รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 3/2557
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 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. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
10. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
11. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
12. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ลาฝึ กอบรม

เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 กําหนดการสมัครและสอบทุนครู มืออาชีพ ปี พ.ศ. 2556
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1 นอกเล่ม
1.1.2 การแก้ ไขค่ าระดับขัน้
จากการประชุมสภาวิชาการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติกําหนดแนว
ปฏิบตั กิ ารขอแก้ ไขค่าระดับขั้นของอาจารย์ผ้ สู อนสรุปได้ ดงั นี ้ ในการขอแก้ ไขค่าระดับขันให้
้ อาจารย์ผ้ สู อนที่เสนอ
ขอแก้ ไ ขค่า ระดับ ขัน้ ส่ง ใบบัน ทึก การให้ ค ะแนน (ฉบับ ที่ แ สดงรายละเอี ย ดต่า งๆ) และแนบหลัก ฐานต่า งๆ
ประกอบการให้ คะแนนไว้ ที่คณะเพื่อใช้ ในการอ้ างอิง และตรวจสอบทุกครั้งที่มีการขอแก้ ไข
1.1.3 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชี พครู ในปี นี ท้ ั่วประเทศประสบปั ญหากันมาก โดย
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ส่งเอกสารขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ทนั เนื่องจากสํานักงานข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีการเลื่อนวันสมัครสอบบรรจุครูประจําการให้ เร็ วขึ ้น ประกอบกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่มีปัญหายังไม่ได้ รับการรับรองหรื อได้ รับการรับรองแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ดําเนินการให้ เสร็ จตามที่ครุ ุสภา
กํ าหนด รวมถึงการจัดการเรี ยนการสอนไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ คุรุสภากํ าหนด
ทั้งนี ้ ในส่วนของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่มีปัญหาในการดําเนินการเรื่ องดังกล่าว
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ (ไม่ มี)
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1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (ไม่ มี)
1.4 หัวหน้ าสํานักงานคณะ
คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีวนั สงกรานต์ในวันที่ 9 เมษายน 2557
ณ ห้ องแหล่งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ โดยในช่วงเช้ ามีการกิจกรรมเลี ้ยงพระและฟั งเทศน์ฟังธรรม ทั้งนี ้
ขอเชิญชวนคณะกรรมการประจําคณะและคณาจารย์เข้ าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 1/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.2 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับเงินบริ จาคจากคุณอนุสรณ์ และ
คุณอุไรวรรณ ศิวะกุล จํานวน
แก้ ไขเป็ น
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับเงินบริ จาคจากคุณอนุสรณ์ และ
คุณอุไรวรรณ ศิวะกุล ศิษย์ เก่ าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
 หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.2.2 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
สาขาวิชาจะเปิ ดรายวิชาการวิจัยในชัน้ เรี ยน...
แก้ ไขเป็ น
สาขาวิชาจะเปิ ดรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา...
 หน้ าที่ 5 วาระที่ 4.1 ในส่วนของมติ ข้ อ 2 ให้ เพิ่มคําว่า (Liberal Arts) ต่อท้ าย
การจัดการเรี ยนการสอนแบบศิลปวิทยาศาสตร์

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
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วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2556
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขันประจํ
้
าภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข
4.1 นอกเล่ม)
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ในรายวิชาที่ผ้ สู อนหลายคน หรื อมีหลายกลุ่ม การให้ ค่าระดับขั้นควรใช้ เกณฑ์เดียวกัน
และใช้ วิธีในการให้ คา่ ระดับขั้นแบบเดียวกัน
2. การให้ คา่ ระดับขั้นในรายวิชาต่างๆ ผู้สอนควรเลือกใช้ วิธีที่สามารถจําแนกผู้เรี ยนได้ และ
ควรมีการทบทวนการให้ คา่ ระดับขั้นในรายวิชาที่ผ้ เู รี ยนได้ A หมดทุกคน
3. ในรายวิชาที่มีผ้ เู รี ยนจํานวนมาก การให้ ค่าระดับขั้นควรเลือกใช้ วิธีแบบ T-Score แทน
แบบ Fix-Rate
มติ เห็นชอบค่าระดับขั้นประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2556 โดยมอบฝ่ ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานอาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม ในการให้ เหตุผลการให้ ค่าระดับขั้น I ในรายวิชา
0308291 การศึกษาไทย กลุม่ 1 และประสานงานอาจารย์ที่ให้ คา่ ระดับขั้น E F หรื อ I ให้ ทําบันทึกชี ้แจงการให้
ค่าระดับขั้นให้ ครบทุกรายวิชา
4.2 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
- ถอนวาระการพิจารณา
4.3 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่
กับหลักสูตรเก่ า
ด้ ว ยสาขาวิ ช าพลศึก ษาและสุข ศึก ษา มี ค วามประสงค์ ข อเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) ให้ กบั นิสิตจํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0319102
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของมนุษย์สําหรับพลศึกษา 2 หน่วยกิต 3(3-0-6) (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชา
0319102 กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของมนุษย์ สําหรั บพลศึกษา 2 หน่วยกิ ต 2(2-0-4) (หลักสูตรเก่า)
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ ของนิ สิ ต กศ.บ. สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา
หลักสูตรใหม่ กับหลักสูตรเก่า จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0319102 กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของ
มนุษย์ สําหรั บพลศึกษา 2 หน่วยกิ ต 3(3-0-6) (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชา 0319102 กายวิภาคศาสตร์ และ
สรี รวิทยาของมนุษย์สําหรับพลศึกษา 2 หน่วยกิต 2(2-0-4) (หลักสูตรเก่า)
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล “หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
ด้ วยมหาวิทยาลัยเสนอให้ สว่ นงานพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม และจริ ยธรรมของนิสิต จํ านวน 1 คน เพื่อเข้ ารั บการคัดเลือกรั บรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ (เอกสารการประชุมนอกเล่ม)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่ออาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์ เข้ ารับการพิจารณารับรางวัล “หม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร”

5.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์
ตามที่มหาวิทยาลัยให้ ส่วนงานต่างๆ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์
ประจําปี การศึกษา 2556 ซึ่งคณะได้ พิจารณาให้ สาขาวิชาต่างๆ พิจารณาเสนอชื่อนั้น รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
ประกันคุณภาพขอความร่ วมมื อประธานสาขาวิชาพิจารณาและเสนอชื่ อผู้สมควรได้ รับปริ ญญากิ ตติมศักดิ์
พร้ อมประวัติ เพื่อนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาต่อไป
มติ ให้ ทกุ สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อพร้ อมประวัตเิ พื่อนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาในครัง้ ต่อไป

5.3 การปรั บแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลัย ได้ มี ก ารปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ ดัง นั้น เพื่ อ ให้แผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะ
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับบรรจุอาจารย์ใหม่หลายอัตรา
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับแผนกลยุทธ์ ของคณะและต้ อนรับอาจารย์
ใหม่
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแผนกลยุทธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ และต้ อนรับอาจารย์
ใหม่ช่วงหลังเดือนพฤษภาคม 2557 และขอความร่ วมมื อกรรมการและประธานสาขาวิชาแจ้ งให้ อาจารย์ใน
สาขาวิชาทราบเป็ นการเบื ้องต้ น

5.4 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
ด้ ว ยสาขาวิช าการบริ หารการศึก ษาได้ เ สนอขอเปลี่ย นแปลงคณะกรรมการผู้รั บ ผิด ชอบ
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ อง
ดังกล่าว (เอกสารการประชุมนอกเล่ม)
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มติ
บริ หารการศึกษา ดังนี ้

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชุดเดิม
1. อ.ดร.สมจิตร อุดม
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.วาทิต ระถี
กรรมการ
3. ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กรรมการและเลขานุการ

ปิ ดประชุม

เวลา

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชุดใหม่
1. ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.สมจิตร อุดม
กรรมการ
3. อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
กรรมการและเลขานุการ

16.10 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

