เอกสารการประชุม
หมายเลข 2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุม ศษ.1 คณะศึกษาศาสตร

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั
(รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
5. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ผูไมเขาประชุม
1. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)

ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
3. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

14.45 น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจาก

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจ
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วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การแต ง ตั้ ง ผู รั ก ษาการผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2553 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.สนธิ เตชานันท รักษาการตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเปนผูรักษาการเดิม
1.1.2 การสัมมนาทางวิชาการของครู สควค. ภาคใต
ดวยคณะศึกษาศาสตรรวมกับชมรมครู สควค.ภาคใต กําหนดจัดอบรมทางวิชาการ
ให กั บ ครู สควค.ภาคใต ในหั ว ข อ เรื่ อ ง “การพั ฒ นาครู สควค. สู ค รู มื อ อาชี พ เพื่ อ การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี ” ระหว า งวั น ที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารเรี ย นรวมอเนกประสงค 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีบุคลากรคณะศึกษาศาสตรเปนวิทยากรบรรยายในวันดังกลาว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตแจงกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นโดยฝายพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตร ดังนี้
1.2.1.1 โครงการปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กํ า หนดจั ด ในวั น ที่ 22
พฤษภาคม 2553 เวลา 15.15 น. ณ หองประชุมใหญ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.1.2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 กําหนดจัดในวันที่ 30
พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. ณ หองประชุมใหญ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.1.3 โครงการจัดทําทะเบียนประวัตินิสิตคณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดในวันที่ 30
พฤษภาคม 2553 โดยคณะไดจัดทําโครงการนี้มาตั้งแตป 2548 ซึ่งบัดนี้คณะมีขอมูลของนิสิตในสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตรครบทุกคน
1.2.1.4 กิจกรรมรับนอง กําหนดจัดระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553
โดยมีอาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์, อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และอาจารยทีปวิท พงศไพบูลย
ดูแลความเรียบรอยในการจัดกิจกรรมในสวนของคณะศึกษาศาสตร
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1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 การอบรมชุดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา รุนที่ 5
คณะศึกษาศาสตรไดจัดการอบรมชุดมาตรฐานความรูของคุรุสภา รุนที่ 5
ระหวางวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2553 ซึ่งการอบรมดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย และขณะนี้ไดประกาศ
รับสมัครผูเขารับการอบรมในรุนที่ 6 แลว โดยผูท่ีสนใจสามารถสมัครไดจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้
ความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.2.2.2 การอบรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนสูความเปนเลิศ
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต รร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนสูความเลิศ โดย
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยทักษิณเปนวิทยากรในการอบรม “หลักสูตรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน”
ในสวนของศูนยภาคใตตอนลาง ซึ่งกําหนดการอบรมระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรีนเวิลด
จังหวัดสงขลา
1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย
1.2.3.1 การประชุมสัมมนาของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ดวยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดแจงกําหนดการจัด
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําป 2553” ดังนี้
(1) วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัด
เชียงใหม
(2) วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2553 ณ โรงแรมท็ อ ปแลนด พลาซ า จั ง หวั ด
พิษณุโลก
(3) วันที่ 1 0 มิ ถุน า ย น 2 5 5 3 ณ โ ร ง แ ร ม ท วินโ ลตัส จังหวั ด
นครศรีธรรมราช
ทั้ ง นี้ ผู ที่ ส นใจสามารถลงทะเบี ย นร ว มการประชุ ม ดั ง กล า ว โดยคณะ
จะแจงเวียนใหทราบตอไป
1.2.4 รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย (กรรมการประเภทคณาจารย)
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหรวมเปนผูอภิปรายนําการ
เสวนาในหัวขอเรื่อง “การผลิตและพัฒนาครู : บนเสนทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง” ซึ่งจัดโดย
คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จังหวัด
กระบี่ นั้น มีผูนําการอภิปรายในวันดังกลาวประกอบดวยรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,
นายโอภาส กลับแปน ประธานสมาพันธครูภาคใต และรองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย จากมหาวิทยาลัย
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ทักษิณ และดําเนินการอภิปรายโดยรองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ กรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา
โดยมีผูเขารวมการเสวนาในวันดังกลาวประมาณ 200 คน
ประเด็ น การอภิ ป รายในวั น ดั ง กล า วได แ ก ระบบการผลิ ต ครู ใ นอนาคต ซึ่ ง
ประกอบด ว ย สถาบั น ผู ผ ลิ ต ครู และหน ว ยงานผู ใ ช ค รู รู ป แบบการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่
เหมาะสม ทั้งนี้ นายเจริญ ภักดีวานิช ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ไดประสานดวย
วาจา วาการจัดการเสวนาครั้งตอไปจะจัดที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
และในการจัดเสวนาครั้งตอไปเฉพาะระหวางสถาบันผูผลิตครู (คณะศึกษาศาสตร/
ครุศาสตร/สถาบันในภาคใต) กับผูใชครู (ผูอํานวยการสถานศึกษาในภาคใต) โดยวาจะจัดที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา ซึ่งจะประสานอยางเปนทางการตอไป
1.2.5 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
1.2.5.1 การจัดสงผลงานเพื่อรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร รั บ เป น หน ว ยประเมิ น ผลงานของบุ ค ลากรทาง
การศึกษาเพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะที่สูงขั้นนั้น ขณะนี้องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) แจงกําหนดสงผลงานเพื่อ
รับการประเมินรอบตอไปในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
1.2.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ดวยคณะศึก ษาศาสตร ไดรับการประสานงานจากองค การปกครองสว น
ทองถิ่นในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ระหวาง
วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมบีพีแกรนด ทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีคณาจารย
คณะศึกษาศาสตรรวมเปนวิทยากรในระหวางวันดังกลาว
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 3/2553
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
3/2553 เมื่อ วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 4 วาระที่ 3.1 ขอ 3. ในขอเสนอแนะจากกรรมการ บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม ...ดังนั้น แตเมือ่ อาจารยสงมาแลว...
แกไขเปน
...ดังนั้น เมื่ออาจารยสงมาแลว...
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หนาที่ 6 วาระที่ 5.1 ในสวนของมติ ขอ 8 และ 9
ขอความเดิม 8. รองคณบดีฝา ยวางแผนและวิจัย รรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจิรดา เหรีญขํา
ผูชวยเลขานุการ
แกไขเปน
8. รองคณบดีฝา ยวางแผนและวิจัย กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจิรดา เหรียญขํา
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 7 วาระที่ 5.4 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ...มีความประสงคืขอยายสถานศึกษา....
แกไขเปน
...มีความประสงคขอยายสถานศึกษา...

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 แนวปฏิบั ติก ารกํา หนดขั้น ตอนการเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่อ แต งตั้ งเป น อาจารยป ระจํ า
ระดับบัณฑิตศึกษา
ดวยฝายวิชาการฯ ไดจัดทํา (ราง) แนวปฏิบัติในการขอแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา
เพื่อเปนแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ จึงเสนอใหที่ประชุม (ราง) แนวปฏิบัติดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข
3.1)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ในสวนของลูกศรแสดงทิศทางยอนกลับของขอมูล (ขาขึ้น) ควรปรับใหแสดงอยูในตําแหนงอื่น
ใน Flowchart โดยที่ความหมายยังคงเหมือนเดิม เพื่อใหแสดงทิศทางการไหลของขอมูลไดงายขึ้น
มติ เห็นชอบ โดยใหปรับตามขอเสนอแนะของกรรมการ

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
ตามที่บัณฑิต วิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํ า
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน นั้น คณะกรรมการชุดดังกลาวจะมีหมดวาระการดํารงตําแหนง
ในวันที่ 20 เมษายน 2553 ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินจึงเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินแทนชุดที่หมดวาระ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ
1. เห็นชอบ การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. การวิจัยและ
อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ดังนี้

6

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. การวิจัยและประเมิน
(1) อาจารย ดร.สุริยา
เหมตะศิลป
ประธานกรรมการ
(2) อาจารย ดร.สุธาสินี
บุญญาพิทักษ กรรมการ
(3) อาจารย ดร.ชัยลิขิต
สรอยเพชรเกษม กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. การวิจัยและประเมิน
(1) อาจารย ดร.สุริยา
เหมตะศิลป
(2) อาจารย ดร.สุธาสินี
บุญญาพิทักษ
(3) อาจารย ดร.ชัยลิขิต
สรอยเพชรเกษม
(4) รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
(5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี
กระโหมวงศ
(6) อาจารย ดร.ณัชชา
มหปุญญานนท
2. ให ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ใ นส ว นของหนั ง สื อ / ตํ า รา / เอกสารการสอน ของ
อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม เนื่องจากมีความซ้ําซอนกับกับงานวิจัย/บทความวิชาการ
3. ใหอาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท สงนามรับรองทายประวัติ
4. ใหปรับรายละเอียดในประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนปจจุบัน

4.2 เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น อาจารย ป ระจํ า บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (อาจารย ดร.เมธี
ดิสวัสดิ์)
ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งอาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะศึกษาศาสตร นั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
เปนไปอย างมี ป ระสิทธิ ภาพ ผูประสานงานกลุ มหลั กสูตรวิชาการประเมินผลและวิจั ย จึ งเสนอใหที่ป ระชุ ม
พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ เปนคณาจารยบัณฑิตศึกษา ประเภทคณาจารย
ประจํา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ใหอาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ สะสมประสบการณในการสอนจากภาคการศึกษาที่ 1/2553
หรือหากมีประสบการณจากหนวยงานอื่นใหแสดงหลักฐานประกอบ จากนั้นใหเสนอแตงตั้งเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรตอไป
มติ ให ช ะลอการแต ง ตั้ ง อาจารย ดร.เมธี ดิ ส วั ส ดิ์ เป น อาจารย ป ระจํ า บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
เนื่องจากขาดคุณสมบัติในสวนของประสบการณสอน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 3 ขอ 11.1.1 (4) อาจารยผูสอนตองเปนมีประสบการณดานการสอนและ
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ทั้งนี้ หากอาจารย ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ สามารถแสดง
หลักฐานการมีประสบการณสอนได ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการตอไป
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4.3 การเทียบโอนวิชาเรียน (นายนราวี ทาสอน, นางสาววรรณา สังขสวัสดิ์)
ดวยนายนราวี ทาสอน และนางสาววรรณา สังขสวัสดิ์ มีความประสงคขอเทียบโอนวิชาเรียน
ในการนี้ นางสุภาภรณ ประดับแสง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนวิชาเรียนของนิสิตทั้ง 2 ราย
ขางตน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนวิช าเรี ย นของนายนราวี ท า สอน จํา นวน 1 รายวิ ช า และ
เห็นชอบการเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาววรรณา สังขสวัสดิ์ จํานวน 5 รายวิชา

4.4 การโอนยายคณะ (นางสาวสุธิดา หวังใบ, นางสาววัลละยา เส็นเหมะ, นายสิรภพ
เอียดคง และนางสาวสุกัญญา หาญณรงค)
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 รายดังนี้
1. นางสาวสุธิดา หวังใบ มีความประสงคขอยายจากสาขาวิชาการประกอบการและการ
จัดการ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
2. นางสาววัลละยา เส็นเหมะ มีความประสงคขอยายจากสาขาวิชาการประกอบการและ
การจัดการ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
3. นายสิรภพ เอียดตรง มีความประสงคขอยายจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
4. นางสาวสุกัญญา หาญณรงค มีความประสงคขอยายจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มาสังกัดสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
นางสุภาภรณ ประดับแสง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 4 ราย
ขางตน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ 1. เห็นชอบ โดยมอบฝายวิชาการฯ ประสานงานกับนิสิตดังกลาวเรื่องการสอบ
PAT 5 วานิสิตเคยสอบมาแลวหรือไม หากยังใหฝายวิชาการดําเนินการสอบวัดแววครูใหกับนิสิต
2. ใหปรับแบบฟอรมการขอโอนยายคณะ ใหเปนไปตามคุณสมบัติของคณะ
ศึกษาศาสตร โดยเพิ่มเติมในสวนของการสอบวัดแววครู

4.5 (ราง) ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ดวยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร ไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากคุรุสภาเพียง 2 ป คือ ภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 และภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2551
ดังนั้น เพื่อใหหลักสูตรดังกลาวสามารถเปดสอนไดตามเกณฑที่คุรุสภากําหนด คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา เพื่อใหนิสิตที่
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จะเขาเรียนในปการศึกษา 2553 ไดรับใบประกอบวิชาชีพครูตอไป ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร ป.บัณฑิต
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูดังกลาว (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5...นอกเลม)
มติ เห็นชอบ (ราง) ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยให
ปรับปรุงแกไขเอกสาร ดังนี้
หนา 1 บรรทัดที่ 25
ขอความเดิม ที่ไมใชปริญญาในสาขาการศึกษา
แกไขเปน
ที่ไ ม ใ ช ป ริ ญ ญาในสาขาการศึ ก ษาหรื อ ปริ ญ ญาหรื อ ปริ ญญา
หลักสูตร 5 ป
หนา 2 บรรทัดที่ 28
ขอความเดิม ค.ด.(หลักสูตรและการสอน
แกไขเปน
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
หนา 10 บรรทัดที่ 21-32 ใหปรับรหัสรายวิชาและเรียงรายวิชาใหมดังนี้
ขอความเดิม 0314535 การจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ
แกไขเปน
0314541 การจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ
ขอความเดิม 0314542 ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
แกไขเปน
0314550 ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
ขอความเดิม 0314543 ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
0314551 ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
แกไขเปน
ขอความเดิม 0314539 การศึกษาตลอดชีวติ
แกไขเปน
0314552 การศึกษาตลอดชีวติ
ขอความเดิม 0314541 สัมมนาทางการศึกษา
แกไขเปน
0314553 สัมมนาทางการศึกษา
ขอความเดิม 0314540 การศึกษาพิเศษ
แกไขเปน
0314554 การศึกษาพิเศษ
ขอความเดิม 0314538 การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
แกไขเปน
0314555 การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ขอความเดิม 0314537 การจัดการเรียนรูอาชีวศึกษา
แกไขเปน
0314556 การจัดการเรียนรูอาชีวศึกษา
หนาที่ 11 ใหแกไขและเพิ่มเลขรหัสหลักที่หก ดังนี้
ขอความเดิม
เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุม พื้นฐานความรูสาขาวิชาชีพครู
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เลข 1 หมายถึง กลุมจัดการเรียนรูสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
เลข 2 หมายถึง กลุมจัดการเรียนรูสาขาวิชาเทคโนโลยี
เลข 3 หมายถึง กลุมจัดการเรียนรูสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวด
หรือกลุมวิชา
แกไขเปน
เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุมพื้นฐานความรูสาขาวิชาชีพครู
เลข 1 หมายถึง กลุมจัดการเรียนรูสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
เลข 2 หมายถึง กลุมจัดการเรียนรูสาขาวิชาเทคโนโลยี
เลข 3 หมายถึง กลุมจัดการเรียนรูสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
เลข 4 หมายถึง กลุมจัดการเรียนรูสาขาวิชาศิลปกรรม
เลข 5 หมายถึง กลุมหมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวด
หรือกลุมวิชา
หนาที่ 13 บรรทัดที่ 5
ขอความเดิม โดยอิสระควบคูกับการนิเทศ
แกไขเปน
ภายใตการนิเทศ
หนา 21 บรรทัดที่14
ขอความเดิม 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
แกไขเปน
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
หนา 22 ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum mapping) ดังนี้
(1) เพิ่มความรับผิดชอบหลักในรายวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ดังนี้
1.1 ในสวนของ 1. คุณธรรมจริยธรรมใหครอบคลุมถึงระดับ 3
1.2 ในสวนของ 5. ทักษะการวิเคราะหฯ ใหครอบคลุมถึงระดับ 2
(2) เพิ่มความรับผิดชอบหลักในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ในสวนของ 2. ความรู ให
ครอบคลุมทั้ง 5 ระดับ
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การโอนยายคณะ (นางสาวบงกช จิตจันทร)
ดวยนางสาวบงกช จิตจันทร นิสิตรหัส 501071203 สาขาวิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร
และบริ ห ารธุ ร กิ จ มี ค วามประสงค ข อโอนย า ยมาสั ง กั ด สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1...นอกเลม)
มติ เห็นชอบ โดยนิสิตตองยอมรับเงื่อนไขตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอ 6. “นิสิตที่ไดรับการอนุมัติยายจะตองมีเวลาเรียนในคณะที่ยายเขา
สังกัดไมนอยกวา 2 ปการศึกษา” ซึ่งนิสิตจะสําเร็จการศึกษาใน ป พ.ศ.2554 และมอบฝายวิชาการฯ ติดตอ
ประสานงานและแจงใหนิสิตทราบ

5.2 พิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา
วิชาชีพครู (อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง)
ดวยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู มีความประสงคเสนอใหแตงตั้ง
อาจารย ดร.นพเก า ณ พั ท ลุ ง เป น คณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู เพิ่มเติม ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาขาวิชา วิชาชีพครู (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 5.2...นอกเลม)
มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง เปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

5.3 การประชุมคณาจารยคณะศึกษาศาสตร
ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดการประชุมคณาจารยคณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 16 มิถุนายน
2553 เพื่อพิจารณาหารือการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ ซึ่งคณะจะมีหนังสือแจงใหทราบตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุม

เวลา

16.50 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

