รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2551
วันจันทรที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 16.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยนรา บูรณรัช)
5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์)
6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง - แทน)
7. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
11. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
2. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น
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3. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)

ผูรวมประชุม
1. รองศาสตราจารยสุเทพ
2. นางสมนิตย
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สันติวรานนท
สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น

ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

16.25 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
จากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เมื่ อ วั น เสาร ที่ 8 มี น าคม 2551
สภามหาวิทยาลัยไดอ นุมัติใ ชขอ บัง คับ วาด วยการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปน พนักงานมหาวิทยาลั ย และ
ขอ บัง คับ ว าดวยการบริ หารทรัพ ยากรบุคคล โดยในส วนของรายละเอี ยดต างๆ ของขอ บังคั บนั้น สํานั ก งาน
สภามหาวิทยาลัยจะแจงใหคณะทราบตอไป
1.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพ
ครู หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ใหม ไ ด ผ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ แล ว ในการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551
1.1.3 การใชพื้นที่คณะวิทยาศาสตร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551 จะมีการประชุม
พิจารณาเรื่องการยายอาคารคณะศึกษาศาสตรไปใชพื้นที่บางสวนของคณะวิทยาศาสตร และในสวนของอาคาร
คณะศึ ก ษาศาสตร จ ะปรั บ เปลี่ ย นเป น อาคารปฏิ บั ติ ก ารโรงเรี ย นสาธิ ต ประธานจึ ง ได เ ชิ ญ รองคณบดี
ทุ ก ฝ า ยร ว มประชุ ม หารื อ เรื่ อ งดั ง กล า วในวั น ที่ 18 มี น าคม 2551 เวลา 08.30 น. ณ ห อ งคณบดี ค ณะ
ศึกษาศาสตร
1.1.4 การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า คณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด รั บ การติ ด ต อ จาก
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ในการขอเขาพบบุคลากรคณะศึกษาศาสตรเพื่อชี้แจงขั้นตอน
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และวิธีการในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 19 มีนาคม 2551 ระหวางเวลา 13.30 –
15.00 น. ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ประธานจึงกลาวเชิญชวนคณะกรรมการ และประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรเขารวมรับฟงในวันดังกลาวดวย
1.1.5 แนะนําผูช วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานกลาวแนะนําผูชวยคณบดีคณะศึกษาศาสตรตอที่ประชุม ดังนี้
1. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท สังกัดภาควิชาการประเมินผลและ
วิจัย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
2. อาจารย วรวรรณิ นี ราชสงฆ สั งกัดภาควิช าจิตวิ ทยาและการแนะแนว
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
รองคณบดี ฝ า ยพั ฒ นานิ สิ ต แจ ง โครงการที่ จั ด ขึ้ น โดยฝ า ยพั ฒ นานิ สิ ต จํ า นวน
1 โครงการ คือ โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธกลุมกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่
11 – 13 มีนาคม 2551 ณ เกาะอาดัง จ.สตูล เพื่อสรางความสนิทสนมและความสัมพันธอันดีระหวางกลุม
กิจกรรมนิสิตเดิมกับกลุมกิจกรรมนิสิตกลุมใหม
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู
ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครูไดผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551 นั้น ขณะนี้ไดดําเนินการสอบสัมภาษณผูสมัคร
เขาเปนนิสิตหลักสูตรดังกลาวเสร็จสิ้นแลว และมีกําหนดเปดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูรอนเปนภาคเรียน
แรก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิทยาเขตสงขลา เปดสอน 3 กลุม กําหนดเปดเรียน ในวันที่ 19 มีนาคม 2551
ภาคปกติ 1 กลุม จํานวน 40 คน
ภาคพิเศษ 2 กลุม จํานวน 70 คน
2. วิทยาเขตพัทลุง เปดสอนภาคพิเศษ 1 กลุม จํานวน 32 คน กําหนดเปด
เรียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2551
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1.2.3 รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.3.1 การประชุมรวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ฝาย
วิจัยไดของบประมาณในการบริการวิชาการในรูปของการนําเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาภาคใตตอนลาง
ขณะนี้ฝายวิจัยไดพิจารณาแลวคาดวางบประมาณดังกลาวจะนํามาใชในการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะ
ศึกษาศาสตร ซึ่งหากกําหนดวันในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนแลว ฝายวิจัยจะดําเนินการแจงการใชงบประมาณให
ฝายที่รับผิดชอบทราบเพื่อดําเนินการตอไป
1.2.3.2 การประชุมยุทธศาสตร ที่ 4
ตามที่รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพไดรับมอบหมายจากคณบดี
คณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมยุทธศาสตรที่ 4 รวมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษานั้น ขณะนี้ไดรับแจงจากงาน
แผนวาไดรับงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 20,000 บาท
1.2.4 หัวหนาภาควิชาตางๆ
- ไมมี 1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย
รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย (กรรมการประเภทคณาจารย) แจงใหที่ประชุม
ทราบวาขณะนี้ฝายจัดทํารางการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนนานาชาติ ไดกําหนดจัดโครงการสัมมนา “แนว
ทางการดํ า เนิ น งานการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต ” ในวั น ที่ 18 มี น าคม 2551 โดยได เ ชิ ญ ผู อํ า นวยการเขตพื้ น ที่
การศึกษาสงขลา เขต 1 เปนวิทยากรในโครงการดังกลาว นอกจากนี้ ยังกําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานดานการ
ดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนนานาชาติ ในระหวางวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2551 ณ โรงเรียนสาธิต
และโรงเรียนนานาชาติในภาคกลาง และในจังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม และขอนแกน
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2551
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2550 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ตอที่ประชุมเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 6
บรรทัดที่ 19
ขอความเดิม ...เพื่อสมัครเขาศึกษาประเภทโควตาภาคใตลดลงเหลือ 2.00...
แกไขเปน
...เพื่อสมัครเขาศึกษาประเภทโควตาภาคใตลดลงเหลือ 2.00...

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร
สืบเนื่องจากเรื่องแจงเพื่อทราบจากประธานในวาระที่ 1.1.4 เรื่องการสรรหาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย (กรรมการประเภทคณาจารย) เสนอใหมีการประกาศวันรับ
สมัครผูที่ประสงคเปนคณบดี เพื่อกําหนดวันใหแสดงวิสัยทัศน และนโยบายในการบริหารงาน
มติ

ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 คาระดับขั้น ประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2550
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใหผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนปลาย
ปการศึกษา 2550 (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2550 โดยให
อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน ทําบันทึกชี้แจงการให E ในรายวิชา 0308111 กลุม 3
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4.2 การเทียบโอนรายวิชา
4.2.1 การเทียบโอนรายวิชาของนางสาวสุดา สุวรรณชาตรี
ดวยนางสาวสุดา สุวรรณชาตรี นิสิตคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 3 รหัส 481031097 วิชาเอก
คณิตศาสตร ไดลงทะเบียนรายวิชา 0308413 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 3/2549
ซึ่งรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาชีพครูบังคับในหลักสูตร ปการศึกษา 2547 นิสิตจึงมีความประสงคขอเทียบโอน
รายวิชาดังกลาวกับรายวิชา 0308321 การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาของนางสาวสุดา สุวรรณชาตรี (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2.1)
มติ เห็นชอบใหนางสาวสุดา สุวรรณชาตรี เทียบโอนรายวิชา 0308413 การพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู กับรายวิชา 0308321 การพัฒนาหลักสูตร

4.2.2 การเทียบโอนรายวิชาของนายวิทวัส ไทยเจริญ
ดวยนายวิทวัส ไทยเจริญ นิสิตคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 5 รหัส 461011447 วิชาเอก
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0308476 การวัดคุณลักษณะ ซึ่งรายวิชาดังกลาว
เปนรายวิชาชีพครูเลือกของหลักสูตร ปการศึกษา 2549 นิสิตจึงมีความประสงคขอเทียบโอนกับรายวิชา กศ 323
การวัดจิตพิสัย ซึ่งเปนหลักสูตรปการศึกษา 2546 (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2.2)
มติ เห็นชอบใหนายวิทวัส ไทยเจริญ เทียบโอนรายวิชา 0308476 การวัดคุณลักษณะ
กับรายวิชา กศ 323 การวัดจิตพิสัย

4.3 การขอเปดหลักสูตรภาคสมทบ สาขาปฐมวัย
ดวยภาควิชาหลักสูตรและการสอนไดรับการติดตอจากวิทยาลัยชุมชน และกลุมครูผูสอน
เด็กเล็กที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดสตูลวาตองการใหภาควิชาเปดสอนหลักสูตรสาขาปฐมวัย
ภาคสมทบ ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาจึงไดทําโครงการเปดสอนหลักสูตรภาคสมทบ สาขาปฐมวัย โดยได
พิจารณารับกลุมผูเขาศึกษา 2 กลุม คือ 1. กลุมผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษาอื่นๆ มาเทียบวิชา
เรียน และ 2. กลุมผูจบการศึกษาระดับอนุปริญญามาเทียบวิชาเรียน ในการนี้ ภาควิชาจึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการขอเปดหลักสูตรภาคสมทบ สาขาปฐมวัย (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3 นอกเลม)
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ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรมีขอมูลแสดงแผนรายรับ – รายจายของการเปดหลักสูตร
2. ควรแนบระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเอกสารหลักสูตร
3. ควรมีตารางแสดงเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
4. ภาควิชาควรระบุแผนการเปดหลักสูตรที่ชัดเจน และจัดเตรียมแผนรองรับในกรณีที่ผูสอน
ไมเพียงพอ รวมถึงแผนรองรับอาจารยลาศึกษาตอที่กําลังจะสําเร็จการศึกษากลับเขา
ปฏิบัติงานสอน
5. ควรปรับรูปแบบการนําเสนอภาระงานของอาจารยผูสอนในหลักสูตร ตารางแสดงขอมูล
ตารางตางๆ ใหถูกตองและเปนรูปแบบเดียวกัน
มติ ใหภาควิชาหลักสูตรและการสอนปรับปรุงเอกสารหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
กรรมการ และนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป

4.4 ขอทบทวนคาลงทะเบียนของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพ
ครู
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู
เพื่อใหสามารถรองรับครูผูสอนศาสนาอิสลามที่เขาศึกษาในโครงการพัฒนาผูสอนอิสลามศึกษา เพื่อเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรดังกลาว ตามนโยบายของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับเพื่อตอบสนองโครงการความ
รวมมือพัฒนาครูระหวางมหาวิทยาลัยทักษิณกับอาชีวศึกษาพัทลุง ซึ่งไดลงนามความรวมมือ เมื่อวันที่ 15
กุ ม ภาพั น ธ 2551 ที่ ผ า นมา ซึ่ ง หลั ก สู ต รดั ง กล า วได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันเสารที่ 8 มีนาคม 2551 แลว
เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรขอ
ทบทวนคาลงทะเบียนของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคพิเศษและภาคปกติ
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ขอ มูลสรุปผลการประชุมโครงการพัฒนาผูสอนอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
ประเด็นเกี่ยวของกับคาใชจายที่สามารถจัดสรรไดใหมหาวิทยาลัย จํานวน 37,000 บาท/คน/หลักสูตร (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.4)
2. ขอมูลแสดงรายละเอียดคาใชจายตลอดหลักสูตร ป.บัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
การประชุม หมายลเข 4.4 นอกเลม)
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มติ ที่ประชุมมอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร พิจารณา และจัดทําขอมูลการปรับ
ลดคาลงทะเบียนของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา วิชาชีพครู เพิ่มเติม และนําเขาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป

4.5 นโยบายการดําเนินโครงการครูสหกิจและการดําเนินงานของหนวยฝกสอน/ฝกงาน
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ดํ า เนิ น การจั ด โครงการครู ส หกิ จ เมื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2550 และคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายเขารวมโครงการดังกลาวตั้งแตภาคเรียนที่ 2/2550 เปนตนมา โดยมีขอมูล
รายละเอียดจํานวนนิสิตและสาขาวิชาที่เขารวมโครงการครูสหกิจ จํานวน 17 คน ตามรายชื่อดังแนบ ประกอบ
กับเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ที่ผานมา คณะศึกษาศาสตรไดรับการประสานงานจากอนุกรรมการบริหารโครงการ
ครูสหกิจ จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อเปนเจาภาพในการติดตามประเมินผลโครงการครูสหกิจ
กลุมภาคใต ซึ่งไดสะทอนประเด็นปญหาตางๆ เพื่อการพัฒนา ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนิน
โครงการสหกิจซึ่งเกี่ยวของกับหนวยฝกสอนฝกงาน และผูเกี่ยวของ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเด็นตอไปนี้
1. พิจารณาทบทวนนโยบายและผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรคในโครงการ
ครูสหกิจ /หนวยฝกสอนฝกงานที่ผานมา เพื่ อสรางเอกภาพเชิงนโยบาย ลดปญหาอุป สรรคและสรางความ
เขมแข็งในการดําเนินงานตอไป
2. พิจารณาใหความเห็นชอบการวัดและประเมินผลรายวิชาตามแผนการเรียนภาคเรียน
ตนระดับชั้นปที่ 5 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (5 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
จํานวน 1 รายวิชา และรายวิชาตามแผนการเรียนภาคเรียนตนระดับชั้นปที่ 1 ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาขาวิชา วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 1 รายวิชา
โดยใหมีการประเมินผลโดยใชสัญลักษณ IP (ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น In Progress)) รวม
2 รายวิชา ดังรายละเอียดตอไปนี้
ภาคเรียน
รายวิชา
ตน
0308583 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
Professional Practicum
จํานวนหนวยกิต 12(0-36-0)
ตน
0314541 ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
Teaching Profession Practicum in School
จํานวนหนวยกิต 2(0-6-0)

(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.5)

ระดับชั้นป
5

หลักสูตร
กศ.บ. (การศึกษา)

1

ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
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มติ ในสวนของประเด็นพิจารณาที่ 1 ใหนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป
ในสวนของประเด็นพิจารณาที่ 2 เห็นชอบการใหใชคาระดับขั้น IP ในรายวิชา
0308583 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพ สวนรายวิชา 0314541 ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา1 ใหพิจารณา
ค า ระดั บ ขั้ น ตามเกณฑ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และมอบนางสุ ภ าภรณ ประดั บ แสง แจ ง เกณฑ ก ารประเมิ น
ใหหนวยฝกสอน/ฝกงานทราบ และดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการหนวยฝกสอน/ฝกงาน
โดยเชิญประธานหนวยฝกสอน/ฝกงานเขาประชุมโดยดวน

4.6 โลโกงาน 40 ปคณะศึกษาศาสตร
ดวยคณะศึกษาศาสตรมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร ในชวง
ประมาณเดือนตุลาคม 2551 จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารูปแบบโลโกซึ่งจะใชเปนโลโกในงานครบรอบ 40 ป
คณะศึกษาศาสตร (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.6)
มติ ประธานมอบคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณาโลโกงาน 40 ปคณะ
ศึกษาศาสตร โดยหากมีขอเสนอเพิ่มเติมใหแจงรายละเอียดที่สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 ขอเพิ่มรายวิชาในวิชาเอกเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป) แผนวิชาเอก - วิชาโท
ดวยภาควิชาการประเมินผลและวิจัย มีความประสงคขอเพิ่มรายวิชาในวิชาเอกเลือก จํานวน
3 รายวิชา คือ
1. รายวิชา 0305404 ปฏิบัติการวัดและประเมินในสถานศึกษา
3(2-2-5)
2. รายวิชา 0305405 การประเมินในชั้นเรียน
3(2-2-5)
3. รายวิชา 0305421 ปฏิบัติการวิจัย
3(2-2-5)
โดยขอเพิ่มรายวิชาทั้ง 3 รายวิชาขางตนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป) สําหรับแผนวิชาเอก-วิชาโท เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเรียน
รายวิชาไดหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาที่มีความสําคัญและจําเปนตอสาขา
วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา ในการนี้ ภาควิชาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มรายวิชาใน
วิชาเอกเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป)
แผนวิชาเอก-วิชาโท (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหเพิ่มรายวิชาทั้ง 3 รายวิชาขางตนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป) สําหรับแผนวิชาเอก-วิชาโท

5.2 ขอสงแบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย
ดวยภาควิชาการบริหารการศึกษาไดเสนอแบบขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้ง
หนวยวิจัย (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2)

ปดประชุม

มติ

นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในครั้งตอไป

เวลา

19.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

