รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 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. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
7. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยวิไลพิน ทองประเสริฐ – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
10. นางสุภาภรณ ประดับแสง
11. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ผูไมเขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
2. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
3. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
4. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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ผูรวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพันธ เขมคุณาศัย
2. อาจารยปยะธิดา คงวิมล

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

13.20 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี้
1.1.1 แนวปฏิบัติในการคุมสอบ
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด เ ห็ น ชอบแนวปฏิ บั ติ ใ นการคุ ม สอบของคณะ
ศึกษาศาสตรนั้น คณะไดจัดทําและแจงแนวปฏิบัติดังกลาวใหทราบโดยทั่วกันแลว ทั้งนี้ มีแนวปฏิบัติบางขอที่
เพิ่มเติมจากการประชุม คือ
(1) การถายเอกสารขอสอบ – อาจารยเจาของขอสอบสามารถยื่นถายสําเนาไดที่ฝาย
ผลิตเอกสารของคณะศึกษาศาสตร (นางนงคนาถ สุวรรณทวี) โดยใหอาจารยเปนผูยื่นถายสําเนาเอง
(2) การทําลายขอสอบ – ใหอาจารยเจาของขอสอบทําลายดวยตนเอง หรือจัดสงมา
ใหคณะดําเนินการทําลาย
1.1.2 ผลการคัดเลือกอาจารยเขารวมโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ
นิวซีแลนด
ตามที่ ส าขาวิ ช าได พิ จ ารณาเสนอชื่ อ อาจารย เ พื่ อ รั บ การคั ด เลื อ กไปอบรมทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด นั้น บัดนี้ คณะไดดําเนินการคัดเลือกผูที่เหมาะสมเขา
รับการอบรมดังกลาวแลว มีผูไดรับการคัดเลือก จํานวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง และ
อาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท โดยคณะขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ความ
คืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.1.3 การอบรมการใชหอง Micro-Teaching
ดวยคณะศึกษาศาสตรจะจัดการอบรมการใชหองปฏิบัติการจุลภาค Micro Teaching
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ ชั้น 2 อาคารเรียน 3 ในการนี้ จึงขอเชิญชวน
คณาจารยรวมรับการอบรมในวันดังกลาว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงั นี้
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
1.2.1.1 การเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศของนิสิตทุนโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง
รุนปการศึกษา 2553
ดวยคณะไดจัดสงนิสิตทุนโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง รุนปการศึกษา
2553 เขารวมโครงการปจฉิมนิเทศ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2 รุน โดยรุนที่ 1 กําหนดจัดระหวางวันที่ 27-29 กุมภาพันธ 2555 มีนิสิตทุนคณะเขา
รวมโครงการจํานวน 20 คน และรุนที่ 2 กําหนดจัดระหวางวันที่ 1-3 มีนาคม 2555 มีนิสิตทุนของคณะเขารวม
โครงการจํานวน 28 คน
1.2.1.2 การเป น เจ า ภาพจั ด ค า ยปลู ก ฝ ง คุ ณ ลั ก ษณะความเป น ครู แ ละเสริ ม
ประสบการณวิชาชีพครู และปฐมนิเทศกอนบรรจุสําหรับนักศึกษาทุน สควค. ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ปการศึกษา 2554
ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพใน
การจัดโครงการจัดคายปลูกฝงคุณลักษณะและความเปนครูและเสริมประสบการณวิชาชีพครู และปฐมนิเทศ
กอนบรรจุสําหรับนักศึกษาทุน สควค. ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปการศึกษา 2554 คายที่ 2 โดยจะจัดใน
ระหวางวันที่ 22-28 เมษายน 2555 ณ โรงแรมหาดแกวรีสอรท สงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งจะมีนิสิต/
นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยตางๆ จํานวน 9 สถาบัน รวม 255 คน
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ ประธานสาขาวิชา แจงใหที่ประชุมรับทราบวา
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต
(โครงการ ตชด.) กําหนดจัดโครงการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงสบายใจ
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งอธิการบดีจะรวมโตะเสวยที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานทุงสบายใจในวันดังกลาวดวย
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (อาจารยวิไลพิน ทองประเสริฐแทน) แจงใหที่ประชุมทราบวาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กําหนดจัดโครงการวิ่งฟารทเลค ในวันที่ 18
กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 06.00 น. โดยเสนทางวิ่งจากมหาวิทยาลัยทักษิณเลียบชายหาดเกาเสงไปสิ้นสุด
ที่สวนสัตวสงขลา ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมในโครงการดังกลาวดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2555
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2555 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.2.2 ขอ (1) บรรทัดที่ 3 เพิ่มขอความ ณ โรงเรียน ตชด. พลเอก
นวล-คุณหญิงบานชื่น จันตรี
หนาที่ 5 วาระที่ 4.2 ในสวนของมติ ขอ 2 บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม แกไขเปน ...สาขาวิชาวัดผลการศึกษา...
แกไขเปน
แกไขเปน ...สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา...
หนาที่ 10 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 9
ขอความเดิม 500 หรือผลการสอน IELTS ที่ระดับ 5.5 ขึ้นไป ...
แกไขเปน
500 หรือผลการสอบ IELTS ที่ระดับ 5.5 ขึ้นไป ...

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 การปรับปรุงหลักสูตร
สื บ เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะได เ ร ง รั ด การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รไปยั ง
สาขาวิชา โดยให ดําเนินการใหแล วเสร็ จภายในเดือ นธัน วาคม 2554 นั้น ยังมี หลายหลั กสูตรที่ไ มสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงไดเสร็จสิ้นตามกําหนด แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแจงมายังคณะใหดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งหมดใหเสร็จสิ้นใหทันเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน 2555 โดยที่ประชุมสภา
วิชาการจะจัดการประชุมสมัยสามัญ เพื่อพิจารณาหลักสูตรที่ตกคางในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 และสมัย
วิสามัญ ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยไดตามกําหนด ในการนี้ ประธานจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
มติ ให ส าขาวิ ช าที่ ยั ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รยั ง ไม เ สร็ จ เร ง ดํ า เนิ น การ และนํ า
หลั ก สู ต รเข า พิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร ใ นเดื อ นมี น าคม 2555 และ
มอบหมายใหนางสุภาภรณ ประดับแสง ดูแลและประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตร
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วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....
ตามที่ สาขาวิชาภาษาไทย ได รับงบประมาณในการปรั บปรุ งหลัก สูตรการศึ ก ษาบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย บัดนี้ สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารางหลักสูตรดังกลาว โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพันธ เขมคุณาศัย และอาจารยปยะธิดา คงวิมล
รวมนําเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1-นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ในแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบฯ ควรกระจายความรั บ ผิ ด ชอบให
ครอบคลุมทุกรายวิชาเอก และควรกระจายความรับผิดชอบใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
2. การใชคําตางๆ ในตัวเอกสาร ควรใหสื่อความหมายที่ชัดเจนมากกวานี้
มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ... โดยใหปรับแกเอกสารดังนี้
1. ใหสาขาวิชาจัดทําแบบเสนอหลักสูตรเพิ่มเติม
2. หนาที่ 1 ใหปรับชื่อหลักสูตรเปน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....
3. หนาที่ 1 ขอ 5.3 ใหปรับรายละเอียดเปน รับนักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติที่
สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
4. หนาที่ 1 ขอ 5.4 ใหปรับรายละเอียดเปน ไมมี
5. หนาที่ 2 ขอ 6.1 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
...หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
แกไขเปน
...หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
• ใหเพิ่มขอ 6.4 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร ตามบันทึกที่.....เมื่อวันที่ .....
• ปรับขอ 6.4 เดิม เปน 6.5
• ข อ 9 ให ป รั บ รายละเอี ย ดในตารางชื่ อ -สกุ ล ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ข อง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยเรียงลําดับขอมูลตามตําแหนงทางวิชาการ
6. หนาที่ 5 ขอ 1.2.3
ขอความเดิม
1.2.3 สามารถใชภาษาไทยเปนสื่อ...
แกไขเปน
1.2.3 มีความสามารถใชภาษาไทยเปนสื่อ....
• ขอ 1.2.4
ขอความเดิม 1.2.4 สามารถสื่อสารเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพ...
แกไขเปน
1.2.4 มีความสามารถสื่อสารเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพ..
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• ขอ 1.2.5
ขอความเดิม 1.2.5 เปนผูมีคุณภาพ มีความตระหนัก....
แกไขเปน
1.2.5 มีความตระหนัก...
7. หนาที่ 7 ขอ 2.2.2 จัดขอความใหอยูในบรรทัดเดียวกัน
• ขอ 2.3
ขอความเดิม นิสิตบางคมติดสําเนียงถิ่น...
แกไขเปน
นิสิตบางคนติดสําเนียงถิ่น...
8. หนาที่ 9 ขอ 2.8 ใหปรับหัวขอ และรายละเอียดเปน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 7 ขอ 28 ขอ 29 ขอ 30 ขอ 31 และ ขอ 32 (ภาคผนวก ฉ)
• ข อ 3.1 ปรั บ รายละเอี ย ดเป น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย (5 ป)
• ใสหัวขอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
เปนหมวด ก ข และ ค ตามลําดับ
9. หนาที่ 11-12 ในสวนของวิชาชีพครู ใหปรับรายละเอียดเปนหลักสูตรปรับปรุง ป
พ.ศ. 2554
10. ใหตรวจสอบรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิตของรายวิชาใหถูกตองตลอดทั้งเลม
11. หนาที่ 19-20 ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในแผนการศึกษาใหถูกตอง
12. หนาที่ 28 ใหตรวจสอบขอมูลอาจารยประจําใหถูกตอง และครบถวน
13. หนาที่ 30 ขอ 5 ใหตัดคําวา (ถามี) ออก
14. หนาที่ 36 ขอ 3.2.3 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
อยางแตกฉานแตกฉาน สามารถนําความรู...
แกไขเปน
อยางแตกฉาน สามารถนําความรู...
15. การพิมพคํายอ หรือคําภาษาอังกฤษ ใหระบุคําภาษาไทยกอนและตามดวยคํา
หรือคํายอภาษาอังกฤษในวงเล็บ
16. หนาที่ 41 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ รายวิชา 0111473 กลวิธี
การสอนภาษาไทย ขอ 6 ใหเพิ่มความรับผิดชอบหลักในชองที่ 1 และ 2
17. หนาที่ 43 ขอ 1.1.1
ขอความเดิม
1.1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม...
แกไขเปน
1.1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูใหแกอาจารยใหม
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18. หนาที่ 46-47 ใหเพิ่มขอมูลในปที่ 6 ในตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
• ใหทําเครื่องหมาย X ในปที่ 6 ในดัชนีบงชี้ที่ 12
• ใหปรับขอมูลรวมตัวบงชี้ใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนขอมูล
19. ใหปรับรูปแบบการนําเสนอประวัติและผลงานอาจารยใหเปนไปตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัย โดยใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
• ในสวนผลงานที่เปนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร ไมตองใสคําวา ใน
20. ในตารางเปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต ร หน า ที่ 60 รายวิ ช า 0111215 ให เ พิ่ ม ปรั บ
คําอธิบายรายวิชา ในชองเหตุผลที่ปรับปรุง
• หนาที่ 61 ในชองเหตุผลที่ปรับปรุงรายวิชา 0111232
ขอความเดิม ปรับคําอธิบายใหทันทันตอความเปลี่ยนแปลง...
แกไขเปน
ปรับคําอธิบายใหทันตอความเปลี่ยนแปลง...
• หนาที่ 64 ใหทําตัวหนาในรายวิชา 0111361 วรรณกรรมวิจารณ
• หนาที่ 66 ในชองเหตุผลที่ปรับปรุงรายวิชา 0111412 บรรทัดที่ 4
ขอความเดิม ปรับคําอธิบายราย
แกไขเปน
ปรับคําอธิบายรายวิชา
• ใหตรวจสอบเหตุผลที่ปรับปรุงวาสอดคลองกับการปรับปรุงรายวิชาหรือไม
21. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอน และการยอหนาใหถูกตองเหมาะสม และ
เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม

4.2 การเทียบโอนรายวิชา (นางสาวจุฑารัตน เคนบุปผา, นางสาวชไมพร เซงซิ้ว และ
นางสาวนวรัตน เทพศิริ)
เนื่องดวยนางสาวจุฑารัตน เคนบุปผา, นางสาวชไมพร เซงซิ้ว และนางสาวนวรัตน เทพศิริ
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 คณะนิติศาสตร ขอเทียบโอนรายวิชา 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6) กับรายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ 3(3-0-6) ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน
รายวิชาของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ ไมเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวจุฑารัตน เคนบุปผา, นางสาวชไมพร
เซงซิ้ว และนางสาวนวรัตน เทพศิริ เนื่องจากคําอธิบายรายวิชาที่จะเทียบโอนมีความแตกตางกัน
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การพิจารณาครูวิทยาศาสตรดีเดน
ดวยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดขอความอนุเคราะหให
หน ว ยงานคั ด เลื อ กครู -อาจารย ผู ส อนวิ ท ยาศาสตร เป น ครู วิ ท ยาศาสตร ดี เ ด น ประธานสาขาวิ ช าการสอน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การคัดเลือกเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน
มติ ไมเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน เนื่องจากบุคคลที่จะ
เสนอชื่อไมไดสังกัดคณะศึกษาศาสตร

ปดประชุม

เวลา

15.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง
ตรวจรายงานการประชุม

