เอกสารการประชุม
หมายเลข 2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2554
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 (คณะศึกษาศาสตรเดิม)

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
6. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
8. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
9. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
10. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
11. นางสุภาภรณ ประดับแสง
12. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ผูไมเขาประชุม
1. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
2. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
4. นางเพชรา วงศประไพโรจน

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ผูรวมประชุม
1. อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
2. นางอุทัย
ศิริคุณ

ประธานหนวยฝกสอนฝกงาน
นักวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

13.14 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี้
1.1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา
ดวยมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษาเพื่อกํากับดูแลการผลิตครู โดย
ไดมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางในการกําหนดแผนในการ
ผลิตครูของมหาวิทยาลัยซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตรเปนประธาน รายละเอียดในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบ
ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงั นี้
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ไมม)ี
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการ
ทางการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบวาสาขาวิชากําหนดจัดงานครบรอบ 30 ป ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ
2555 ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ มีกิจกรรมหลายรายการไดแก การตักบาตรในชวงเชา และสัมมนาทางวิชาการ
ในชวงบาย 2 หัวขอคือ “การศึกษาไทยในสังคมอาเซี่ยน” และ “คุรุสภากับการพัฒนานักบริหารการศึกษาแบบ
มืออาชีพ” โดยรายละเอียดในโครงการจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
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1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจัย แจงใหที่ประชุมทราบวาสาขาวิชากําหนดจัดการประชุมสัมมนา การวิจัย วัดผล และประเมินผลสัมพันธ
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระหวางวันที่ 24-27 มกราคม 2555 โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวนคือ ประชุมสัมมนา
และนําเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 24 มกราคม 2555 และการศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ระหวางวันที่ 25-27 มกราคม 2555 ซึ่งผูที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทางเว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
1.2.2.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิ ต ศาสตร แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สาขาวิ ช ากํ า หนดจั ด ประชุ ม สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต (ตชด.) ประจําป
2554 และจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป 2555 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมปาริชาต
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งในการประชุมดังกลาวจะมีการมอบของรางวัลผูบริหารดีเดนดวย
1.2.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.2.3.1 รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
แจงใหที่ประชุมทราบวานิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต
และเจาภาพไดกําหนดฌาปนกิจในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 9/2554
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
9/2554 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
• หนาที่ 1 ตัดชื่อผูเขาประชุม ลําดับที่ 5 ประธานสาขาวิชาการบริหารและการ
จัดการทางการศึกษา ออก
• หนาที่ 6 วาระที่ 4.2 ในสวนของขอเสนอแนะจากกรรมการ
ขอความเดิม
1. ควรใหผูคุมสอบลงนามกํากับในใบลงชื่อเขาสอบของ
ดวยนิสิต และควรระบุชื่ออาจารยผูสอนรายวิชานั้น พรอมหมายเลขติดตอกลับสําหรับเกิดปญหาดวย
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แกไขเปน
1. ควรใหผูคุมสอบลงนามกํากับในใบลงชื่อเขาสอบของ
นิสิต และควรระบุชื่ออาจารยผูสอนรายวิชานั้น พรอมหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับในกรณีเกิดปญหาดวย
• หนาที่ 6 วาระที่ 4.2 ในสวนของมติ
ขอความเดิม
2. ....ขอใหแจงหรอประสานงานกับผูคุมสอบเอง
2. ....ขอใหแจงหรือประสานงานกับผูคุมสอบเอง
แกไขเปน
• หนาที่ 7 วาระที่ 4.2 ในสวนของมติ ขอ 4
ขอความเดิม
4.1 รับผิดชอบจัดหาผูคุมสอบ และตองเปนอาจารยใน
สาขาวิชาหรืออาจารยในคณะ ไมใชบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
แกไขเปน
4.1 รับผิดชอบจัดหาผูคุมสอบ และตองเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
• หนาที่ 7 วาระที่ 4.2 ในสวนของมติ ขอ 4
ขอความเดิม
5. อาจารยผูคุมสอบตองสํารวจการแตงกายของนิสิต...
แกไขเปน
5. อาจารยผู คุ ม สอบต อ งตรวจสอบการแต ง กายของ
นิสิต...
• หนาที่ 7 วาระที่ 4.2 ในสวนของหมายเหตุ ใหนําไปไวลางขอ 4.2
• หนาที่ 7 วาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 2-3 ตัดคําวา /สาขาวิชา ออก
• หนาที่ 8 วาระที่ 4.6
4.6 การเทียบโอนวิชาเรียน (นยพันธวิทย...)
ขอความเดิม
แกไขเปน
4.6 การเทียบโอนวิชาเรียน (นายพันธวิทย…)
• หนาที่ 9 บรรทัดที่ 8
ของนิสิต 9 รายขางตน
ขอความเดิม
แกไขเปน
ของนิสิต 3 รายขางตน
• หนาที่ 10 วาระที่ 4.8.2 บรรทัดสุดทาย
ขอความเดิม
ประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาวะผูนํา...
แกไขเปน
ประจําหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนํา...
• หนาที่ 12 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาชีวิทยา...
แกไขเปน
...ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา...
• หนาที่ 12 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
...คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร...
แกไขเปน
...คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร...
• หนาที่ 12 วาระที่ 5.1 ในสวนของมติ
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แกไขเปน
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย นของนางสาว
สิริลักษณ หนูมี จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่เรียนมาแลวจาก
รายวิชาที่ขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
895-203 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6) 0308254 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
340-323 โสตทัศนศึกษา
2(2-0-4) 0317312 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ 2(1-2-3)

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 ติดตามความกาวหนาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2554
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 วาระพิจารณาการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร ที่ประชุมมีมติ
ใหสาขาวิชาตางๆ จัดทําแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชา และสงมายังคณะศึกษาศาสตร
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และใหเรงดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหเสร็จสิ้นโดยเร็วนั้น
สาขาวิช าต างๆ ไดสงแผนพัฒ นา/ปรั บ ปรุงหลักสู ตรมายั งคณะเรีย บรอ ยแลว ตามเอกสาร
หมายเลข 3.1 และได นํ า เข า พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง นี้ 3 หลั ก สู ต ร คื อ ร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ
รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเนื่องจากมหาวิทยาลัย ได
ประสานมายังคณะใหเรงดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554 จึงเสนอที่
ประชุ ม พิ จ ารณาแผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของสาขาวิ ช าที่ ไ ม เ ป น ไปตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 3.1)
มติ มอบฝ า ยวิ ช าการคณะศึ ก ษาศาสตร ติ ด ตามเร ง รั ด การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยให
นําเสนอเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ภายในเดือนธันวาคม 2554

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การปรับคาตอบแทนการนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศกหนวยฝกสอนฝกงาน
และการจัดสรรงบพัฒนาโรงเรียนในปการศึกษา 2555
ดวยหนวยฝกสอนฝกงานเสนอขอปรับคาตอบแทนการนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศก
หนวยฝกสอนฝกงาน เนื่องจากคาตอบแทนนิเทศการสอนเดิมใชมาเปนระยะเวลานาน และเสนอขอรับการ
จัด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาโรงเรี ย นที่ นิ สิ ต ไปฝ กสอนฝ ก งานในป ก ารศึ ก ษา 2555 ทั้ ง นี้ ได ผ า นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหน วยฝ กสอนฝก งานแลว จึงเสนอให ที่ประชุม พิจ ารณาใหความเห็น ชอบใน 2
ประเด็น (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) ดังนี้
(1) การปรับคาตอบแทนการนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศกหนวยฝกสอนฝกงาน
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(2) การจัดสรรงบพัฒนาโรงเรียนที่นิสิตไปฝกสอนฝกงานในปการศึกษา 2555 จํานวน 500
บาทตอนิสิต 1 คน
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรสนับสนุนงบประมาณใหนิสิตในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยของนิสิต
มากกวาการจัดสรรงบพัฒนาใหกับโรงเรียนที่นิสิตไปฝกสอน เนื่องจากจะเกิดประโยชนกับนิสิตมากกวา
2. คณะควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการลงทะเบียนรักษาสภาพของนิสิตที่ไปฝกสอน
คือนิสิตไดลงทะเบียนในรายวิชาฝกสอนแลวไมควรตองเสียคาใชจายในการรักษาสภาพอีก
มติ 1. เห็นชอบการปรับคาตอนแทนการนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศกหนวยฝกสอน
ฝกงานใหม ดังนี้
รายการ
คานิเทศ (เดิม)
คานิเทศ (ใหม)
อาจารยนิเทศกวิชาเอก และอาจารยนิเทศกการฝกงาน นิเทศวิชาเอก 300 บาท
500 บาท
นิเทศการฝกงาน 150บาท
อาจารยนิเทศกวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
150 บาท
250 บาท
และวิจัยในชั้นเรียน
2. ไมเห็นชอบการจัดสรรงบพัฒนาโรงเรียนที่นิสิตไปฝกสอน แตใหหนวยฝกสอน
ฝกงานพิจารณาการจัดสรรเปนงบสนับสนุนการฝกสอนและการทําวิจัยของนิสิตตามขอเสนอแนะของกรรมการ

4.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร
เนื่ อ งจากฝ า ยวิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มี น โยบายให ค ณะ/
หนวยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2554 (พิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553) โดยดําเนินการใน 3 ประเด็น คือ 1) สิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการ
เรง ดวน 2) ข อเสนอแนะรายองค ป ระกอบ 3) ตั วบ งชี้ที่ คะแนนผลการประเมิน ต่ํา กวา 3.51 ซึ่งแผนพั ฒ นา
คุณภาพดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา(ราง)
แผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2554 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข
4.2-นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรกําหนดผูรับผิดชอบในองคประกอบตางๆ ใหครอบคลุมกับงานหรือกิจกรรมทั้งหมด
ไมควรมีเพียงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน หรือผูติดตามงานเทานั้น
2. ควรเพิ่ ม คณะกรรมการที่ กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ กรรมด า นต า งๆ ของคณะไว ใ นส ว นของ
ผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบดวย
มติ เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 โดยให
มีการปรับแกไขเอกสาร ดังนี้
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1. หนาที่ 3 ตารางรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ขอที่ 2
ขอความเดิม กรรมการ(ผูทงคุณวุฒิ)
แกไขเปน กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิ)
2. หนาที่ 4 ในสวนของขอมูลพื้นฐานในยอหนาที่ 1 ใหเพิ่มขอมูลในชวงการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ และปรับแกขอมูลดังนี้
• ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 6
ขอความเดิม ...คณะศึกษาศาสตรเดิมจึงไดรับการจัดตั้งเปน
แกไขเปน ...คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา จึง
ไดรับการจัดตั้งเปน
• ยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน ๗๙ คน
แกไขเปน มีบุคลากร จํานวน ๗๙ คน
• ยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม ...ลูกจางชั่วคราว ๑ คน และเชาเหมาบริการ ๔ คน...
แกไขเปน ...ลูกจางชั่วคราว ๑ คน และจางเหมาบริการ ๔ คน...
• ยอหนาที่ 5 บรรทัดที่ 2 ตัดวงเล็บหนาคําวา เดิม ออก
3. หนาที่ 9 เพิ่มคณะกรรมการประจําคณะ ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่
1 ในกิจกรรม/แนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 2
4. หนาที่ 10 เพิ่มประธานสาขาวิชา ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่ 2 ใน
ขอเสนอแนะที่ 1 และเพิ่มคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ในขอเสนอแนะที่ 2
5. หนาที่ 11 เพิ่มคณะกรรมการที่ดูแลงานดานประชาสัมพันธของคณะ และหัวหนา
สํานักงาน ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่ 3
เพิ่มคณะกรรมการวิจัย ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่ 4
เพิ่ ม คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการ, ประธานสาขาวิ ช า และรองคณบดี ค ณะ
ศึกษาศาสตร ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่ 5 ขอเสนอแนะที่ 1
เพิ่มคณะกรรมการพัฒนานิสิต ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่ 6
6. หนาที่ 11 องคประกอบที่ 5 ขอเสนอแนะที่ 1 กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาที่ 1
ขอความเดิม ๑.จัดการเรียนการสอนขามสาขาวิชา...
๒.สาขาวิชาที่มีอัตราใหเรงดําเนินการบรรจุอาจารย
แกไขเปน ๑.ปรั บ ภาระงานสอนของอาจารย ใ ห เ ป น ไปตามเกณฑ ข อง
มหาวิทยาลัย
๒.สาขาวิชาที่มีอัตราวางใหเรงดําเนินการบรรจุอาจารย
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7. หน า ที่ 12 เพิ่ ม รองคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร ในส ว นของผู รั บ ผิ ด ชอบใน
องคประกอบที่ 7
เพิ่มหัวหนาสํานักงาน ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่ 8
เพิ่มคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่ 9
8. หนาที่ 14 เพิ่มกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ในสวนของผูรับผิดชอบในตัวบงชี้ที่
2.13
9. หนาที่ 15 เพิ่มหัวหนาสํานักงาน ในสวนของผูรับผิดชอบในองคประกอบที่ 7

4.3 คํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554
ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําป
การศึ กษา 2554 และกํา หนดใหมีก ารลงนามกับอธิ การบดี โดยในการตั้งค าเปา หมายดังกลาว ไดกํ าหนด
หลักการ ดังนี้ คือ 1) คาเปาหมายจะตองทาทายการดําเนินงานของสวนงาน 2) พิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ปที่ผานมา 3) พิจารณาจากเกณฑการประเมิน คาเปาหมายไมควรต่ํากวา 3.51 ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง)คํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 (รายละเอียดตามเอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.3-นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ในสวนของผูประสานงาน/ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล ควรใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของรว ม
รับผิดชอบดวย
มติ เห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 โดยให
มีการปรับแก ดังนี้
1. หน า ที่ 1 เพิ่ ม รองคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร ในส ว นของผู ป ระสานงานใน
องคประกอบที่ 2.1
2. หน า ที่ 2 เพิ่ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ ในส ว นของผู ป ระสานงานใน
องคประกอบที่ 2.4
เพิ่ ม รองคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร และประธานสาขาวิ ช า ในส ว นของ
ผูประสานงานในองคประกอบที่ 2.6
3. หนาที่ 3 เพิ่มรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร และประธานสาขาวิชา ในสวนของ
ผูประสานงานในองคประกอบที่ 2.7
เพิ่มคณะกรรมการพัฒนานิสิต ในสวนของผูประสานงานในองคประกอบที่ 2.8
เพิ่ ม ประธานสาขาวิ ช า และคณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ในส ว นของ
ผูประสานงานในองคประกอบที่ 2.10
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เพิ่ ม คณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และประธานสาขา ในส ว นของ
ผูประสานงานในองคประกอบที่ 2.11
4. หนาที่ 3 ปรับคาเปาหมายในองคประกอบที่ 2.9 ในสวนของการดําเนินงานเปน
รอยละ 80
ปรับคาเปาหมายในองคประกอบที่ 2.10 ในสวนของการดําเนินงานเปน เฉลี่ย 4
ปรับคาเปาหมายในองคประกอบที่ 2.11 ในสวนของการดําเนินงานเปน รอยละ
18
5. หนาที่ 4 เพิ่มคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ในสวนของผูประสานงานใน
องคประกอบที่ 2.12
เพิ่มคณะกรรมการพัฒนานิสิต ในสวนของผูประสานงานในองคประกอบที่ 3.1
และ 3.2
6. หนาที่ 5 เพิ่มคณะกรรมการวิจัย ในสวนของผูประสานงานในองคประกอบที่ 4
ทั้งหมด
7. หน า ที่ 6 เพิ่ ม คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการ ในส ว นของผู ป ระสานงานใน
องคประกอบที่ 5.1
8. หน า ที่ 7 เพิ่ ม คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการ ในส ว นของผู ป ระสานงานใน
องคประกอบที่ 5.2
เพิ่ ม คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการ และประธานสาขาวิ ช า ในส ว นของผู
ประสานงานในองคประกอบที่ 5.3, 5.4 และ 5.5
เพิ่มประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริฯ (ตชด.) ในสวนของ
ผูประสานงานในองคประกอบที่ 5.6
9. หนาที่ 8 เพิ่มคณะกรรมการพัฒนานิสิต ในสวนของผูประสานงานในองคประกอบ
ที่ 6 ทั้งหมด
เพิ่มคณะกรรมการจัดการความรู ในสวนของผูประสานงานในองคประกอบที่ 7.2
10.หนาที่ 9 เพิ่มคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในสวนของผูประสานงานใน
องคประกอบที่ 7.4
เพิ่มคณะกรรมการประจําคณะ ในสวนของผูประสานงานในองคประกอบที่ 7.6
และ 7.7
เพิ่มคณะกรรมการประจําคณะ และหัวหนาสํานักงาน ในสวนของผูประสานงาน
ในองคประกอบที่ 8.1
เพิ่มคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสวนของผูประสานงานในองคประกอบ
ที่ 9.1
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เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟาขัดของ ที่ประชุมจึงมีมติใหพิจารณาวาระที่เหลือในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต
เวลา 12.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม

ปดประชุม

เวลา 16.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2554
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 (คณะศึกษาศาสตรเดิม)

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
5. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
6. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
7. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
8. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
10. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
11. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
12. นางสุภาภรณ ประดับแสง
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
1. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
2. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
3. นางเพชรา วงศประไพโรจน

ผูรวมประชุม
1. ผุชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท จันทรสรู ย
2. อาจารย ดร.อภิรัตนดา
ทองแกมแกว

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

12.30 น.

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา/หารือ
4.4 ขอแกไขคาระดับขั้น (อาจารยดวงฤดี พวงแสง)
ด ว ยอาจารย ด วงฤดี พ ว งแสง เสนอขอแก ไ ขค า ระดั บ ขั้ น รายวิ ช า 0308251 จิ ต วิ ท ยา
การศึกษา กลุม 4 ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 ของนิสิต 2 ราย เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการตรวจ
รายงานของนิสิต ดังนี้
(1) นางสาวเบ็ญจพร แกวหวัง รหัส 531031290 แกไขคาระดับขั้นจาก D เปน C
(2) นายพศวีร เสงนนท รหัส 531031301 แกไขคาระดับขั้นจาก F เปน D+
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแกไขคาระดับขั้นของนิสิตขางตน (รายละเอียดตามเอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.4)
มติ เห็ นชอบการแกไขค าระดั บ ขั้นรายวิ ชา 0308251 จิ ต วิท ยาการศึ ก ษา กลุ ม 4 ใน
ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 ของนิสิต 2 ราย โดยมีอาจารยดวงฤดี พวงแสง เปนผูสอน ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
คาระดับขั้นเดิม
แกไขเปน
1. นางสาวเบ็ญจพร แกวหวัง
D
C
2. นายพศวีร เสงนนท
F
D+
ทั้งนี้ มอบรองคณบดีคณะศึกษาศาสตรตรวจสอบ และประสานงานในการขอใบ
กรอกคะแนนในรายวิชา 0308251 ที่อาจารยดวงฤดี พวงแสง เปนผูสอน และตัวรายงานที่นิสิตนําสงผูสอน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยตอไป
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4.5 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป)
ตามที่สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป) บัดนี้ สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข
4.5-นอกเลม)
มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
(4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... โดยใหปรับแกเอกสาร ดังนี้
1. ใหเปลี่ยนคําวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตลอดทั้งเอกสาร
2. หนาที่ 1 หัวขอวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ขอความเดิม
วิทยาเขตสงขลา สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร
แกไขเปน
วิ ท ยาเขตสงขลา คณะศึ ก ษาศาสตร สาขาวิ ช าการ
ประเมินผลและวิจัย
3. หนาที่ 2 ขอ 9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ใหเพิ่มคอลัมนป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย และเรียงลําดับชื่ออาจารยตามตัวอักษร
4. หนาที่ 3 ใหตรวจสอบคุณวุฒิอาจารยใหถูกตอง
5. หนาที่ 5 หมวดที่ 2 ขอ 1.2
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาสาขาวิ ช าการวั ด และ
ขอความเดิม
ประเมินทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะดังนี้
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาสาขาวิ ช าการวั ด และ
แกไขเปน
ประเมินทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตามคุณลักษณะดังนี้
ในสวนของ 1.2 วัตถุประสงค ใหตัดขอ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ออก
6. หนาที่ 6 ในสวนของวัตถุประสงค ขอ 7
ขอความเดิม
7. สามารถสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลและมีความ
รับผิดชอบ
แกไขเปน
7. สามารถสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
7. หนาที่ 7 ขอ 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา ใหตัดขอ (2) การยายวิชาเอก... ออก
8. หนาที่ 8 ปรับขอมูลในตาราง 2.5 แผนการรับนิสิตฯ โดยใหเปนขอมูลการรับ
ตั้งแตปการศึกษา 2555 – 2559
9. หนาที่ 13 มาตรฐานความรูที่ 6 รายวิชา 0308461
ขอความเดิม
Leadership and school Administration
แกไขเปน
Leadership and School Administration
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รายวิชา 0305201 ทฤษฎีการวัดและประเมิน
ขอความเดิม
Theories of Measurement
แกไขเปน
Theories of Measurement and Evaluation
รายวิชา 0305203 การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติ
ขอความเดิม
Performance Measurement
แกไขเปน
Development of Instrument for Performance
Measurement
10. ใหปรับรูปแบบ และขนาดตัวอักษรในการพิมพรหัส ชื่อวิชาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ใหเปนแบบเดียวกัน
11. หนาที่ 15 ใหตรวจสอบรหัสรายวิชาการประเมินองคกรและบุคลากร
12. หนาที่ 16 ใหตรวจสอบวิธีการเขียนความหมายของรหัสวิชาเอกใหถูกตอง
13. หนาที่ 18 ในสวนของตารางชั้นปที่ 2 ภาคเรียนปลาย
รายวิชา 0305203 ใหเปลี่ยนชื่อวิชาเปน การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติ
รายวิชา 0305241 ใหเปลี่ยนชื่อวิชาเปน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
ประมวลผลทางการวัดและประเมิน
14. หนาที่ 19 ในสวนของตารางชั้นปที่ 3 ภาคเรียนตน
แกไขรหัสวิชาจาก 0308371 เปน 0308471
แกไขรหัสวิชาจาก 0308392 เปน 0308381
ในส ว นของชั้ น ป ที่ 3 ภาคเรี ย นปลาย ให แ ก ไ ขจํ า นวนหน ว ยกิ ต ในรายวิ ช า
0308243 เปน 2(2-0-4) และปรับจํานวนหนวยกิตรวมเปน 17 หนวยกิต
15. หนาที่ 20 ในตารางชั้นปที่ 4 ใหแกไขจํานวนหนวยกิตในรายวิชา 0308461 และ
รายวิชา 0308462 เปน 2(1-2-3) และปรับจํานวนหนวยกิตรวมเปน 16 หนวยกิต
16. หนาที่ 21-25 ใหตัดคําภาษาอังกฤษในคําอธิบายรายวิชาออกทั้งหมด และให
เรียงลําดับรายวิชาตามรหัส
17. หนาที่ 21 รายวิชา 0305201
ทฤษฎีการวัด
ขอความเดิม
Theories of Measurement
แกไขเปน
ทฤษฎีการวัดและประเมิน
Theories of Measurement and Evaluation
รายวิชา 0305203 การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติ
ขอความเดิม
Performance Measurement
แกไขเปน
Development of Instrument for Performance
Measurement
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18. หนาที่ 22 รายวิชา 0305241 ใหปรับชื่อวิชาที่เปนภาษาอังกฤษใหถูกตอง
19. หนาที่ 23 รายวิชา 0305308 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด
ขอความเดิม
Development of Cognitive Measurement
Instruments
แกไขเปน

Development

of

Instrument

for

Cognitive

Measurement Instruments
รายวิชา 0305309 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอความเดิม
Development of Lifelong learning Skill Measurement
Instruments
แกไขเปน

Development of Instrument for Lifelong learning Skill

Measurement Instruments
20. หนาที่ 25 แกไขรหัสวิชา การประเมินองคกรและบุคลากร จาก 0305408 เปน
0305415
21. หนาที่ 26-27 ใหระบุคํานําหนานาม ตัดคําวา ดร. ในชองตําแหนงทางวิชาการ
ออก และเรียงลําดับชื่อตามตัวอักษร และตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรใหถูกตอง
22. หนาที่ 28 ขอ 4. บรรทัดที่ 1
หลักสูตรการศึกษบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและแระเมิน
ขอความเดิม
ทางการศึกษา
แกไขเปน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมิน
ทางการศึกษา
23. หนาที่ 29 บรรทัดที่ 1
1. มีความรูในการะบนการวิจัย
ขอความเดิม
1. มีความรูในกระบวนการวิจัย
แกไขเปน
บรรทัดที่ 9
ขอความเดิม
1. มี ก ารจั ด ปฐมนิ เ ทศก อ น ระหว า ง และหลั ง การฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
แกไขเปน
1. มีการจัดปฐมนิเทศกอนฝกประสบการณ และมีก าร
สัมมนาระหวาง และหลังการฝกประสบการณวิชาชีพ
24. หนาที่ 30 คุณลักษณะพิเศษ ขอ 1 กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิตที่ 4
ขอความเดิม
4. มี ก ารจั ด โครงการพั ฒ นานิ สิ ต ด า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงคตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แกไขเปน
4. มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต
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คุณลักษณะพิเศษ ขอ 3 กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิตที่ 1
ขอความเดิม
1. การจัดการเรียนรู...
แกไขเปน
1. มีการจัดการเรียนรู...
25. หนาที่ 39 หมวดที่ 5 ขอที่ 1 บรรทัดที่ 4
ขอความเดิม
...(ภาคผนวก ข)
แกไขเปน
...(ภาคผนวก ฉ)
ขอ 2.1.1 ในขอ 1 ยอย
ขอความเดิม
1. การจัดแระชุมทบทวน...
1. การจัดประชุมทบทวน...
แกไขเปน
ขอ 2.2
ขอความเดิม
การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลักจากนิสิต...
แกไขเปน
การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิต...
ขอ 2.2 ในขอ 2.2.2 ยอย
ขอความเดิม
2.2.2 ศึกษาประเมินความพึงพอใจ...
แกไขเปน
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจ...
26. หนาที่ 41 หมวดที่ 7 ขอ 1 (5)
ขอความเดิม
(5) ...ไมนอยกวารอยละ 60 ของรายวิชา
แกไขเปน
(5) ...ไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชา
27. หนาที่ 42 ปรับลําดับในขอ 3 การบริหารคณาจารยใหถูกตอง
28. ในหมวดที่ 7 หัวขอตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในเอกสารนอกเลม บรรทัดที่ 2
...ตามเปาหมายติดตอกันไมตองกวา 2 ป...
ขอความเดิม
แกไขเปน
...ตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป...
29. หนาที่ 44 ในหมวดที่ 7 หัวขอตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในเอกสารนอกเลม ให
เอาเครื่องหมาย X ในตารางชองปที่ 5 ในตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ 1, 2, 3, 6, 8, 9 และ 10 ออก และตัดขอมูล
ตัวบงชี้ที่ 13-17 ออกทั้งหมด และปรับขอมูลรวมตัวบงชี้ใหถูกตอง
30. ปรับรูปแบบขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรในภาคผนวก ข ใหเปนรูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหระบุผลงานที่ทํายอนหลังไดไมเกิน 10 ป
31. หนาที่ 73 ในตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฯ ในชองหมายเหตุใหระบุสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิมใหชัดเจน
32. หน า ที่ 75 ในหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ให เ ปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช า 0305201 จาก
ทฤษฎีการวัด เปน ทฤษฎีการวัดและประเมิน
33. ใหปรับรูปแบบการพิมพ วรรคตอนใหเหมาะสมและเปนรูปแบบเดียวกันตลอด
ทั้งเอกสาร และตรวจสอบความถูกตองของคําหรือขอความในเอกสารใหถูกตอง
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4.6 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...
ตามที่ ส าขาวิ ช าเคมี ได รั บ งบประมาณในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี บัดนี้ สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาราง
หลักสูตรดังกลาว โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท จันทรสูรย เปนผูนําเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.6-นอกเลม)
มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...
โดยใหมีการปรับปรุงแกไขเอกสารดังนี้
1. เปลี่ ย นคํ า ว า นั ก ศึ ก ษา เป น นิ สิ ต และเปลี่ ย นคํ า ว า คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร เปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ตลอดทั้งเอกสาร
2. เอาจุด (.) หลังหัวขอหมวดออกทั้งหมด
3. หนาที่ 1 หัวขอวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ขอความเดิม
ส า ข า วิ ช า เ ค มี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ร ว ม กั บ ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
แกไขเปน
มหาวิ ทยาลัยทั กษิณ สาขาวิช าเคมี คณะวิทยาศาสตร
รวมกับคณะศึกษาศาสตร
4. หนาที่ 1 หมวดที่ 1 ขอ 3 เพิ่มขอความดังนี้ “มีความเชี่ยวชาญดานการสอนและ
การวิจัยในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา
5. หนาที่ 2 จัดลําดับหัวขอที่ 5.2 และ 5.3 เปน 5.4 และ 5.5 ตามลําดับ
6. หนาที่ 2 หัวขอความรวมมือกับสถาบันอื่น ใหตัดขอความ เปนหลักสูตรเฉพาะ
ของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ออก
ขอ 5.5
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการสําเร็จการศึกษา
ขอความเดิม
แกไขเปน
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 6
6.2 ...ในการประชุ ม สมั ย[สามั ญ /วิ ส ามั ญ]
ครั้ ง ที่
ขอความเดิม
[พิมพ]/[พิมพ] เมื่อวันที่[คลิกพิมพ]
6.3 ...ในการประชุมสมัย[คลิกพิมพ] ครั้งที่ [พิมพ]/[พิมพ]
เมื่อวันที่[คลิกพิมพ]
6.4 เปดสอนภาคเรียน[ตนหรือปลาย] ปการศึกษา[คลิก
พิมพ] เปนตนไป
แกไขเปน
6.2 ...ในการประชุมสมัย.... ครั้งที่.... เมื่อวันที่…..
6.3 ...ในการประชุมสมัย.... ครั้งที่.... เมื่อวันที่.....
6.4 เปดสอนภาคเรียน.... ปการศึกษา..... เปนตนไป
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ขอ 8 ปรับรายละเอียดดังนี้
8.1 ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 อาจารยสอนวิชาเคมีในระดับอุดมศึกษา
8.3 นั ก วิ ช าการ/นั ก วิ จั ย ของสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ของทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน
8.4 อาชีพอิสระ
7. หนาที่ 3 บรรทัดที่ 2 ตัดคําวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ออก
ขอ 11.1 บรรทัดที่ 4
แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสราง..
ขอความเดิม
แกไขเปน
แสวงหาความรูที่ทันสมัยและสราง....
8. หนาที่ 4 ขอ 11.2 บรรทัดที่ 3-4
ขอความเดิม
ตองการกําลังคนดานเคมีคอนขางสูง....เพื่อใหนักศึกษา
เขาไป...
แกไขเปน

ตองการครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเคมีคอนขาง

สูง....เพื่อใหนิสิตเขาไป...
ขอ 12.2 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 1
...การศึกษามหาบัณฑิตสาขาเคมี...
ขอความเดิม
แกไขเปน
...การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี...
บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม
...เพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานเคมี...
...เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเคมี...
แกไขเปน
9. หนาที่ 7 หมวดที่ 3 ขอ 1.1 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...โดยหนึ่งปการศึกษาแบงเปนสองภาคเรียน
...โดยหนึ่งปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคเรียน
แกไขเปน
ขอ 2.1
ขอความเดิม
ภาคตน
เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
ไมมี
แกไขเปน
ภาคตน
เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ขอ 2.3.1
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ขอความเดิม

2.3.1 นิ สิ ต แรกเข า ที่ มี พื้ น ฐานความรู วิ ช าการด า น

วิทยาศาสตรเนนเคมีไมเพียงพอ
แกไขเปน
2.3.1 นิสิตแรกเขาที่มีพื้นฐานดานการสอนเคมีไมเพียงพอ
10. หนาที่ 9 ปรับประมาณการคาใชจายตอหัวใหสอดคลองกับรายรับ
11. หนาที่ 11 จัดลําดับหัวขอหมวดวิชาใหถูกตอง และใหรายวิชาวิทยานิพนธอยูใน
หมวด ง
12. หนาที่ 12 ความหมายของรหัสวิชา เพิ่มเลข 03 หมายถึง คณะศึกษาศาสตร ใน
เลขรหัสสองตัวแรก
13. หนาที่ 14-17 ใหเรียงลําดับคําอธิบายรายวิชาตามรหัสวิชา และจัดรูปแบบการ
พิมพ ขนาดตัวอักษรใหเปนแบบเดียวกัน
14. หนาที่ 15 รายวิชาเคมีประยุกตดานสุขภาพ
ขอความเดิม
0204541 เคมีประยุกตดานสุขภาพ
Applied chemistry in Health Science
บุรพวิชา : 0204521
แกไขเปน
0204542 เคมีประยุกตดานสุขภาพ
Applied Chemistry in Health Science
บุรพวิชา : 0204541
15. หนาที่ 17 รายวิชา 0204694 วิทยานิพนธ
ทําวิจัยทางเคมีหรือการสอบทางเคมี....
ขอความเดิม
แกไขเปน
ทําวิจัยทางเคมีหรือการสอนทางเคมี....
16. หนาที่ 19 ตรวจสอบสถาบันที่สําเร็จการศึกษา และรูปแบบการเขียนใหถูกตอง
17. หนาที่ 23 ขอ 2.1.3 (1)
(1)...การแสดงออกของนิสิต เชน กรตรงตอเวลาใน
ขอความเดิม
(1)...การแสดงออกของนิสิต เชน การตรงตอเวลาใน
แกไขเปน
ขอ 2.1.3 (4)
ขอความเดิม
(4) ผูใชับัณฑิต...
แกไขเปน
(4) ผูใชบัณฑิต...
18. หนาที่ 24 ขอ 2.2.1 (3)
ขอความเดิม
(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานสาขา
ที่ศึกษาดานสาขาเคมี...
แกไขเปน
(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการ
จัดการเรียนรูสาขาเคมี...
ขอ 2.2.2 (5)

20

ขอความเดิม
(5) ...ทั้งในรายวิชาที่ศึกษาและการทําวิจัยในชั้นเรียน
แกไขเปน
(5) ...ทั้งในรายวิชาที่ศึกษาและวิทยานิพนธ
19. หนาที่ 25 ขอ 2.3.2 (2)
(5) ...ทั้งในรายวิชาที่ศึกษาและการทําวิจัยในชั้นเรียน
ขอความเดิม
แกไขเปน
(5) ...ทั้งในรายวิชาที่ศึกษาและวิทยานิพนธ
ขอ 2.3.3 (2) บรรทัดที่ 3
โดยใชบททดสอบหรือสัมภาษณ
ขอความเดิม
แกไขเปน
โดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
ขอ 2.4.2 (3)
(3) การเรียนรูผานประสบการณตรงจากการปฏิบัติงาน
ขอความเดิม
วิชาชีพครูในสถาบันศึกษา
แกไขเปน
(3) การเรียนรูผานประสบการณจริง
ขอ 2.4.3 ตัด (3) ออก
20. หนาที่ 26 ขอ 2.5.1 (1) บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
คณิตศาสตรสถิติพื้นฐาน...
แกไขเปน
คณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน...
ขอ 2.5.2 (1)
ขอความเดิม
(1) การเรียนรูจากประการณตรง....แบบ On-Line…
แกไขเปน
(1) การเรียนรูจากประสบการณตรง....แบบออนไลน
(On-line)…
ขอ 2.6.1 ตัด (2) ออก
ขอ 2.6.2 (1) บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม
...การผลิตสื่อประกออบการเรียนรู การทดสองสอน...
...การผลิตสื่อประกอบการเรียนรู...
แกไขเปน
21. หนาที่ 27 ขอ 2.6.3 ตัดขอ (1) และ (4) ออก
ขอ 2.6.3 (2)
ขอความเดิม
(2) อาจารยป ระเมิ น จากกานํ า เสนอผลงาน และการ
ทดลองสอน
แกไขเปน
(2) อาจารยประเมินจากการนําเสนอผลงาน
22. หนาที่ 29-30 ปรับรายละเอียดในขอ 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบฯ ใหตรงกับ learning outcome
23. หนาที่ 31 ตัดขอ 2.1.2 (2) ออก และเพิ่มรายละเอียดในสวนของการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา ในขอ 2.2
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24. หนาที่ 32 ตัดขอ 1.1.3 ออก
25. หนาที่ 33 ขอ 1.1
ขอความเดิม
1.1 กอนเปดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารยที่สอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู….
แกไขเปน
1.1 กอนเปดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารยที่สอนใน
หลักสูตร….
26. หนาที่ 34 ขอ 3.2 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
คณาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และผู ส อน จะต อ ง
ประชุม...
คณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย
แกไขเปน
ประจํา จะตองประชุม...
27. หนาที่ 35 ขอ 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ ใหตัด X ในตารางชองปที่ 3 ในตัว
บงชี้ที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 และ 10 ออก
28. หนาที่ 36 ใสหัวตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินการ และขอมูลรวมตัวบงชี้ใหครบ
ขอ 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธฯ
ขอความเดิม
(1) การประเมิ น การสอน โดยนิ สิ ต ทุ ก ปลายภาค
การศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
แกไขเปน
การประเมินการสอน โดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา
โดยกลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
29. ปรับรูปแบบขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรในภาคผนวก ข ใหเปนรูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหระบุผลงานที่ทํายอนหลังไดไมเกิน 10 ป
30. ภาคผนวก ค ในตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฯ ในชองเหตุผลปรับปรุง
หลักสูตรใหระบุสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิมใหชัดเจน
31. ใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา 0302511 การวิจัยทางการศึกษา ใหครบถวน
32. ตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และจัดรูปแบบการพิมพ วรรคตอนให
เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
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4.7 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ....
ตามที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) บัดนี้ สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว โดยมีประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และอาจารย ดร.
อภิรัตนดา ทองแกมแกว รวมนําเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.7-นอกเลม)
มติ ใหปรับรายละเอียดตางๆ ในเอกสารใหเปนปจจุบัน และนําเขาพิจารณาอีกครั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป

4.8 อาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร
- ถอนวาระการประชุม

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 (ร า ง) โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร 5 ป ) สาขาวิ ช า
ศิลปศึกษา
ดว ยคณะศิล ปกรรมศาสตร รว มกับ คณะศึ ก ษาศาสตร จั ดทํ า หลั ก สูต รการศึก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาศิลปศึกษา และ (ราง) โครงการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2554 แลว อาจารยชิโนรส รุงสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ
(ราง) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาศิลปศึกษา (รายละเอียดตามเอกสาร
การประชุม หมายเลข 5.1-นอกเลม)
มติ เห็นชอบ (ราง) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา
ศิลปศึกษา โดยใหปรับแกไขเอกสารดังนี้
1. หนาที่ 1 ขอ 2 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปศึกษา)
ขอความเดิม
ชื่อยอ (ไทย) : กศ.บ.(สาขาวิชาศิลปศึกษา)
แกไขเปน
ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ชื่อยอ (ไทย) : กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
2. หนาที่ 2 บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม
...รอยละ 90 มาเปนครูผูสอนซึ่งไมมีใบประกอบวิชาชีพ
ครู...
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แกไขเปน

...ร อ ยละ 90 มาเป น ครู ผู ส อนซึ่ ง ไม มี ใ บอนุ ญ าต

ประกอบวิชาชีพครู…
ขอ 4. วัตถุประสงคโครงการ ใหปรับรายละเอียดเปน
ผลิตบัณฑิตที่มี
1. มีความสามารถวิจัยทางทัศนศิลประดับสูง...
2. มีคุณภาพในการสอนศิลปะที่มีประสิทธิภาพ...
3. มีความสามารถในการจัดการบริหารการศึกษา...
4. มีความสามารถทางศิลปศึกษาในการสรางสรรคผลงานศิลปะดานวิชาการ
และภาคปฏิบัติ มีทักษะและสามารถคิดสรางสรรคและเชื่อมโยงปฏิสัมพันธกับสาขาวิชาศิลปะอื่นๆ และศาสตร
ในสาขาวิชาทั่วไปได
3. หนาที่ 3 ปรับขอมูลในตารางแผนการรับนิสิตใหเปนขอมูลการรับนิสิตตั้งแตป
การศึกษา 2556 เปนตนไป

ปดประชุม

เวลา

17.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

