
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 2/2550 

วันพุธที่  21  มีนาคม  2550  เวลา  13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
 

ผูเขาประชุม 
1. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์ - รักษาราชการแทน) 

2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร  สุปญโญ) 

3. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยนรา  บูรณรัช) 

4. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วรรณวิมล  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

5. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารยชชัวีร เพชรมณี  -  แทน) 

6. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารย ดร.โสภาค  วิริโยธิน) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยเสริม  ทัศศรี) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

12. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ) 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร    เนื่องจาก ไปราชการ 

(อาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป) 

2. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

 
ผูรวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ ปยะพมิลสิทธิ์ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

2. อาจารย ดร.สมจิตร  อุดม  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

3. นางสุภาภรณ   ประดับแสง ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.10 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
  1.1.1  มติยอการประชมุคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน สมัยสามัญ คร้ังที่ 1/2550  

             - รายละเอียดตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 1.1.1  

 

  1.1.2  การเบกิจายตรงคารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังดวยวิธีไตเทียม กรณีการสงตอ

ผูปวย 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2 

 

  1.1.3  การเบกิจายคารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังดวยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิ

ซ้ําซอนกับสิทธปิระกันสังคม 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.3 

 

  1.1.4  แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการตามมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.4 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

- ไมมี – 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ไมมี – 
 

  1.2.3  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคณุภาพ 
- ไมมี – 

 
1.2.4  หัวหนาภาควิชา 

1.2.4.1   ภาควิชาการประเมินผลและวิจยั 
 ภาควิชาการประเมินผลและวิจัยไดจัดโครงการบริการวิชาการ ณ จังหวัดพัทลุง 

จํานวน 2 โครงการ ซึ่งเกี่ยวกับประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการวิจัยในชั้นเรียน ในระหวางวันที่ 13-16 

มีนาคม 2550  ซึ่งโครงการดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 
ครั้งที่ 2/2550 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 

2/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 ตอที่ประชมุเพื่อพจิารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 

   หนาที่  3  วาระที่ 2 ในสวนของมติ บรรทัดที่ 3 

ขอความเดิม ...ณ โรงเรียนวันควนเนียง... 

แกไขเปน ...ณ โรงเรียนวัดควนเนียง... 

 

หนาที่  3  วาระที่ 2 ในสวนของมติ บรรทัดที่ 5 

ขอความเดิม ...ณ โรงเรียนวันบางทีง... 

แกไขเปน ...ณ โรงเรียนวัดบางทีง... 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 พิจารณารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
  ดวยภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ไดพัฒนารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

พลศึกษาขึ้นเพื่อเปดรับนิสิตในปการศึกษา 2550 จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรการศึกษา-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1...นอกเลม) 

 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. รายวิชาใดที่ควรมีการปฏิบัติ ก็ควรจัดใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามธรรมชาติของรายวิชา

นั้นๆ 

2. ในสวนของคําอธิบายรายวิชาที่เปดสอนนั้น ควรใหมีแนวคิด หรือสะทอนใหเห็นถึงเหตุผล

การเปดหลักสูตร ในหัวขอที่ 20. ใน 2 บรรทัดสุดทายที่วา “เนนที่จะผลิตครูพลศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการ

สอน การจัดกิจกรรมพลศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยทางดานพลศึกษา” ดวย 

3. ในหัวขอที่ 20. เหตุผลการเปดหลักสูตร ในบรรทัดสุดทาย “จัดกิจกรรมพลศึกษา วิเคราะห 

สังเคราะห และการวิจัยทางดานพลศึกษา” ควรใชคําอื่นที่มีอยูในคําอธิบายรายวิชาเพื่อเปนการเชื่อมโยง

รายวิชาตางๆ ที่เปดสอนใหมีความเกี่ยวพันกับเหตุผลการเปดหลักสูตร เนื่องจากคําวา “วิเคราะห สังเคราะห” 

กวางเกินไป 

 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โดยใหมี

การปรับปรุงแกไขดังนี้ 

1. หนาที่ 1 ขอ 4.2.3 

ขอความเดิม ...มีบุคลิกภาที่ดี... 

แกไขเปน ...มีบุคลิกภาพที่ดี... 

 

2. หนาที่ 2 

ตั้งแตหัวขอที่ 6 – 11  ใหเพิ่มเติมในสวนของรายละเอียดดวย 

 

3. หนาที่ 3 ในหัวขอท่ี 13 และ 14 

ใหมีรายชื่อ “นางจุฑารัตน  สถิรปญญา” อยูในรายชื่ออาจารยหลักสูตรดวย เพื่อ

ไมใหขัดกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
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4. หนาที่ 3 หัวขอท่ี 14. อาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ในสวนของชื่อ-นามสกุล 

ขอความเดิม 5. นายสุนทรา  กลาณรงค 

แกไขเปน 3. นายสุนทรา  กลาณรงค 

 

5. หนาที่ 5 หัวขอท่ี 19.1 โครงสรางหลักสูตร 

ตารางเดิม 

หมวดวิชา แผน ก (2) 

1.  หมวดพื้นฐานการศึกษาและวิจัย 6 

... ... 

2.  วิชาเอกไมนอยกวา 24

      วิชาเอกบังคับ 15 

    วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 

... ... 

แกไขเปน 

หมวดวิชา แผน ก (2) 

1.  หมวดพื้นฐานการศึกษาและวิจัย 6 

... ... 

2.  วิชาเอกไมนอยกวา 21

      วิชาเอกบังคับ 15 

    วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 

... ... 

 

6. เปลี่ยนแปลงหนวยกิตในรายวิชาตอไปน้ี ใหเปน 3(2-2-5) 

 0319521  สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง  3(3-0-6) 

 0319531  การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา  3(3-0-6) 

 0319541  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(3-0-6) 

 0319542  การทดสอบและประเมินผลขั้นสูงทางพลศึกษาและกีฬา 

3(3-0-6) 

 0319613  พลศึกษาสําหรับผูสูงอายุ  3(3-0-6) 

 0319622  ชีวกลศาสตรขั้นสูง   3(3-0-6) 

 0319633  การจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน 3(3-0-6) 

 0319643  การนิเทศทางพลศึกษา   3(3-0-6) 

 0319652  การสัมมนาทางพลศึกษา  3(3-0-6) 
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7. เปลี่ยนแปลงหนวยกิตในรายวิชา 0319653 

ขอความเดิม 0319653  การศึกษาอิสระ  3(3-0-6)

แกไขเปน 0319653  การศึกษาอิสระ  3(0-9-0)

 

8. เปลี่ยนแปลงหนวยกิตในรายวิชา 015665 

ขอความเดิม 015665  วิทยานิพนธ  12(0-24)

แกไขเปน 015665  วิทยานิพนธ  12(0-36-0)

 

9. หนาที่ 10 แกไขคําอธิบายรายวิชา 0319542 การทดสอบและประเมินผลขั้นสูงฯ 

ขอความเดิม การวิเคราะหแบบทดสอบตางๆ ที่ใชในการพลศึกษา การจําแนก

ประเภทของการทดสอบ การสรางแบบทดสอบตามกลุมเปาหมายตางๆ การวิเคราะหการประเมินผลและ
การแปรคาผลการทดสอบ

แกไขเปน การวิเคราะหการทดสอบแบบตางๆ ที่ใชในการพลศึกษา การ

จําแนกประเภทของการทดสอบ การสรางแบบทดสอบตามกลุมเปาหมายตางๆ การวิเคราะหผลการประเมิน
และการแปลผลการทดสอบ

 

10. หนาที่ 12 แกไขคําอธิบายรายวิชา 0319643  การนิเทศทางพลศึกษา (บรรทัด

สุดทาย) 

ขอความเดิม ...การนิเทศพลศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

แกไขเปน . . .การนิ เทศพลศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา

 

11. หนาที่ 12 แกไขคําอธิบายรายวิชา 015665  วิทยานิพนธ 

ขอความเดิม นิสิตจะตองเขียนปริญญานิพนธ เปนการวิจัยปญหาใน
สาขาวิชาพลศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวของกับพลศึกษา

แกไขเปน ศึกษาคนควาหัวขอเกี่ยวกับพลศึกษา โดยดําเนินการตาม
ระเบียบวิจัยทุกข้ันตอน

 

 

 

 

 

 



 7 

4.2 พิจารณาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคณุวุฒิ
ภายนอก สาขาทางดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

    ดวยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สมัยสามัญ คร้ังที่ 2/2550 มีมติใหคณะศึกษาศาสตร

พิจารณาเสนอชื่อผูมีคุณสมบตัิเหมาะสมเปนกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เพิ่มเติม) แทนอาจารย ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล โดยกําหนดใหคณะฯ พจิารณา

เสนอไดไมเกินคณะละ 2 ชือ่ จึงเสนอใหที่ประชมุพิจารณาเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ

วิชาการ จํานวนไมเกิน 2 ชื่อ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

 

  มต ิ ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลจํานวน 2 ชื่อ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรรมการ

วิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังตอไปน้ี  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาคม  วัดไธสง 

2. อาจารยเพชรา  วงศประไพโรจน 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณารายชื่อนิสติที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2549 
    ดวยงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจสอบนิสิต          

ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา และไดจัดทําเปนรายชื่อเพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ประธาน         

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2549 (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1...นอกเลม) 

 

  มติ รับรองรายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2549 

 

 

ปดประชุม เวลา 14.10 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชมุ 


