รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 11/2556
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 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. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
4. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.โสภณ แย้ มทองคํา – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
9. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
12. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
2. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชยั ดิษฐ
2. นางอุทยั ศิริคณ
ุ
3. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ลากิจ

ผู้ช่วยคณบดี
นักวิชาการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.40 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 แนะนําอาจารย์ ใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้ รับบรรจุอาจารย์ใหม่จํานวน 1 คนคือ ว่าที่ รต.โสภณ
แย้ มทองคํา ซึง่ รายงานและเข้ าปฏิบตั งิ านตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ที่ผา่ นมา
1.1.2 การประชุมครุ ศึกษาอาเซียนครั ง้ ที่ 1
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ เป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุมครุ ศึกษา
อาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีผ้ แู ทนจากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปนุ่ และมหาวิทยาลัยใน
เครื อเทางาม เข้ าร่วมในการประชุม โดยผลจากการประชุมสรุปได้ ดงั นี ้
(1) เห็นชอบให้ มีการดําเนินการสร้ างเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (TQF)
(2) เห็นชอบให้ มีการทําวิจัยร่ วมในกลุ่มมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดยเน้ นหัวข้ อการ
วิจยั ในเรื่ องการผลิตครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(3) เห็น ชอบให้ มี ก ารทํ า ความร่ วมมื อในการพัฒ นาอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาร่ วมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน และมหาวิทยาลัยในสาธารณรั ฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศญี่ปนุ่
1.1.3 การทําความร่ วมมือกับบริษัท TRUE
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ ประชุมความร่ วมมือกับบริ ษัท TRUE เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2556 โดยให้ ผ้ อู ํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ประสานงานกับบริ ษัท TRUE ในการพัฒนา Network, ระบบ 3G
และ WIFI ที่มีความเร็ วเพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึง่ ประเด็นจากการประชุมสรุปได้
ดังนี ้
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(1) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเป็ นในลักษณะ E-Learning ซึ่ง
จะเริ่ มใช้ ในสาขาวิชาที่มีความพร้ อมก่อน โดยมอบให้ บริ ษัท TRUE พัฒนาในส่วนของเนื ้อหาหรื อ Application ที่
จะใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
(2) ให้ บริ ษัท TRUE จัดการฝึ กอบรมให้ อาจารย์และบุคลากรในการใช้ เทคโนโลยีใน
การเรี ยนรู้ และการสื่อสาร โดยเฉพาะในเรื่ องของ Smart Classroom ซึ่งจะช่วยให้ อาจารย์สามารถวัดและ
ประเมินผลผ่านโปรแกรมสําเร็ จรูปต่างๆ ได้
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 ประธานสาขาวิชา
1.2.1.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ด้ ว ยสาขาวิช าได้ ม อบหมายให้ อ าจารย์ ศุภชัย โชติกิ จ ภิ ว าทย์ ดูแ ลและ
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ของสาขาวิชา ในการนี ้ หากต้ องการติดต่อหรื อจัดทําการประชาสัมพันธ์ สามารถ
ติดต่อกับอาจารย์ศภุ ชัยได้ โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านประธานสาขาวิชา
1.2.1.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(1) การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติของนางสาวฉารี ฝ๊ะ
หัดยี นิสติ หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวิจยั และประเมิน ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.6 นอกเล่ม
(2) ความคื บ หน้ าของฝ่ ายนํ า เสนองานวิ จั ย ในโครงการประชุ ม ทาง
วิชาการฯ “45 ปี คืนถิ่น ย้ อนอดีต สู่ปัจจุบนั เพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 ขณะนี ้มีบทความที่
จะพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 115 เรื่ อง ซึ่งเป็ นผลงานของนิสิตสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาจํานวน 114 เรื่ อง และ
ของอาจารย์จํานวน 1 เรื่ อง โดยบทความดังกล่าวจะแบ่งเป็ นนําเสนอและจัดทําเป็ น poster จํานวน 82 เรื่ อง
ส่วนที่เหลือจะนําเสนออย่างเดียว โดยแบ่งการนําเสนอเป็ น 3 ห้ อง ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 และ 7 ธันวาคม 2556
ณ อาคารเรี ยนรวม 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1.2.1.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1. ผลการจัด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเรื่ อ ง "Teaching
with
Technology in 21st Century" ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ชัน้ 2 สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมโครงการจํานวน 110 คน ผลการจัดโครงการในภาพรวม
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
2. การพัฒนาเว็บไซต์ ของคณะและสาขาวิชา ขณะนี อ้ ยู่ในขั้นตอนการ
ทดสอบการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างเว็บไซต์เดิมกับเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งหากสาขาวิชาใดประสงค์จะเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา สามารถแจ้ งข้ อมูลมาได้ ที่นายธนากฤต แผ่ผล

4

1.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนดจั ด โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อง
"บัณฑิ ตศึกษากับประชาคมอาเซี ยน และจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรั บบัณฑิ ตศึกษา" ในวันศุกร์ ที่ 22
กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขต
สงขลา ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้ าร่วมโครงการในวันดังกล่าว
(2) บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาโปรแกรมการทํา
วิจยั ซึ่งใช้ ประโยชน์ในการตรวจสอบรู ปแบบการเขียนงานวิจยั และเอกสารอ้ างอิงให้ โดยอัตโนมัติ ขณะนี ้อยู่ใน
ระหว่างการศึกษารูปแบบของโปรแกรมจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่ คาดว่าจะดําเนินการพัฒนาและเปิ ดให้ ใช้ งานใน
โอกาสต่อไป
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ )
โครงการการเรี ยนรู้ ศึกษาด้ านการศึกษาและกิจกรรมนิสิตในประเทศมาเลเซีย
ฝ่ ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการการเรี ยนรู้ ศึกษาด้ านการศึกษา
และกิจกรรมนิสิตในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ Universiti Sains Malaysia
(USM) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ระหว่างสโมสรนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสติ และคณะกรรมการนิสติ ในสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ รวม 40 คน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 2/2556
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่
3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 4
ข้ อความเดิม
กลุม่ ประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน...
แก้ ไขเป็ น
กลุ่ม ประเทศอาเซี ย น 10 ประเทศ และสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน...
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 หน้ าที่ 9 วาระที่ 5.4 ข้ อ 2. บรรทัดที่ 2-3
ข้ อความเดิม
...ซึ่ ง ต้ อ งได้ เ กรดเฉลี่ ย สะสมไม่ ตํ่ า กว่ า 3.75 จึ ง จะคง
สถานการณ์ ได้ รับทุน หากได้ เกรดตํ่ากว่านี ้จะหลุดทุน และนิสิตทุน ป.บัณฑิต (อุสตาซ) จะต้ องได้ เกรดเฉลี่ยไม่
ตํ่ากว่า 3.00 หากตํ่ากว่านี ้จะหลุดทุน
แก้ ไขเป็ น
...ซึง่ ต้ องได้ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.5 จึงจะคงสภาพ
ได้ รับทุน หากได้ เกรดตํ่ากว่านี ้จะพ้ นสภาพการรั บทุน และนิสิตทุน ป.บัณฑิต (อุสตาซ) จะต้ องได้ เกรดเฉลี่ยไม่
ตํ่ากว่า 3.00 หากตํ่ากว่านี ้จะพ้ นสภาพการรั บทุน
 หน้ าที่ 9 วาระที่ 5.4 ข้ อ 2. ให้ เปลี่ยนคําว่า หลุดทุน เป็ น พ้ นสภาพการรับทุน

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 ร่ าง แผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2556
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ กําหนดให้ คณะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality
Improvement Plan) ประจําปี การศึกษา 2556 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา
2555) นั ้น เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ. 2553 – 2556 “ใช้ ระบบการพัฒนา
คุณภาพเป็ นเครื่ องมือในการผลักดันมหาวิทยาลัยให้ มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและส่งเสริ มสนับสนุนให้
บุคลากรและหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้ านการแข่งขันและสร้ างความเป็ น
เลิศให้ กบั มหาวิทยาลัย” และนโยบายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจําปี งบประมาณ 2553 – 2556
ให้ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทังระดั
้ บหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ การดําเนินงานครอบคลุม
วงจรคุณภาพ PDCA ทุกกระบวนการทํางาน จึงให้ คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement
Plan) โดยประเด็นที่นําสูก่ ารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ คือ จากข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ดังนี ้ 1) สิ่งที่หน่วยงานต้ องการดําเนินการเร่ งด่วน 2) ข้ อเสนอแนะรายองค์ประกอบ และ3) ตัวบ่งชีท้ ี่
คะแนนผลการประเมินตํ่ากว่า 3.51
รองคณบดี ฝ่ ายวิ จัย และประกัน คุณ ภาพจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณา(ร่ า ง) แผนพัฒ นา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปี การศึกษา 2556 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจํ า ปี การศึกษา 2555) เพื่ อ จัดส่ง ให้ ม หาวิทยาลัยและนํ าแผนการพัฒนาคุณภาพดังกล่า วมาพัฒ นาการ
ดําเนินการในคณะต่อไป (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
กิ จ กรรม/แนวทางการพัฒ นาในร่ า งแผนพัฒ นาคุณ ภาพคณะศึ ก ษาศาสตร์ ประจํ า ปี
การศึกษา 2556 ส่วนใหญ่ จะมีการวางแผน และประเมินผล ยังขาดในส่วนของกระบวนการจัดทํา หรื อกิจกรรม
ที่จะให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ และในการกําหนดกิจกรรมควรกําหนดให้ มีการจัดทําให้ ครบในกระบวนการ PDCA
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มติ เห็นชอบ ร่ าง แผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2556 โดย
ให้ ปรับแก้ รายละเอียดดังนี ้
1. ปรับตารางในแผนพัฒนาคุณภาพ โดยระบุให้ ชดั เจนว่าใครคือผู้รับผิดชอบหลัก
และใครคือผู้รวบรวมข้ อมูล
2. กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาในตัวบ่งชี ้ที่ 2.3 และ 4.6 ให้ เพิ่ม
(1) จัดทํา KM
(2) มีระบบพี่เลี ้ยง
(3) มีระบบการให้ รางวัลสนับสนุน
3. ปรับกิจกรรม/แนวทางการพัฒนาในตัวบ่งชี ้ที่ 5.1 และ 6.1 ให้ มีกิจกรรมครบทั้ง
กระบวนการ PDCA

4.2 การแต่ งตัง้ คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.คุณ อานัน ท์ นิ ร มล ได้ ข อลาออกจากการเป็ นประธานคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชุดใหม่ ในการนี ้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตังคณะกรรมการผู
้
้ รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็ นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดังนี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.กฤษณพล จันทร์ พรหม
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริ ญช่าง นุชมี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค์
2. อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล
3. อาจารย์ ดร.กฤษณพล จันทร์ พรหม
4. อาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์
5. อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริ ญช่าง นุชมี
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4.3 การเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย นตามหลั ก สู ต รเก่ า กั บ หลั ก สู ต รใหม่ (นายชั ย วั ฒ น์
หลักเพชร, นายณัฐดนัย รั กษา และนายบิลาน หมันการ)
ด้ วยนายชัยวัฒน์ หลักเพชร, นายณัฐดนัย รักษา และนายบิลาน หมันการ นิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่ได้ เรี ยนมาแล้ ว
ในหลักสูตรเก่า หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรใหม่ หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 จํ านวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0308243 เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) กับรายวิชา
0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนิสติ ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนในหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ของนายชัยวัฒน์
หลักเพชร, นายณัฐดนัย รักษา และนายบิลาน หมันการ จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้
รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร
ใหม่ กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา
หน่ วยกิต
หมวดวิชาพลศึกษา หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554
0308243 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ 2(1-2-3) 0308213 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา
การศึกษา
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรเก่ า
หลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาพลศึกษา
หมวดวิชาชีพ หลักสูตร พ.ศ. 2549

หน่ วยกิต
2(1-2-3)

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาความสอดคล้ องระหว่ างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับแผน
กลยุทธ์ การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ กําหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิ ณ และ
ได้ แ จ้ ง ให้ หน่ วยงานทราบแล้ ว นั้น คณะศึก ษาศาสตร์ ไ ด้ พิ จารณาความสอดคล้ องระหว่างแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ กับแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของคณะ
ศึกษาศาสตร์ แล้ ว ในการนี ้ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาความสอดคล้ องของแผนดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 5.1)
ข้ อเสนอแนะของกรรมการ
ในปี งบประมาณ 2557 นี ้ คณะควรใช้ แผนกลยุทธ์ การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้ จดั ทํา
มาแล้ วไปก่อน เนื่องจากได้ มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไว้ แล้ ว
มติ เห็นชอบความสอดคล้ องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ กับแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้ ปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
1. ให้ รวมกลยุทธ์ ข้อ 3.1 และ 3.2 ในแผนกลยุทธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ ให้ เป็ น
กลยุทธ์เดียวกัน
2. ให้ นํากลยุทธ์ ข้อ 1.5 สร้ างเครื อข่ายด้ านการวิจยั หรื องานสังสรรค์ทั้งภายในและ
ภายนอก ในแผนกลยุทธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ไปไว้ ในกลยุทธ์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย
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5.2

พิจารณาการแต่ งตัง้ บุคคลเป็ นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา
ด้ วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวดี บุญญวงศ์ ได้ เกษี ยณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน
2556 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา จึงเสนอขอแต่งตั้งบุคคลเป็ นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจํ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิ ตวิทยาการให้ คําปรึ ก ษา ประธานกรรมการ
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิ ตวิทยาการให้ คําปรึ กษา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2)
มติ เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็ นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คําปรึกษา ดังนี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้ วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร ประกอบด้ วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
3. อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
4. อาจารย์ดวงฤดี พ่วงแสง
5. อาจารย์วีนสั ศรี ศกั ดา

5.3

พิจารณาแผนกลยุทธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ จดั ทําแผนกลยุทธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ในการนี ้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
แผนกลยุทธ์ดงั กล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. แต่ละสาขาวิชาควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชา
2. การกํ า หนดกิ จ กรรม/โครงการต่า งๆ ควรพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกับ วิ สัย ทัศ น์ ข อง
สาขาวิชา และควรจัดให้ มีโครงการที่บรู ณาการกับการเรี ยนการสอนด้ วย
3. การระบุผ้ รู ับผิดชอบ หากมีตําแหน่งให้ ระบุตําแหน่งมากกว่าระบุชื่อบุคคล
มติ เห็ น ชอบแผนกลยุ ท ธ์ ส าขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา โดยให้ ปรั บ
รายละเอียดให้ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของกรรมการ
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ปิ ดประชุม

เวลา

17.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

