รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 7/2557
วันพุธที่ 17 กันยายน 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.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
2. อาจารย์เพชรา
วงศ์ประไพโรจน์

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม

วิชยั ดิษฐ

ผู้ช่วยคณบดี

เวลา

13.35 น.

เริ่มประชุมเวลา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตามที่สํานักพระราชวังได้ แจ้ งกําหนดวันพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ ูสําเร็ จการศึกษา
จากมหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ในวัน ที่ 23 กัน ยายน 2557 นัน้ มหาวิ ท ยาลัย มี น โยบายให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อมการรั บ
ปริ ญญาบัตรในระดับคณะมากขึ ้น ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยกําหนดให้ บัณฑิตรายงานตัวในวันที่ 20 กันยายน 2557
เวลา 08.00 น. และเริ่ มฝึ กซ้ อมย่อยในระดับคณะในเวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป และซ้ อมรวม ณ หอประชุม
ปาริ ชาต ตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป โดยเริ่ มตังแต่
้ ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับคณะศึกษาศาสตร์ จะเริ่ มซ้ อม
เวลา 16.00 น. เป็ นต้ นไป
1.1.2 มาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษา
ตามที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาได้ กํ า หนดมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ
ปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ ให้ หลักสูตรที่ผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็ นเอกคู่
ตามเกณฑ์ ใหม่นัน้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ กําหนดให้ เป็ นเอกเดี่ยวและได้ รับใบประกอบ
วิชาชีพครู
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมีกําหนดเข้ าตรวจเยี่ยมคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ในการนี ้ ฝ่ ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยัง
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อขอความร่ วมมือให้ เข้ าร่ วมรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในในวันดังกล่าวแล้ ว
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1.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) การพระราชทานปริ ญญาบั ต รในวั น ที่ 23 กั น ยายน 2557 นั น้
มหาวิทยาลัยจะเน้ นการซ้ อมย่อยที่คณะมากขึน้ กว่าปี ที่ผ่านมา โดยอธิการบดีมีนโยบายให้ การอ่านชื่อบัณฑิต
ตรงกับบัณฑิตเจ้ าของชื่อให้ มากที่สดุ
(2) การประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 กันยายน
2557 อธิ การบดีมีนโยบายให้ บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการโดยสมบูรณ์ ดังนัน้ หลักสูตรที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยจะกลับคืนต้ นสังกัดเดิม คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการ
วางแผนสัง คม จะสัง กัด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาเพื่ อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จะสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรการพัฒนาที่ ยั่งยื นจะสังกัด
วิทยาลัยนานาชาติที่กําลังจะก่อตังขึ
้ ้น สําหรับบุคลากรจะมีการพิจารณาต่อไป
1.4 ผู้ช่วยคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตอบรั บนิ สิ ตแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนี เซีย จํ านวน 1 คน ซึ่งจะ
พํ า นั ก อยู่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน-ตุ ล าคม 2557 โดยจะเข้ าชั น้ เรี ย นร่ ว มกั บ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในการนี ้ ขอความร่ วมมืออาจารย์จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในช่วงที่นิสิตเข้ า
ชันเรี
้ ยน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 6/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
6/2557 เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 1 รายชื่อผู้เข้ าประชุม ลําดับที่ 11 ให้ มี (แทน) หลังชื่อ
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.2 ในส่วนของหัวข้ อ
ข้ อความเดิม
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิ ณ 10 ปี
แก้ ไขเป็ น
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิ ณ 10 ปี (พ.ศ.
2558-2567)
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วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 (ร่ าง) คู่มือปฏิบัตงิ านการบูรณาการพันธกิจคณะศึกษาศาสตร์
สืบเนื่องจากวาระที่ 5.2 คู่มือการปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจคณะศึกษาศาสตร์ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 มีมติ
มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และจัดทําคู่มือให้ เป็ น
มาตรฐานเพื่อใช้ ในคณะศึกษาศาสตร์
ในการนี ้ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ เสนอให้ ประธานสาขาวิชาเสนอชื่อผู้แทนของ
สาขาวิชาเพื่อร่ วมจัดทําคูม่ ือต่อไป
มติ
สาขาวิชาพิ จารณาเสนอชื่ อผู้แทนสาขาวิชาเพื่ อเข้ าร่ วมจัดทํ าคู่มือปฏิ บัติงานการ
บูรณาการพันธกิจคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี ้
1. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
2. อาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีฯ
3. อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
4. อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
5. อาจารย์วริ นธร เบญจศรี
สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
สาขาวิชาจิตวิทยา
7. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฯ
8. อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ทัง้ นี ้ ฝ่ ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดประชุมเพื่อดําเนินการ
จัดทําคูม่ ือปฏิบตั ิงานการบูรณาการพันธกิจคณะศึกษาศาสตร์ ตอ่ ไป

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาในสังกัด
คณะศึกษาศาสตร์
ด้ วยประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 7 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาจิตวิทยา
2. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
3. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
5. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
7. สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
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มีกําหนดหมดวาระการดํารงตําแหน่งวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาที่จะหมดวาระตามประกาศคณะกรรมการรนโยบาย
การบริ หารทรัพยากรบุคคล เรื่ อง การสรรหาและแต่งตังประธานสาขาวิ
้
ชา
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อบุคคลเป็ นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา ดังนี ้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
กรรมการ
5. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
เลขานุการ
6. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ช่วยเลขานุการ

4.2 การเสนอชื่ อ ผู้ ท่ ี เ หมาะสมเพื่ อ เข้ า รั บ การสรรหาให้ ดํา รงตํ า แหน่ งเลขาธิ ก ารที่
ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ เสนอให้ ส่วนงานวิชาการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการ
สรรหาให้ ดํารงตําแหน่งเลขาธิ การที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะได้ แจ้ งเวียนให้ สาขาวิชาต่างๆ
พิ จารณาแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเสนอชื่ อ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาในเรื่ องดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่ อรองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข เป็ นผู้ที่เหมาะสมเข้ ารั บการ
สรรหาให้ ดาํ รงตําแหน่งเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

4.3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเสริ ม สร้ างสั น ติ สุ ข ชาย
แดนใต้
ด้ ว ยประธานสาขาวิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จัย ได้ เ สนอรายชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตัง้ เป็ น
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริ มสร้ าง
สันติสขุ ชายแดนใต้ ซึง่ ได้ เปิ ดสอนตังแต่
้ ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจยั จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบการแต่ ง ตัง้ บุค คลเป็ น คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต รและอาจารย์
ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้ ดังนี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย กรรมการ
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3. อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
4. อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
5. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
อาจารย์ ประจําหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
3. อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
4. อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
5. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่
กับ หลักสูตรเก่ 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 กับนิสิต จํานวน 1 รายวิชา ประธานสาขาวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาการเที ยบโอนรายวิชาเอกบังคับดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.4)
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ ของนิ สิ ต กศ.บ. สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา
หลักสูตรใหม่ กับ หลักสูตรเก่า จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319104 การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3) หลักสูตรใหม่ กับรายวิชา 0319104 การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) หลักสูตรเก่า

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การปรั บหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (ตามที่คุรุสภาเสนอแนะ)
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ส่งเอกสารเพื่อขอรั บรองปริ ญญาการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 สําหรั บ
ผลิตครู โครงการส่งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) ไปยัง
สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา บัดนี ้ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ แจ้ งมติคณะอนุกรรมการรับรองปริ ญญาทาง
การศึกษา (วิชาชีพครู ) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 แล้ ว โดยให้ มีการปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาการปรั บคําอธิ บายรายวิชาตามมติของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (เอกสารนอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการปรับคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 จํานวน 4 รายวิชา คือ
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1.
2.
3.
4.

ปิ ดประชุม

เวลา

รายวิชา 0308511
รายวิชา 0308521
รายวิชา 0308551
รายวิชา 0308581

15.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

ภาษาสําหรับครู
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน
ความเป็ นครู

