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต รและอาจารย์
ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. รองศาสตราจารย์อนันต์ อารี ย์พงศ์
3. อาจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย
2. รองศาสตราจารย์อนันต์ อารี ย์พงศ์
3. อาจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล
4. อาจารย์ ดร.จริ ญญา ธรรมโชโต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดา มีสขุ
และมอบนางสุ ภ าภรณ์ ประดั บ แสง ประสานงานขอประวั ติ แ ละผลงานของ
รองศาสตราจารย์อนันต์ อารี ย์พงศ์ โดยให้ ปรับรูปแบบให้ เป็ นของมหาวิทยาลัย

5.3 พิจารณาการแต่ งตัง้ บุคคลเป็ นอาจารย์ ประจําบัณฑิตศึกษา
(อ.ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรั มย์ และ อ.เกษม เปรมประยูร)
ด้ วยสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เสนอขอแต่งตั ้ง
อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ และอาจารย์เกษม เปรมประยูร เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประธาน
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ดงั กล่าวเป็ น
อาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3)
มติ เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ง อาจารย์ ดร.สุ ว รรณี เปลี่ ย นรั ม ย์ และอาจารย์ เ กษม
เปรมประยูร เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา
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5.4 เรื่ องขอความร่ วมมือจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ ขอความร่วมมืออาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี ้
1. ขอความร่วมมืออาจารย์ดแู ลและกวดขันเรื่ องการแต่งกายของนิสิตให้ มีความเหมาะสม
โดยเฉพาะนิสติ ในหลักสูตร กศ.บ. ซึง่ จะเป็ นครูในอนาคต
2. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในคณะดูแลนิสติ ทุนของคณะศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะนิสิต
ทุนในโครงการ สควค. ซึง่ ต้ องได้ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.75 จึงจะคงสภาพได้ รับทุน หากได้ เกรดตํ่ากว่านี ้จะ
พ้ นสภาพการรับทุน และนิสิตทุน ป.บัณฑิต (อุสตาซ) จะต้ องได้ เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 หากตํ่ากว่านี ้จะพ้ น
สภาพการรับทุน ซึ่งหากอาจารย์ผ้ สู อนพิจารณาแล้ วเห็นว่านิสิตจะมีโอกาสได้ เกรดเฉลี่ยตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ ควร
พิจารณาให้ นิสติ พ้ นสภาพการรับทุนตั ้งแต่ในระยะแรก นิสติ จะได้ ไม่ต้องชดใช้ ทนุ ในจํานวนที่สงู มากนัก
3. ขอความร่ วมมื อประธานสาขาวิชาติดตามและรวบรวม มคอ.3 ของภาคการศึกษา
ปั จจุบนั และ มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา ส่งมายังฝ่ ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี ้ ฝ่ ายวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์ จะมีหนังสือแจ้ งไปยังสาขาวิชาอีกครัง้
4. ขอความร่วมมืออาจารย์ในคณะให้ ความสําคัญกับการคุมสอบในรายวิชาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเองให้ มาก เพราะจากสถิตทิ ี่ผา่ นมาอาจารย์จะมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่คมุ สอบแทนเป็ นจํานวน
มาก และขณะนี ้คณะได้ รวบรวมข้ อมูลของอาจารย์ที่ไม่คมุ สอบในช่วงของการสอบเป็ นสถิตไิ ว้ แล้ ว

5.5 การชําระเงินค่ ารั กษาสภาพนิสิตในหลักสูตร 5 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ครั้งที่ 7/2556 เมื่ อ วันที่ 3 สิงหาคม 2556 อนุมัติใ ห้ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี ที่ 5
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) ไม่ต้องจ่ายค่ารั กษาสภาพนิสิต จํานวน 2,000 บาท เนื่องจากได้
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 0308516 การฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ในการนี ้ เนื่องจากรหัสวิชาดังกล่าว
รหัสวิชาในหลักสูตรเก่า ซึง่ นิสติ ที่เรี ยนในหลักสูตรนี ้ได้ สําเร็ จการศึกษาไปแล้ ว และนิสิตปั จจุบนั จะไม่สามารถขอ
ยกเว้ นค่ารักษาสภาพในช่วงออกฝึ กปฏิบตั ิการสอนเนื่องจากเรี ยนในหลักสูตรใหม่ รหัสวิชาจะไม่ตรงกับรหัสใน
หลักสูตรเก่า ทั้งนี ้ เสนอให้ คณะศึกษาศาสตร์ แจ้ งรหัสหรื อรายวิชาที่ขอยกเว้ นให้ มหาวิทยาลัยทราบด้ วย
มติ มอบนางสุ ภ าภรณ์ ประดั บ แสง ประสานงานหน่ ว ยฝึ กสอนฝึ กงาน คณะ
ศึกษาศาสตร์ ให้ ทําหนังสือแจ้ งรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการออกฝึ กสอนของนิสิตทั้งหมด ทั้งในหลักสูตรเก่า และ
หลัก สูต รใหม่ โดยให้ ร ะบุใ ห้ ชัด เจนว่ า การยกเว้ น การจ่ า ยค่ า รั ก ษาสภาพนิ สิ ต จะมี ผ ลบัง คับ ใช้กับ นิ สิ ต ที่
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการฝึ กปฏิบตั กิ ารวิชาชีพที่เข้ าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
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5.6 การจัดทําจุลสารคณะศึกษาศาสตร์
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ กําลังจัดทําจุลสารคณะ รอบ 3 เดือน ในการนี ้ สาขาวิชาใดประสงค์
เผยแพร่ ข้อมู ล ข่ า วสารการจั ด ทํ า กิ จ กรรม/โครงการ สามารถส่ ง รายละเอี ย ดพร้ อมภาพถ่ า ยมายัง ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ของคณะได้ ทั้งนี ้ มอบนายวันเฉลิม ภักดีสตั ยากุล เป็ นผู้ประสานงาน
มติ ที่ประชุมทราบ

ปิ ดประชุม

เวลา

17.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

