รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2555
วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
6. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
8. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
9. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
11. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
12. นางสุภาภรณ ประดับแสง
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ผูไมเขาประชุม
1. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
2. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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ผูรวมประชุม
อาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

อาจารย

13.25 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี้
1.1.1 ความรวมมือเครือเทางาม
ตามที่คณะศึกษาศาสตรรวมลงนามความรวมมือเครือเทางามของคณะศึกษาศาสตร
5 มหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้ไดมีการประชุมเครือเทางามเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยที่ประชุมไดสรุปและแบงความรับผิดชอบใหกับมหาวิทยาลัยในเครือ ดังนี้
(1) คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ รั บ ผิ ด ชอบด า นการจั ด ทํ า วารสาร
ศึกษาศาสตร 5 สถาบัน โดยใหมีการพัฒนาเว็บไซตของวารสารศึกษาศาสตรเครือเทางาม และใหดําเนินการ
จัดตั้งบรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิรวมจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยในเครือ มหาวิทยาลัยละ 10 คน
(2) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบดานการพัฒนานิสิต โดยจะ
เปนเจาภาพจัดการประชุมพัฒนานิสิตในวันที่ 19 มกราคม 2555
(3) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบดานการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี
กําหนดจัดโครงการพัฒนาคณาจารยโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 17
มีนาคม – 9 มิถุนายน 2555 ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด โดยใหมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม
พิจารณาสงอาจารยเขารวมในโครงการดังกลาว
(4) คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม รับ ผิดชอบเป นเจา ภาพในการ
จัดการประชุมนานาชาติ ระหวางวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ที่อําเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งรายละเอียดจะแจง
ใหทราบในโอกาสตอไป
1.1.2 โครงการวันครู แหงชาติ “สืบสานคุรุคารวะวั ฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระ
คุณครู)
กลุมกิจกรรมนิสิตรวมกับคณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการวันครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2555 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยชวงเชามีกิจกรรมตักบาตร และมีการเสวนาระหวางนิสิต
อาจารย และศิษยเกา และมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติใหแกอาจารยเนื่องในวันครูแหงชาติ ซึ่งโครงการดังกลาว
บรรลุตามวัตถุประสงคดวยความเรียบรอย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงั นี้
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ไมม)ี
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
อาจารย ดร.สุ ธ าสิ นี บุ ญ ญาพิ ทั ก ษ ประธานสาขาวิ ช า แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม
รับทราบ 2 เรื่อง คือ
(1) สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยกําหนดจัดการประชุมสัมมนา การวิจัย
วัดผล และประเมินผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระหวางวันที่ 24-27 มกราคม 2555 ณ โรงแรมบีพี
สมิหลาบีช รีสอรท และศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้มียอดผูแจงความจํานงเขารวมในการประชุม
ดังกลาวประมาณ 520 คน โดยหากคณาจารยทานใดสนใจสามารถแจงชื่อเขารวมการประชุมเพิ่มเติมได
(2) คณะกรรมการกองทุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 มีมติใหจัดตั้งหนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัย โดยคณะศึกษาศาสตรจะมี 1 หนวยวิจัย คือ
หนวยวิจัยการเรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมอยางยั่งยืน ซึ่งมีอาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ
เปนหัวหนาหนวยวิจัย และมีนางสาววันทิพย หนูหลง เปนเจาหนาที่ประจําหนวย
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
อาจารย พ เยาว อิน ทสุว รรณ ประธานสาขาวิช า แจ ง ให ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ
2 เรื่อง คือ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริและโรงเรียนขาดแคลน
ในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต (ตชด.) รวมกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดกิจกรรมวันเด็กใหกับ
เด็กในโรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ โรงเรียน ตชด. พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันตรี
(2) อาจารยในสาขาวิชาไดเขารวมอบรมการเปนวิทยากรในการอบรมครูผูนาํ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจัดโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ระหวางวันที่ 14-17
มกราคม 2555 ณ จังหวัดนนทบุรี
1.2.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.2.3.1 รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบรับการตีพิมพผลงานในวารสารศึกษาศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม-นอกเลม
1.2.3.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า อธิ ก ารบดี จ ะสิ้ น สุ ด การรั ก ษาการในตํ า แหน ง
ผูอํานวยการ U-MDC ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่ง U-MDC จะมีสถานภาพเทียบเทาหนวยงานระดับคณะใน
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มหาวิทยาลัย โดยจะใชระเบียบและขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเวนการบริหารงานบางอยางจะใช
ระเบียบเฉพาะ
1.2.4 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
นางสมนิตย สุกาพัฒน หัวหนาสํานักงานคณะแจงสรุปการใชงบประมาณไตรมาสที่ 1
ประจํ า ป ง บประมาณ 2555 และผลการดํ า เนิ น การตามกิ จ กรรม/โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ 2555 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.4-นอกเลม
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 11/2554
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
11/2554 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 9 วาระที่ 4.4 แกไขคําวา “นส.”
จากเดิม
นส.
แกไขเปน
น.ส.

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง (ไมมี)

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 โครงการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา : ระยะที่ 1
ดวยสถาบันคลังสมองของชาติกําลังจัดโครงการจัดอันดับคุณภาพสาขาวิชา : ระยะที่ 1 เพื่อ
ประมวลขอมูลสําคัญๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาในสาขาวิชานํารอง
5 สาขาวิชา เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเขารวม
เปนสาขาวิชานํารองของโครงการดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบการเขารวมโครงการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา:ระยะที่ 1
ของคณะศึกษาศาสตร โดยมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง เปนผูประสานงานหลัก
ในการดําเนินงานตอไป
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4.2 (ราง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
ตามที่สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัดนี้ สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว โดยมีอาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท รวมนําเสนอ
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2-นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ควรปรับปรัชญาใหกระชับ และนาสนใจ เชนปรับเปน วัดผลการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
มนุษยและสังคมที่ยั่งยืน
มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา โดยใหมี
การปรับแกไขเอกสาร ดังนี้
1. ใหปรับรายละเอียดในสวนของวัตถุประสงคทั้งในแบบเสนอหลักสูตร และใน
เอกสารหลักสูตร หนาที่ 5 ใหเปนดังนี้
วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ความเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษา
2. มีความสามารถในการถายทอดหรือพัฒนางานทางดานวัดผลการศึกษา และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพตางๆ
3. มีความสามารถพัฒนาความรู และติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
การวัดผลการศึกษา ซึ่งนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทางดานการวัดผลการศึกษา
4. มีจิตสํานึกและรับผิดชอบในจรรยาบรรณของนักวัดผลการศึกษา
2. ในแบบเสนอหลักสูตร หนาที่ 3 ขอ 8 โครงสรางหลักสูตร บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน...
แกไขเปน
...สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา...
บรรทัดที่ 2 ปรับจํานวนหนวยกิตเปน 42 หนวยกิต
ในตารางเปรีย บเทีย บโครงสร า งหลัก สูต รให ระบุว าส ว นใดเปน หลัก สูตรเดิ ม
สวนใดเปนหลักสูตรปรับปรุง
3. ในแบบเสนอหลัก สูต ร หน าที่ 4 ขอ 10 ความพร อ มในการดํ าเนิ นการ ให ใ ส
รายละเอียดในหัวตารางใหครบถวน และเรียงขอมูลตามตําแหนงทางวิชาการ
4. ในเอกสารหลั ก สู ต ร ให ป รั บ แก คํ า ว า คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต ร เป น
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ตลอดทั้งเลม
5. ในเอกสารหลักสูตร หนาที่ 2-3 ขอ 9 ใหเรียงขอมูลตามตําแหนงทางวิชาการ
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6. หนาที่ 6 ในตารางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในสวนของหลักฐาน/ตัวบงชี้
ขอ 1 ใหเพิ่ม ผลการเสนอความคิดเห็นของนิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
7. หนาที่ 8 ปรับรายละเอียดแผนการรับนิสิตเปนรับนิสิตทุกป ตลอดระยะเวลา 5 ป
และปรับรายละเอียดในสวนของงบประมาณใหสอดคลองกับแผนการรับนิสิตที่ปรับเปลี่ยนใหม
8. ชื่อวิชาที่เปนภาษาอังกฤษตั้งแตหนาที่ 9-16 ไมตองอยูในเครื่องหมายวงเล็บ ()
9. หนาที่ 10 รายวิชา 0305513
ขอความเดิม
สัมมนาการวิจัยทาการวัดและประเมิน
แกไขเปน
สัมมนาการวิจัยทางการวัดและประเมิน
10. แกไขชื่อวิชาในรหัส 0305513 เปน สัมมนาการวิจัยทางการวัดผลการศึกษา
11. หนาที่ 12 ในตารางแสดงแผนการศึกษา ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ใหเพิ่มรายวิชา
0305691 วิทยานิพนธ 3 หนวยกิต และปรับลดจํานวนหนวยกิตรายวิชา 0305691 วิทยานิพนธ ในชั้นปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 เหลือ 9 หนวยกิต
12. หนาที่ 14 ปรับหนวยกิตในรายวิชา 0305504 การวัดเชาวปญญหาและเชาว
อารมณ, รายวิชา 0305505 การวัดและประเมินดานคุณลักษณะ และรายวิชา 0305506 การวัดและประเมิน
ความสามารถในการคิด เปน 3(2-2-5)
13. หนาที่ 16 คําอธิบายรายวิชา 0305522 การวิเคราะหหลายตัวแปร บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ และตัวแปรพหุ ระดับ...
แกไขเปน
...การวิเคราะหหลายตัวแปร...
14. หนาที่ 18-19 ขอ 5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย/วิทยานิพนธ ใหปรับคํา
วา ปการศึกษาที่ 2 เปน ชั้นปที่ 2
15. หนาที่ 20 หมวดที่ 4 ในตารางการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ในสวนของ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต ขอ 1
ขอความเดิม
...ดวยตนเองจากแหลงและเครือขายการเรียนรูที่หลาย
หลาย...
แกไขเปน
...ด ว ยตนเองจากแหล ง และเครื อ ข า ยการเรี ย นรู ที่
หลากหลาย...
16. ในภาคผนวก ข ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร หนา 39-57 ใหปรับ
ขอมูลใหอยูในรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17. หนาที่ 52 ขอ 4 สถานที่ติดตอ ใหปรับคําจากกลุมหลักสูตรวิชา เปนสาขาวิชา
18. ในภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนระหวางหลักสูตรฯ หนาที่ 68 ใน
รายวิชา 0305526 การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ ใหเพิ่มขอความ ปรับชื่อวิชา ในชองหมายเหตุ
19. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอนใหเหมาะสมและถูกตองตลอดทั้งเลม

7

4.3 การเสนอชื่ออาจารยเพื่อพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ
ตามที่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลิต
สารคดีเชิงขาวเรื่องจริงผานจอในโครงการ “สิงหสรางสรรคคนทีวีป 6” นั้น สาขาวิชาจึงเห็นสมควรเสนอชื่อ
อาจารย ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการของนิสิตที่ไดรับรางวัลดังกลาว เขารับการ
พิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ โดยคณะไดเสนอชื่อเขารับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันครูและวันปาริชาติ และเสนอที่
ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่ออาจารย ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค เขารับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับ
มหาวิทยาลัยและสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยตอไป (รายละเอียดตามเอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบรวบรวมข อ มู ล ไว เ พื่ อ นํ า เสนอพิ จ ารณารางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัย และในสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรตอไป

4.4 การโอนยายคณะ (นายศุภชัย เพริดพรอม, นายสุนนท มิกาศ, นายอัสรี เหล็มโสะ,
น.ส.มาลีวัลย ชวยรัตนะ และนายวุฒิชัย อองสุทธิ์)
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 5 ราย ดังนี้
(1) นายศุ ภ ชั ย เพริ ด พร อ ม รหั ส 532021294 ขอโอนย า ยจากสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร- มาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(2) นายสุนนท มิกาศ รหัส 522021219 ขอโอนยายจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(3) นายอัสรี เหล็มโสะ รหัส 532021438 ขอโอนยายจากสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(4) นางสาวมาลีวัลย ชวยรัตนะ รหัส 532041068 ขอโอนยายจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(5) นายวุฒิชัย อองสุทธิ์ รหัส 531071360 ขอโอนยายจากสาขาวิชาการประกอบอาหาร
และการจั ด การ คณะเศรษฐศาสตร แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ มาสั ง กั ด สาขาวิ ช าพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิต 5 รายขางตน (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
นิสิตที่ไดรับการโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร อาจจะสําเร็จการศึกษาชากวานิสิตที่
เรียนตามหลักสูตรปกติ
มติ เห็นชอบการโอนยายคณะของนายศุภชัย เพริดพรอม, นายสุนนท มิกาศ, นายอัสรี
เหล็มโสะ, นางสาวมาลีวัลย ชวยรัตนะ และนายวุฒิชัย อองสุทธิ์
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4.5 แนวปฏิบัติการดําเนินการคุมสอบของคณะศึกษาศาสตร
ด ว ยฝ า ยวิ ช าการคณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด จั ด ทํ า ข อ มู ล และเอกสารเกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ก าร
ดํ า เนิ น การคุ ม สอบของคณะศึ ก ษาศาสตร ประธานจึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร า ง) ประกาศคณะ
ศึกษาศาสตร เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินการคุมสอบของคณะศึกษาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.5)
มติ เห็ น ชอบ (ร า ง) ประกาศคณะศึ ก ษาศาสตร เรื่อ ง แนวทางปฏิ บั ติก ารดํา เนิน การ
คุมสอบ โดยใหปรับแกไขดังนี้
1. (ราง) ประกาศ ขอที่ 6
ขอความเดิม คณะกรรมการคุมสอบและนิสิตที่เขาสอบตองเซ็นชื่อคุมสอบและ
เขาสอบทุกครั้ง
แกไขเปน คณะกรรมการคุมสอบตองเซ็นชื่อคุมสอบ และนิสิตที่เขาสอบตอง
เซ็นชื่อเขาสอบทุกครั้ง
2. ใหปรับแบบฟอรมรายงานการทุจริตการสอบ โดยใหเพิ่มสวนที่ใหอาจารยผูสอน
รับทราบ และใหความเห็น
3. ใหปรับ (ราง) ใบเซ็นชื่อกรรมการผูคุมสอบ โดยใหตัดคอลัมนเริ่มสอบ และหมด
เวลาสอบออกจากตาราง แตไประบุในสวนของหัวแบบฟอรมแทน

4.6 ทบทวนแนวทางปฏิบัตกิ ารสงคาระดับขั้น
ตามที่ ค ณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด มี ม ติ ใ ห ป รั บ แนวทางปฏิ บั ติ ก ารส ง
คาระดับขั้น นั้น บัดนี้ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับแนวปฏิบัติการสงคาระดับขั้นเรียบรอย
แลว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติการสงคาระดับขั้น (รายละเอียดตามเอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.6)
มติ เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสงคาระดับขั้น
โดยใหปรับแกไขดังนี้
1. (ราง) ประกาศ ขอ 6 บรรทัดที่ 5-7 ใหตัดคําและประโยคตั้งแต “อีก งานวิชาการ
สํานักงานคณะศึกษาศาสตร จะทําบันทึกขอความเพื่อติดตาม และจะรวบรวมรายงานคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตรตอไป” ออก
2. ขอ 6 บรรทัดที่ 5 ใหเพิ่มขอความดังนี้ หากอาจารยผูสอนทานใดไมสามารถสงได
ตามวันที่ขออนุญาต ใหถือวาบกพรองตอการปฏิบัติหนาที่ ยกเวนกรณีจําเปนใหอยูในดุลยพินิจของ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
3. ใหตัดขอ 7 และ 8 ออก
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4.7 ระเบียบการใชหอง Micro Teaching คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหอง Micro Teaching นั้น บัดนี้หองดังกลาว
ไดดําเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นพรอมใชงานแลว ดังนั้นเพื่อใหการใชหองดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบการใชหอง Micro Teaching คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.7)
มติ
เห็นชอบ (ราง) ระเบียบการใชหอง Micro Teaching โดยใหเปลี่ยนชื่อจาก
ระเบียบการใชหองฯ เปน แนวปฏิบัติการใชหองฯ และใหระบุเบอรโทศัพทมือถือของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแล
หอง Micro Teaching ไวในแนวปฏิบัติการใชหองฯ เพื่อความสะดวกในการติดตอดวย

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การพัฒนาอาจารยคณะศึกษาศาสตรเพื่อเตรียมการรองรับการกาวสูอาเซียนและ
นานาชาติ
ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการพัฒนาอาจารยคณะศึกษาศาสตรเพื่อเตรียมการ
รองรับการกาวสู อาเซียนและนานาชาติ และเพื่ อใหสอดคลองกั บที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ไดกําหนดจัดโครงการพัฒนาคณาจารยโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 17
มีนาคม – 9 มิถุนายน 2555 ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด เปนระยะเวลา 12 สัปดาห โดยมี
เปาหมายใหผูผานการอบรมตองจัดทําแผนจัดการเรียนรูพรอมสื่อที่พรอมจะนําไปใชสอนไดทันทีอยางนอย 1
รายวิชา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ
โครงการพัฒนาอาจารยคณะศึกษาศาสตรฯ และเกณฑการคัดเลือกอาจารยเพื่อเขาโครงการพัฒนาอาจารย
ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม-นอกเลม)
มติ เห็นชอบโครงการพัฒนาอาจารยคณะศึกษาศาสตรเพื่อเตรียมการรองรับการกาวสู
อาเซียนและนานาชาติ และเกณฑการคัดเลือกอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยคณะศึกษาศาสตรเพื่อ
เตรียมการรองรับการกาวสูอาเซียนและนานาชาติ โดยใหปรับแกไขเกณฑการคัดเลือกดังนี้
1. ปรับหัวขอเกณฑการคัดเลือกอาจารยไปเรียนภาษาอังกฤษตางประเทศ เปน
เกณฑการคัดเลือกอาจารยไปอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษในตางประเทศ และปรับหัวขอเกณฑการ
คั ด เลื อ กอาจารย ไ ปเรี ย นภาษาอั ง กฤษในประเทศ เป น เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กอาจารย ไ ปอบรมภาษาอั ง กฤษ
ภายในประเทศ
2. ปรับแกรายละเอียดในเกณฑการคัดเลือกดังนี้
เกณฑการคัดเลือกอาจารยไปอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษในตางประเทศ
(1) เปนอาจารยคณะศึกษาศาสตรที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 ป
(2) มีประสบการณการนําเสนองานในตางประเทศ
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(3) มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี และมีคะแนนสอบ TOFEL ไมนอยกวา
500 หรือผลการสอน IELTS ที่ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรือผลสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยคณะศึกษาศาสตร ซึ่งได
คะแนนในระดับเกินรอยละ 70
(4) มีความตั้งใจและความรับผิดชอบ และเมื่อกลับมาแลวสามารถเปนแกนนํา
ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศได
เกณฑการคัดเลือกอาจารยไปอบรมภาษาอังกฤษภายในประเทศ
(1) เปนอาจารยคณะศึกษาศาสตรที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 ป
(2) มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี และมีคะแนนสอบ TOFEL ไมนอยกวา
500 หรือผลการสอบ IELTS ที่ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรือผลสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยคณะศึกษาศาสตร ซึ่งได
คะแนนในระดับเกินรอยละ 70
(3) มีความตั้งใจและความรับผิดชอบ และเมื่อกลับมาแลวสามารถเปนแกนนํา
ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศได
3. ใหสาขาวิชาตางๆ พิจารณาเสนอชื่ออาจารยในสาขาเพื่อรับการคัดเลือกใหเขา
รวมโครงการ ซึ่งสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย เสนออาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน เสนอผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ สามารถเสนอชื่อ
เพิ่มเติมไดโดยคณะจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว

ปดประชุม

เวลา

17.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

