รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 6/2557
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 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
(อาจารย์ภรู ิ ทตั สิงหเสม - แทน)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริ ฐ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร – รักษาการแทน)
11. อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน – แทน
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
13. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
14. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม
2. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์
3. นางสาวปั ทมา

ผู้ช่วยคณบดี
ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

วิชยั ดิษฐ
เบ็ญนุ้ย
สํานักโหนด

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557ได้
มีมติในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
(1) เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม ให้ ดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
(2) อนุ มั ติ โ ครงการจั ด ตั ง้ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และการผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขา
อุตสาหกรรมการเกษตร
(3) อนุ มัติ ใ ห้ ตัง้ ศู น ย์ ก ารแพทย์ เ พื่ อ ให้ บริ ก ารประชาชนที่ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง และ
มอบหมายให้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬารั บผิดชอบดูแลศูนย์ ดังกล่าว โดยในศูนย์ จะมีแพทย์ ประจํ า
1 คน
นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับโครงการบริ การวิชาการแก่ชุมชนโดยการ
กําหนดพื ้นที่การให้ บริ การ ซึง่ มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมหารื อรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวต่อไป
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2557-2567)
จากการที่มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ 10 ปี (พ.ศ.2557-2567) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 นัน้ ได้ ข้อสรุ ปซึง่ เป็ นจุดเน้ นในการจัดทําแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิ ณ 10 ปี ดังนี ้
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(1) เน้ นการผลักดันให้ มหาวิทยาลัยทักษิ ณเป็ นมหาวิทยาลัยชันนํ
้ าติดอันดับ 1 ใน 10
ของมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ และมีแผนในการเปิ ดคณะใหม่ๆ ซึง่ เน้ นวิทยาการทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และทางด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพมากขึ ้น
(2) เน้ นการพัฒนาในเรื่ องภาษาและวัฒนธรรม และการพัฒนาการผลิตครู
(3) มีนโยบายในการจัดตังศู
้ นย์แห่งความเป็ นเลิศในระดับประเทศ โดยเน้ นความเป็ น
เลิศเฉพาะเจาะจงด้ านใดด้ านหนึง่
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การประเมิ น คุณ ภาพภายในของคณะศึก ษาศาสตร์ ประจํ า ปี ก ารศึก ษา 2556 ได้
ดําเนินการผ่านไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โดยผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินอยู่ที่ 4.55 ใกล้ เคียงกับผล
การประเมินตนเองของคณะ (4.57) ทังนี
้ ้ คณะได้ จดั ส่งเอกสารเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติม ซึง่ คาดว่า
ผลการประเมินจากกรรมการจะเพิ่มขึ ้นอีกเล็กน้ อย
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สืบเนื่องจากการที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้ เข้ าศึกษาดูงานทางด้ าน
การจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไต้ หวันนัน้ สาขาวิชาได้ รับการประสานงานในการขอเข้ า
เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ในการจัดการเรี ยนการสอน และทําข้ อตกลงความร่ วมมือใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกันกับมหาวิทยาลัยไต้ หวัน เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ สง่ ผลงานเข้ าประกวด
ในรายการเรื่ องจริ ง ผ่านจอ ซึ่งผลงานนิ สิ ตผ่านเข้ ารอบชิ งชนะเลิศ จํ านวน 2 ที ม โดยมี อาจารย์ ดร.นุชนาฏ
ใจดํารงค์ และอาจารย์ศภุ ชัย โชติกิจภิวาทย์ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม
(2) มหาวิทยาลัยจะดําเนินการทุบอาคารศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อดําเนินการ
ก่ อ สร้ างอาคารศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก ารและการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ ภายหลัง เสร็ จ สิ น้ งานพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร โดยในระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง จะมีการกันพื ้นที่บริ เวณหน้ าอาคารเทคโนโลยีเพื่อใช้ เป็ นที่
พักคนงานก่อสร้ าง ขอประชาสัมพันธ์ ให้ หลีกเลี่ยงการใช้ พื ้นที่และเส้ นทางบริ เวณหน้ าอาคารเทคโนโลยีเป็ นการ
ชัว่ คราว
1.2.2.3 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(1) อาจารย์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั พร้ อมนิสิตระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จํานวน 14 คน ได้ เข้ าร่ วมโครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand
Research EXPO 2014) ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุ งเทพมหานคร
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(2) นายมะกาดาฟี หะยีตาเละ นิ สิตปริ ญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ พร้ อมด้ วยอาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เข้ า
ร่ วมพิธีมอบเกียรติบตั รทุนอุดหนุนการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ จํานวน 130,000 บาท
ประเภทบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ปี 2556-2557 ในวัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์ เ ดนท์
กรุ งเทพมหานคร
(3) วั น เสาร์ ที่ 23 สิ ง หาคม 2557 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเสริ มสร้ างสันติสุขชายแดนใต้ กําหนดจัดการปฐมนิเทศนิสิตที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรซึ่งได้ รับทุนจาก
ศอ.บต. จํานวน 24 คน และได้ เรี ยนเชิญเลขาธิการ ศอ.บต. มาบรรยายพิเศษในเรื่ องความคาดหวังของหลักสูตร
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การจัดกิจกรรมรับน้ อง
การจัดกิจกรรมรับน้ องใหม่ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ในช่วงเปิ ดภาคเรี ยนปี การศึกษา
2557 ดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ขอขอบคุณอาจารย์ ทุกท่านที่ให้ ความร่ วมมือ และร่ วมดูแลนิสิตในการจัด
กิจกรรม
1.3.2 การจัดกิจกรรมทักษิ ณวิชาการ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ มี กํ า หนดจั ด กิ จ กรรมทั ก ษิ ณ วิ ช าการในระหว่ า งวัน ที่
1-3 ตุลาคม 2557 นัน้ ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ จะเริ่ มจัดกิจกรรมในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุม
ปาริ ช าต มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ โดยมหาวิ ท ยาลัย ให้ ค ณะพิ จ ารณาปรั บ ลดกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
1.3.3 การจัดงานวันครู โลก
สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภากําหนดจัดงานวันครู โลกในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 และให้
มหาวิ ทยาลัยในแต่ล ะภูมิภ าคซึ่ง ประกอบด้ วย มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่น มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ มหาวิท ยาลัย
ราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคุรุสภาสนับสนุนงบประมาณ และสื่อ
อุปกรณ์ ใ นการจัดงานและนิ ทรรศการ และมอบหมายให้ คุรุส ภาจังหวัดประสานงานกับเขตพื น้ ที่ ก ารศึกษา
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทังนี
้ ้ ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ จะเชิญคณาจารย์ประชุมเพื่อหารื อการจัดกิจกรรม
ในงานวันครู โลกต่อไป
1.4 หัวหน้ าสํานักงานคณะ
สํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันเพื่อพัฒนา
ระบบสํานักงานในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 ณ เรื อนไทยทักษิ ณา จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดย
สํานักงานได้ จัดเตรี ยมนิ สิตช่วยงานเพื่ อให้ บริ การในช่วงครึ่ งวันเช้ า กรณี อาจารย์ มีความประสงค์ ติดต่องาน
สามารถติดต่อได้ ที่สํานักงานคณะ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 5/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
5/2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 4 วาระที่ 1.3.5
ข้ อความเดิม
1.3.5 การให้ ความเรื่ องการนิเทศ
แก้ ไขเป็ น
1.3.5 การให้ ความรู้ เรื่ องการนิเทศ
หน้ าที่ 5 วาระที่ 4.1 ในส่วนของมติ ข้ อ 2 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...และแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิอชอบ...
แก้ ไขเป็ น
...และแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบ...
หน้ าที่ 5 วาระที่ 4.1 ในส่วนของมติ ข้ อ 4 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...ให้ เพิ่มจุดคําในคอลัมน์ที่ 2...
แก้ ไขเป็ น
...ให้ เพิ่มจุดดําในคอลัมน์ที่ 2...

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 การแต่ งตัง้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตร กศ.ด.
สาขาวิชาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาได้ เสนอขอแต่งตังคณะกรรมการผู
้
้ รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผู้นําทางการบริ หารการศึกษา แทนชุดเดิมที่หมดวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ประธานสาขาวิ ชาการบริ หารการศึก ษา จึงเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จ ารณาการแต่งตัง้ บุคคลเป็ น
คณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผู้นําทางการบริ หาร
การศึกษา (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็ น ชอบการแต่ ง ตัง้ บุค คลเป็ น คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต รและอาจารย์
ประจําหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผู้นําทางการบริ หารการศึกษา ดังนี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม
กรรมการ
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4. อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
5. อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
3. อาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม
4. อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ
5. อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.2 การปิ ดหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ด้ วยสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ ขอปิ ดหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษ ซึ่ ง เป็ นหลัก สู ต รผลิ ต ร่ ว มกั บ คณะศึ ก ษาศาสตร์ เนื่ อ งจากไม่ มี นิ สิ ต เข้ าศึ ก ษา
เป็ นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง และขาดแคลนบุคลากรที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกทางด้ านการสอน โดยเรื่ องดังกล่าว
ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการประชุมสมัย
สามัญ ครั ง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 แล้ ว ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีนิสิตตกค้ างที่ยังไม่สําเร็ จการศึกษา
จึงรอปิ ดหลักสูตรหลังจากนิสิตสําเร็ จการศึกษาหมดแล้ ว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ ชะลอการปิ ดหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้ ฝ่ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและดําเนิ นการปรั บปรุ งหลักสูตรให้ เป็ นหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตอ่ ไป

4.3 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยน (นางสาวขวัญฤทัย ทองสัน้ และนายกรวิทย์ จงกลพืช)
ด้ ว ยนางสาวขวัญ ฤทัย ทองสัน้ รหัส 561997155 และนายกรวิ ท ย์ จงกลพื ช รหั ส
561997152 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มีค วามประสงค์ ขอเที ย บโอนรายวิช าที่ เรี ย นมาแล้ วเนื่ องจากพ้ น สภาพแล้ วสอบเข้ ามาเรี ยนใหม่ จํ านวน 5
รายวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนิสิต
ดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบให้ นางสาวขวัญฤทัย ทองสัน้ และนายกรวิทย์ จงกลพืช เทียบโอนรายวิชา
เรี ยนได้ จํานวน 4 รายวิชา ดังนี ้
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รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี การศึกษา 2556
ที่
รายวิชา
1 0317511 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 3(3-0-6)
และสื่อสารการศึกษา
2 0317611 การบริ หารและการ 3(3-0-6)
จัดการแหล่งทรั พยากร
การเรี ยนรู้
3 0317642 สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น เ พื่ อ 3(3-0-6)
การศึกษา
4 0320501 บู ร ณ า ก า ร พื ้น ฐ า น 3(3-0-6)
การศึกษา

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี การศึกษา 2557
รายวิชา
0317511 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ 3(2-2-5)
สื่อสารการศึกษา
0317611 การบริ หารและการจั ด การ 3(3-0-6)
แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้
0317642 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา

3(3-0-6)

0320501 บูรณาการพื ้นฐานการศึกษา

3(3-0-6)

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา หลักสูตรใหม่ กับ หลักสูตรเก่ า
ด้ วยสาขาวิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จัย มี ค วามประสงค์ ข อเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี ) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (4 ปี ) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) ให้ กับนิสิต จํานวน 3 รายวิชา ประธานสาขาวิชา
การประเมินผลและวิจัยจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.4)
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ ของนิ สิ ต กศ.บ. สาขาวิ ช าการวัด และ
ประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ กับ หลักสูตรเก่า จํานวน 3 รายวิชา ดังนี ้
หลักสูตรใหม่ -หลักสูตร กศ.บ. (4 ปี ) สาขาวิชา หลักสูตรเก่ า-หลักสูตร กศ.บ. (4 ปี ) สาขาวิชาการ
การวัดและประเมินทางการศึกษา หมวดวิชาเอก วัดและประเมินทางการศึกษา หมวดวิชาเอกบังคับ
บังคับ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2549
ที่
รายวิชา
รายวิชา
1 0305401 การบริ ห ารงานการวัด 3(2-2-5) 0305402 การบริ หารงานการวั ด และ 3(2-2-5)
และประเมิน
ประเมินในสถานศึกษา
2 0305402 สั ม ม น า ก า ร วั ด แ ล ะ 3(2-2-5) 0305403 สัม มนาการวั ด และประเมิ น 3(2-2-5)
ประเมิน
ทางการศึกษา
3 0305351 การประกันคุณภาพ
3(2-2-5) 0305441 ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ท า ง 3(2-2-5)
การศึกษา
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วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา หลักสูตรเก่ า กับ หลักสูตรใหม่
ด้ วยสาขาวิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จัย มี ค วามประสงค์ ข อเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี ) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษา
บัณ ฑิ ต (4 ปี ) หลักสูต ร พ.ศ. 2555 (หลัก สูตรใหม่) ให้ กับ นิ สิ ต จํ านวน 1 รายวิ ช า ประธานสาขาวิ ชาการ
ประเมินผลและวิจยั จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับดังกล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1)
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ ของนิ สิ ต กศ.บ. สาขาวิ ช าการวัด และ
ประเมินทางการศึกษา หลักสูตรเก่า กับ หลักสูตรใหม่ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0305302 การพัฒนา
เครื่ องมือวัด การคิด 3(2-2-5) หลักสูต รเก่า กับรายวิชา 0305301 การพัฒ นาเครื่ องมือวัดการคิด 3(2-2-5)
หลักสูตรใหม่
5.2 (ร่ าง) คู่มือปฏิบัตงิ านการบูรณาการพันธกิจคณะศึกษาศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนกลยุทธ์ พฒ
ั นาและแปลงแผนสู่การปฏิบตั ิ
คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 ณ อนันตรารี สอร์ ทแอนด์สปา จังหวัดตรัง เห็นชอบให้
ดําเนินโครงการบูรณาการพันธกิจเชิงพื ้นที่ โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล เป็ นผู้ประสานงาน
บูรณาการในพื ้นที่อําเภอสทิงพระ ซึง่ ได้ ลงปฏิบตั ิการศึกษาพื ้นที่แล้ วเมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 และเพื่อให้
การดําเนิ นการบูรณาการพันธกิ จเชิ งพื น้ ที่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ จัดทํ า (ร่ าง) คู่มือปฏิ บัติงานการ
บูรณาการพันธกิจขึ ้น ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา (ร่ าง) คู่มือปฏิบตั ิงานดังกล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. คูม่ ือควรมีรายละเอียดในส่วนของกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานให้ ชดั เจน
2. ควรปรับในขันตอนของการบู
้
รณาการในคูม่ ือให้ ครบกระบวนการ PDCA
มติ เห็ น ชอบในหลั ก การ และมอบรองคณบดี ฝ่ ายวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพ คณะ
ศึก ษาศาสตร์ ดํ า เนิ น การจัด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และจัด ทํ า คู่มื อ ให้ เ ป็ น มาตรฐานเพื่ อ ใช้ ใ นคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยให้ นําข้ อเสนอแนะจากกรรมการไปใช้ ประกอบการพิจารณา
5.3 การกําหนดคําสําคัญ (keyword) ที่ควรอยู่ในค่ านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยมหาวิทยาลัยให้ หน่วยงานต่างๆ พิจารณาคําสําคัญ (keyword) ที่ควรอยู่ในค่านิยมหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ จํ านวนไม่เกิ น 3 คํา พร้ อมคําจํ ากัดความหรื อคําอธิ บาย ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3 นอกเล่ม)
มติ มอบสาขาวิชา/สํานักงานคณะพิจารณาหารื อ และส่งผลการพิจารณากลับมายังคณะ
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และให้ มีการประชุมพิจารณาผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ต่อไป
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ด้ วยขณะนีใ้ กล้ ถึงกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานคณาจารย์ ส่วนใหญ่ได้ กรอกภาระ
งานสอนตามแบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัยกําหนด พบปั ญหาในส่วนของการกรอกภาระงานสอนในรายวิชาที่มีการ
สอนหลายกลุม่ ซึง่ ภาระงานที่โปรแกรมคํานวณให้ จะลดลงตังกลุ
้ ม่ ที่สองเป็ นต้ นไป ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาจึงเสนอให้ คณะพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว เนื่องจากถึงแม้ จะเป็ นรายวิชาเดียวกันแต่การ
สอนในแต่ล ะกลุ่ม ต้ อ งคํ านึง ถึง ผู้เรี ย นเป็ น สําคัญ ผู้เ รี ย นที่ แ ตกต่างกัน ไม่ไ ด้ ทํ าให้ ร ะยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการจัด
เตรี ยมการสอนลดลง
มติ คณะจะจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุ ปปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดจากการกรอกภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5.5 การขอเปิ ดรายวิชา
ปั จจุบนั คณะศึกษาศาสตร์ มีแบบฟอร์ มคําร้ องขอเปิ ดรายวิชาเรี ยน โดยอาจารย์ผ้ ูสอนเป็ นผู้
ขอเปิ ดรายวิชานัน้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงเสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาแบบฟอร์ ม
การขอเปิ ดรายวิชา ซึง่ ผู้ขอเปิ ดรายวิชาควรเป็ นความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา ไม่ควรเป็ นอาจารย์ผ้ ูสอน
ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ภาระงานสอนตกอยู่ที่อาจารย์คนใดคนหนึ่งมากเกินไป จากนันที
้ ่ประชุมร่ วมกันพิจารณา
ปรับแบบฟอร์ มการขอเปิ ดรายวิชาดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะควรจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาทังหมด
้
เพื่อทําความเข้ าใจในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน เช่น แผนการสอน แผนการเรี ยนของนิสิต เป็ นต้ น
มติ มอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ปรั บปรุ งแบบฟอร์ มการขอเปิ ดรายวิชา โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นผู้เสนอขอเปิ ดรายวิชา และผ่านความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาหรื อประธานหลักสูตร
ที่รายวิชานันสั
้ งกัด และควรแจ้ งให้ คณาจารย์ในคณะทราบต่อไป

5.6 การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของนิสิต
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและพัฒ นานิ สิ ต เสนอให้ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ข่ า วสาร หรื อแจ้ ง
ความสําเร็ จของนิสิต หรื อข่าวการสอบบรรจุของนิสิตในการประชาสัมพันธ์คณะให้ มากขึ ้น
มติ มอบฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ปรั บปรุ งข่าวสารในจุลสารของคณะโดยให้ มีข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวของนิสิตให้ มากขึ ้น

ปิ ดประชุม

เวลา

11.40 น.
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นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

