รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 9/2557
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
3. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
6. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร – แทน)
7. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
9. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
11. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
12. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
3. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ
2. อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
3. อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ
4. นางอุทยั
ศิริคณ
ุ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

ผู้ช่วยคณบดี
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
นักวิชาการ

13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การปฏิรูปการศึกษา
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1 นอกเล่ม
1.1.2 การจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ มีการจัดตัง้ โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ทยาลัย ทักษิ ณ โดยคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ หารื ออย่างไม่เป็ นทางการกับอธิ การบดีในเรื่ องของสถานที่ที่จะจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตฯ เป็ นการ
เบื ้องต้ นแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ข้อสรุ ปที่ชดั เจน
1.1.3 การก่ อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิงบประมาณในการก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพ
ครู นัน้ ขณะนี ไ้ ด้ ออกแบบอาคารและทํ าราคากลางในการก่อสร้ างเสร็ จ สิน้ โดยจะทํ าการเปิ ดให้ เสนอราคา
ก่อสร้ างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และจัดทําสัญญาการก่อสร้ างภายในเดือนธันวาคม 2557 ทัง้ นี ้
ความคืบหน้ าจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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1.1.4 การทําข้ อตกลงความร่ วมมือกับต่ างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ทําข้ อตกลงความร่ วมมือกับ Guanxi Normal University ประเทศ
จีน เพื่อสร้ างเครื อข่ายวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาระหว่างมหาวิยาลัย โดยในเบื ้องต้ นคณะศึกษาศาสตร์ ได้ มอบหมายให้
อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้ าร่ วมเจรจาทําความ
ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ ว ซึง่ ประเด็นในการทําความร่ วมมือประกอบด้ วย
(1) ความร่ วมมือทางวิชาการ
(2) การพัฒนาความร่ วมมือทางด้ านการวิจยั ร่ วม
(3) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและคณาจารย์
(4) การแลกเปลี่ยนนิสิต ทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาการบริ หารการศึกษาจะนําคณาจารย์ ในสาขาวิชา และนิสิตเข้ าร่ วมการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานระดับชาติ และงานบริ หารสัมพันธ์ ที่จงั หวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม
2557 โดยช่วงเวลาในการเดินทางจะอยู่ระหว่างวัน ที่ 18-25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ตรงกับช่วงสอบปลายภาค
การศึกษา สาขาวิชาจะประสานงานในการจัดหากรรมการคุมสอบแทนต่อไป
1.2.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ จัดโครงการประชุมทางวิชาการและ
การนํ า เสนอผลงานนิ สิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ทักษิ ณ "SMART FOR ALL" ครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมปาริ ชาต อาคารเรี ยน
รวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา โดยในโครงการดังกล่าวจัดให้ มีการประชุมวิชาการ สื่อดิจิทลั เล่า
เรื่ องวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งได้ รับความร่ วมมือจากคณาจารย์ในการเข้ าร่ วมงาน
เป็ นอย่างดี
1.2.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ประธานสาขาวิชา (อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ) ได้ รับมอบหมายให้ เข้ าร่ วมเจรจาทํา
ความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อสร้ างเครื อข่ายวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา และเดินทางไป
ประเทศอินโดนีเซียเพื่อหารื อการเตรี ยมจัดโครงการ ISET 2015 โดยรายละเอียดจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
30
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 8/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
8/2557 เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 4 วาระที่ 4.3 ในส่วนของข้ อเสนอจากกรรมการ ข้ อ 2
ข้ อความเดิม
2. การรวมรายวิชา หรื อรวมมาตรฐานความรู้ เข้ าด้ วย ให้ คํานึงถึง
การสอนร่ วมของอาจารย์ระหว่างสาขาวิชาให้ มาก ไม่ควรให้ ภาระงานสอนไปตกอยู่ที่สาขาวิชาใดมากเกินไป
แก้ ไขเป็ น
2. การรวมรายวิชา หรื อรวมมาตรฐานความรู้ เข้ าด้ วย ให้ คํานึงถึง
การสอนร่ วมของอาจารย์ โดยการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 การจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
สืบเนื่องจากวาระแจ้ งเพื่ อทราบเรื่ องการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประธาน
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาสถานที่ก่อตังโรงเรี
้
ยนสาธิตฯ
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
อาจใช้ สถานที่ บ ริ เ วณบ้ านพัก โดยในระยะแรกอาจใช้ ส ถานที่ บ ริ เ วณหอสมุ ด เดิ ม เมื่ อ
มหาวิทยาลัยจัดสรรพื ้นที่บริ เวณบ้ านพักเพื่อดําเนินการก่อสร้ างได้ แล้ ว จึงย้ ายสถานที่ไปยังบริ เวณดังกล่าว
มติ
มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดทําข้ อมูลเบือ้ งต้ นในเรื่ องของสถานที่ก่อตังโรงเรี
้
ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะอนุ กรรมการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.สิ ท ธิ ชัย วิ ชั ย ดิ ษ ฐ ได้ เ สนอขอรั บ การประเมิ น การสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดังกล่าว (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.1)
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มติ เห็นชอบให้ บุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะอนุ กรรมการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.
กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์
ด้ วยอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ได้ เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดังกล่าว (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ บุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์ ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ

4.3 การเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั ง้ เป็ นคณะอนุ ก รรมการประเมิ น การสอนเพื่ อ ขอ
กําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรั พย์
ด้ วยรองศาสตราจารย์ ดร.นิ รันดร์ จุลทรั พย์ ได้ เสนอขอรั บการประเมินการสอนเพื่ อขอ
กํ า หนดตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าการแนะแนว ประธานจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเสนอชื่ อ
คณะอนุกรรมการประเมินการสอนของบุคคลดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบให้ บุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมิ นการสอนเพื่ อขอกํ าหนดตํ าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ของรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ ดังนี ้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
เป็ นอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
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4.4 การตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์
เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ การวิธีการพิ จารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่าวิธีการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ต้ องได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รองการเผยแพร่ จ ากคณะกรรมการของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คณะ และ/หรื อ สถาบั น ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สาขาวิ ช านั น้ ในส่ ว นของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งทางวิชาการยื่นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ในการ
รายงานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.4 และนอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะควรมี กระบวนการ/กลไกในการทํ าความตกลงกับ ผู้มี ตําแหน่ งทางวิชาการเป็ น การ
เบื ้องต้ น ว่าใครจะทําผลงานในลักษณะใดบ้ าง และมีขนตอนในการติ
ั้
ดตามความคืบหน้ า หรื อการนําผลงานนัน้
ไปใช้ ประโยชน์อย่างไร
มติ รับรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
ในการรายงานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี งบประมาณ 2557

4.5 ร่ าง แผนพัฒนาคุณภาพประจําปี การศึกษา 2557
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ได้ กํ า หนดให้ คณะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุณ ภาพ (Quality
Improvement Plan) ประจําปี การศึกษา 2557 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา
2556) นัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ. 2553 – 2556 “ใช้ ระบบการพัฒนา
คุณภาพเป็ นเครื่ องมือในการผลักดันมหาวิทยาลัยให้ มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและส่งเสริ มสนับสนุนให้
บุคลากรและหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้ านการแข่งขันและสร้ างความเป็ น
เลิศให้ กบั มหาวิทยาลัย” และนโยบายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจําปี งบประมาณ 2553 – 2556
ให้ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทังระดั
้ บหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ การดําเนินงานครอบคลุม
วงจรคุณภาพ PDCA ทุกกระบวนการทํางาน จึงให้ คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement
Plan) โดยประเด็นที่นําสูก่ ารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ คือ จากข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ดังนี ้ 1) สิ่งที่หน่วยงานต้ องการดําเนินการเร่ งด่วน 2) ข้ อเสนอแนะรายองค์ประกอบ และ3) ตัวบ่งชี ท้ ี่
คะแนนผลการประเมินตํ่ากว่า 3.51
ประธานจึงเสนอให้ คณะกรรมการประจําคณะพิ จารณา ร่ าง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality
Improvement Plan) ประจําปี การศึกษา 2557 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา
2556) เพื่อจัดส่งให้ มหาวิทยาลัยและนําแผนการพัฒนาคุณภาพดังกล่าวมาพัฒนาการดําเนินการในคณะต่อไป
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
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มติ เห็นชอบ ร่ าง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปี การศึกษา
2557 โดยมอบฝ่ ายพัฒ นานิ สิต รวบรวมกิ จกรรม และดําเนิ น การจัดเตรี ย มฐานข้ อมูลศิ ษย์ เก่ าเพื่ อนํ าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป

4.6 การเสนอรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู
ด้ วยประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ มีความประสงค์เสนอรายวิชาเลือก ในหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาชีพครู ในมาตรฐานความรู้ ที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม จํานวน 4 รายวิชา เพื่อให้ นิสิตในหลักสูตรได้ มี
โอกาสพัฒนาศักยภาพด้ านภาษาและวัฒนธรรมให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.6)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรปรั บชื่อรายวิชาต่างๆ ให้ มีลกั ษณะเฉพาะสําหรั บครู เพื่อป้องกันไม่ให้ ซํ ้ากับรายวิชาใน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทังนี
้ ้ หากไม่สามารถปรับชื่อได้ ในส่วนของคําอธิบายรายวิชาควรระบุ
ให้ ชดั เจนว่าเป็ นรายวิชาสําหรับครู
มติ 1. เห็ นชอบการเพิ่ ม รายวิ ชาชี พครู เ ลื อกในหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิ ต หมวดวิ ช า
เฉพาะ วิชาชีพครู จํานวน 4 รายวิชา ดังนี ้
(1) ภาษาไทยในบริ บทการทํางาน (Thai Language in Working Context)
2(1-2-3)
(2) ภาษาศาสตร์ สําหรับครู (Linguistics for Teacher) 2(2-0-4)
(3) ภาษากับสังคม (Language and Society) 2(2-0-4)
(4) การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
(Speaking and Personality Development) 2(1-2-3)
2. ให้ ปรับชื่อหรื อคําอธิบายรายวิชาในมติข้อ 1 ตามข้ อเสนอแนะจากกรรมการ

4.7 การเปลี่ ย นแปลงข้ อมู ล อาจารย์ ผ้ ู รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร/อาจารย์ ป ระจํา หลั ก สู ตร
ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557
ด้ ว ยคณะที่ ผ ลิ ต บัณ ฑิ ต ร่ ว มได้ ข อเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า หลัก สู ต รและกรรมการ
ผู้รับผิ ด ชอบหลักสูต รในสัง กัดคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี และระดับ บัณฑิ ตศึกษาหลายหลักสูต ร
ประกอบกับมหาวิทยาลัยให้ คณะรายงานข้ อมูลอาจารย์ ประจํ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร
ประจํ าภาคเรี ย นต้ น ปี ก ารศึกษา 2557 ฝ่ ายวิ ช าการคณะศึก ษาศาสตร์ จึง ได้ จัด ทํ าข้ อมูลการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว ในการนี ้
จึง เสนอให้ ที่ประชุมพิ จ ารณาการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.7)
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มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลอาจารย์ ประจําหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในสังกัด คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิ ตศึกษา โดยมอบฝ่ ายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล

4.8 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาได้ ดําเนินการจัดโครงการวิพากษ์ หลักสูตรสาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ซึง่ ในการวิพากษ์ หลักสูตรดังกล่าวมีมติจากการวิพากษ์ หลักสูตร
ประกอบกับคณะศึกษาศาสตร์ ให้ ได้ ดําเนินการปรับปรุ งหลักสูตรปริ ญญาโทและเอก (การศึกษามหาบัณฑิตและ
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต) สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ....) ซึง่ สาขาวิชาได้ ดําเนินการ
ในเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ร่ าง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.8 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบ (ร่ าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา โดยให้ มีการปรับแก้ ไขเอกสาร ดังนี ้
ในส่วนบทสรุ ปสาระสําคัญของหลักสูตร
1. ให้ ตรวจสอบ และจัดลําดับหัวข้ อใหม่ให้ ถกู ต้ อง
2. ให้ ตรวจสอบการพิมพ์คํา ข้ อมูล หรื อข้ อมูลต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง
3. หน้ าที่ 2 ข้ อ 1.5 ให้ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องของความรู้ ความสามารถใน
การวิจยั
4. หน้ าที่ 3 ข้ อ 1.8 ให้ ปรับรายละเอียดในส่วนของปรัชญาให้ กระชับ และสันลง
้
5. หน้ าที่ 3 ในส่วนของวัตถุประสงค์หลักสูตร ให้ เอารายละเอียดของมหาบัณฑิต
ขึ ้นก่อน จึงตามด้ วยรายละเอียดในส่วนของดุษฎีบณ
ั ฑิต และวัตถุประสงค์ข้อ 3.1.2 ให้ ตดั คําว่า ระดับสูง ออก
6. หน้ าที่ 4 ตารางโครงสร้ างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ให้ ปรั บข้ อมูลหน่วยกิตให้
ตรงกับรายวิชา และปรับหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็ น 12 หน่วยกิต
7. หน้ าที่ 9 ข้ อ 1.11 ในส่วนของจํ านวนรั บนิ สิ ต ให้ ร ะบุข้อมูลให้ ชัด เจนว่า รั บ
ปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก ปี ละเท่าใด ซึง่ อาจนําเสนอข้ อมูลในรู ปตาราง
ในส่วนของ (ร่ าง) หลักสูตรฯ
1. ให้ ตรวจสอบการพิมพ์คํา ข้ อมูล หรื อข้ อมูลต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง
2. หน้ าที่ 2 ข้ อ 4.2.2 บรรทัดที่ 2 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็ น 90
หน่วยกิต
3. หน้ าที่ 3-4 ข้ อ 9. ให้ จดั ลําดับการเรี ยงข้ อมูลของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหม่
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4. หน้ า ที่ 8 ข้ อ 2.2 ในส่ ว นของระดับ ปริ ญ ญาโท บรรทัด ที่ 3 ให้ ตัด ข้ อ ความ
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ออก
5. หน้ าที่ 13 ข้ อ 3.2.2 แก้ ไขข้ อมูลจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เป็ น ไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต
6. หน้ าที่ 14-15 ให้ เรี ยงลําดับรายวิชาใหม่
7. หน้ าที่ 16 ความหมายของเลขรหัสวิชา ให้ เพิ่มความหมายของ เลข 8
8. หน้ าที่ 17-19 ให้ ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหน่วยกิตให้ ถูกต้ อง และ
ให้ ตรงกับคําอธิบายรายวิชาในหน้ าที่ 24-33
9. หน้ าที่ 19 ให้ เพิ่มข้ อมูลของรายวิชา วิทยานิพนธ์
10. หน้ าที่ 22 ตารางแสดงแผนการศึกษา แบบ 1.1 ให้ ตรวจสอบรหัสวิชาให้ ถกู ต้ อง
11. หน้ าที่ 26 รายวิชา 0302532 คุณธรรม จริ ยธรรมสําหรั บผู้บริ หาร ให้ เพิ่มเติม
รายวิชาในส่วนของจรรยาบรรณให้ ครบตามเกณฑ์ของคุรุสภา
12. หน้ าที่ 28 ให้ เพิ่มชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 0302642 การประกันคุณภาพ
การศึกษา และเพิ่มเติมคําว่า ฝึ กปฏิบตั ิ ในรายวิชา 0302661 การวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
13. หน้ าที่ 30 ปรั บชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0302761 การบริ หารนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ทางการศึกษา เป็ น Policy and Strategic Administration in Education
14. หน้ าที่ 32 ปรั บคําอธิ บายรายวิชา 0302773 สัมมนาดุษฎี นิพนธ์ เป็ น สัมมนา
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทําดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้ เกิดแนวคิดสําหรับการทําดุษฎีนิพนธ์ และพัฒนาเค้ าโครง
ดุษฎีนิพนธ์
15. หน้ าที่ 32 รายวิชา 0302803 สัมมนาการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
สัม มนาการวิ จั ย ทางสัง คมศาสตร์ พฤติ ก รรมศาสตร์
การศึกษาและการวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริ หาร
แก้ ไขเป็ น
สัมมนาการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริ หาร
16. หน้ าที่ 33 ให้ ป รั บ คําอธิ บ ายรายวิชา 0302891 ดุษฎี นิพนธ์ ให้ แ ตกต่างจาก
คําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์
17. หน้ าที่ 36 ข้ อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ ให้ ตรวจสอบว่าได้ ตอบรับการทาบทามแล้ ว
หรื อไม่ ถ้ าไม่มีการตอบรับ ไม่ต้องระบุชื่ออาจารย์พิเศษ
18. หน้ าที่ 38 ตารางการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ในส่วนของกลยุทธ์ หรื อ
กิจกรรมของนิสิตด้ านบุคลิกภาพ บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
มีการสอดแทรกเรื่ องการแต่งกาย การเข้ าสังคม เทคนิ ค
การเจรจา
แก้ ไขเป็ น
พัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ มารยาทการเข้ า สัง คม เทคนิ ค การ
เจรจา
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กระจายความรับผิดชอบ
เหมาะสม

19. หน้ าที่ 39 ข้ อ 2.2 ด้ านความรู้ ให้ ระบุรายละเอียดให้ ครบตามแผนที่แสดงการ
20. หน้ าที่ 43-47 ให้ ตรวจสอบให้ มีความรับผิดชอบหลัก กระจายในทุกด้ านอย่าง
21. หน้ าที่ 44 ให้ ระบุความรั บผิ ดชอบหลัก ในด้ านความรู้ ในรายวิชา 0302521

กฎหมายทางการศึกษา

22. หน้ าที่ 45 ให้ ระบุความรับผิดชอบหลักในด้ านทักษะทางปั ญญา และด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ ในรายวิชา 0302691 วิทยานิพนธ์
23. หน้ าที่ 47 ให้ ร ะบุค วามรั บ ผิ ดชอบในรายวิ ช า 0302772 สัม มนาปั ญ หาทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมกับการบริ หารการศึกษา
24. ให้ ตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจําหลักสูตรในภาคผนวก ก ให้ ถูกต้ อง
และเป็ นปั จจุบนั และปรับให้ เป็ นแบบฟอร์ มตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณา ร่ าง คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ เห็นชอบให้ ดําเนินการจัดตังกองทุ
้
นพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ นัน้
คณะได้ จั ด ทํ า ร่ า ง คํ า สั่ ง แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาคณะศึ ก ษาศาสตร์ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการการเงินและทรั พย์ สิน ว่าด้ วย กองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ. 2553 ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณา ร่ าง คําสัง่ ดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบ ร่ าง คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
โดยให้ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็ น ตัวแทนศิษย์ เก่า และ
เห็นชอบให้ ผ้ ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง เป็ นผู้แทนสาขาวิชา

5.2 พิจารณาแผนการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิช าการและพัฒ นานิ สิต เสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแผนการผลิ ตครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารการประชุม นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบแผนการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้
ปรับแก้ ไขข้ อมูลของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดังนี ้
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ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาที่
ดําเนินการขณะนี/้
จํานวนคน

หลักสูตรใหม่ /
ปรับปรุ ง/พ.ศ. ที่จะ
เปิ ด/จํานวนคน

หลักสูตรที่เปิ ดสอน/จํานวนวัน
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาที่
ดําเนินการขณะนี/้
จํานวนคน

ก ศ . บ . ก า ร ศึ ก ษ า กศ.บ.การประถมศึกษา กศ.ม.หลัก สูต รและ
ปฐมวัย (5 ปี ) 30 คน (5 ปี )/ปี 2559 /30 คน
การสอน
ภาคปกติ 10 คน
ภาคพิเศษ 40 คน

ปิ ดประชุม

เวลา

17.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

หลักสูตรใหม่ /
ปรั บปรุ ง/พ.ศ.
ที่จะเปิ ด/
จํานวนคน
-

ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาที่
ดําเนินการ
ขณะนี/้
จํานวนคน
-

หลักสูตรใหม่ /
ปรั บปรุ ง/พ.ศ. ที่
จะเปิ ด/จํานวนคน
กศ.ด.หลักสูตรและ
การสอน/ปี 2560
ภาคปกติ 10 คน
ภาคพิเศษ 10 คน

