รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2555
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ – รักษาการแทน)
2. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม – แทน)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(อาจารย ดร.วาทิต ระถี – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล)
7. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
9. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
10. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
11. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม - รักษาการแทน)
12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
13. นางสุภาภรณ ประดับแสง
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ผูไมเขาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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ผูรวมประชุม
1. นางสาวปทมา สํานักโหนด
2. นางอุทัย ศิริคุณ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เจาหนาที่บริหารงาน
นักวิชาการ
13.25 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยจะเริ่มปรับการเปดภาคเรียนเพื่อให
สอดรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยตั้งแตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป จะกําหนดเปดใน
เดือนสิงหาคม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงั นี้
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร (ไมมี)
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
จากการที่ ก ลุ ม ศิ ษ ย เ ก า โพ น ทะเลได ร ว มแข ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ พบปะผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยทักษิณนั้น ทางกลุมไดใหความเห็นวามหาวิทยาลัยทักษิณควรมีโรงเรียนสาธิต ซึ่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณไดตอบรับดวยวาจาและใหคณะศึกษาศาสตรเปนผูดําเนินการเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ คณบดี
คณะศึกษาศาสตรจะหารือกับมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของตอไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 8/2555
- เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง – ไมมี
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วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 คาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน
ปการศึกษา 2555 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. คณะควรจัดใหมีผูดูแลและจัดทําเกณฑการใหคาระดับขั้น เพื่อใหการใหคาระดับ
ตางๆ ในแตละรายวิชาเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. คณะควรติดตามอาจารยที่ไมสงคาระดับขั้นใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไว
มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 และมอบฝายวิชาการ
คณะดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบและประสานงานการใหคาระดับในรายวิชา 0308331 กลุมที่ 1501
และ 1502 ของอาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง ซึ่งเปนรายวิชาเดียวกันแตชวงคะแนนการใหคาระดับขั้นในแตละชวง
ของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน และใหทบทวนเกณฑการใหคะแนนในระดับขั้นต่ําสุดต่ํามาก
2. ตรวจสอบการใหคาระดับขั้ นในรายวิชา 0332414 กลุม 1 ของอาจารย ดร.
ชวนพิศ ชุมคง ที่นิสิตไดคาระดับขั้น A ทั้งหมด
3. ประสานงานรองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน ในการปรับชวงคะแนน
การใหคาระดับขั้นในแตละชวงในรายวิชา 0317231, 0317414, 0317511 และ 0317615 ใหเทากัน
4. ประสานงานอาจารยเกษม พันธุสะ ในการปรับชวงคะแนนการใหคาระดับขั้น
ในรายวิชา 0308432 ในกลุมที่ 1, 2 และ 3 ใหเทากัน

4.2 (ราง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....
ด ว ยสาขาวิ ช าพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา โดยประธานผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาพลศึกษา เสร็จสิ้นเรียบรอย
ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2 นอกเลม)
มติ เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ... โดยใหมีการปรับแกไขรายละเอียดดังนี้
1. ปรับรายละเอียดในแบบเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณใหตรงกับตัวเลม
2. ตัวเลมหลักสูตรหนาที่ 1 บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
แกไขเปน
หลักสูตรใหม พ.ศ......
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 บรรทัดที่ 5
ขอความเดิม
แกไขเปน

...วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร
...วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา

และสุขศึกษา
3. หนาที่ 3 ขอ 9 ในสวนของหัวขอใหตัดคําวา “เลขประจําตัวประชาชน” ออก และ
ในส ว นของรายละเอี ย ดในตารางให เ รี ย งลํ า ดั บ ตามตั ว อั ก ษร และในส ว นของนายประดิ ษ ฐ มี สุ ข ให ร ะบุ
รายละเอียดของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนอาจารย ดร.วิทยา เหมพันธ แทน
4. หนาที่ 5 ขอ 13.1 และ 13.2 ใหตัดคําวา “หมวดวิชา” ออก
 ขอ 13.3
ขอความเดิม
...จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะศึ ก ษาศาสตร ตาม
แผนการเรียน
แกไขเปน
...จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารยคณะศึกษาศาสตร
5. หนาที่ 6 ขอ 1.2 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
...และรอบรูในศาสตรทางพลศึกษา...
แกไขเปน
...และรอบรูในศาสตรทางพลศึกษา และการกีฬา...
 ขอ 2 ใหตัดบรรทัดที่ 1 บนตารางออก
6. หนาที่ 8 ขอ 2.4 ใหตัดคําวา “(ภาคปกติ)” ออก
7. หนาที่ 18-20 ใหเรียงลําดับขอมูลในตารางตามตัวอักษร และตรวจสอบขอมูล
และรายละเอียดตางๆ ของอาจารยใหถูกตองและครบถวน
8. หนาที่ 21 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
ภาคการศึกษาภาคเรียนตน ชั้นปท่ี 2 เปนตนไป
แกไขเปน
ภาคเรียนตน ชั้นปที่ 2 เปนตนไป
 ขอ 5.5.1
ขอความเดิม
...และหัวขอหรือโครงงานที่นิสิตสนใจ
แกไขเปน
...และหัวขอวิจัยที่จะทําที่นิสิตสนใจ
9. หนาที่ 22 ขอ 1 ในตารางขอ 2 ใหปรับรายละเอียดในสวนของคุณลักษณะพิเศษ
และกลยุทธฯ โดยมีคําวา “และการกีฬา” ตอทายทั้งสองสวน
10. หนาที่ 28 ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในรายวิชา 0319611
กีฬากับสังคม ใหปรับรายละเอียดในขอ 4. ทักษะความสัมพันธฯ ในขอยอยที่ 2-5 ใหเปนความรับผิดชอบรอง
ทั้งหมด
11. หนาที่ 29 ในรายวิชา 0319691 วิทยานิพนธ ใหปรับรายละเอียดในขอ 1-5 เปน
ความรับผิดชอบหลักทั้งหมด และปรับรายละเอียดในขอ 6 ขอยอยที่ 1-3 เปนความรับผิดชอบรองทั้งหมด
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12. หนาที่ 32 ขอ 1 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร...
แกไขเปน
มี อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร เ ป น ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร...
13. หนาที่ 34 ขอ 5 ใหเปลี่ยนคําวา “นักศึกษา” เปน “นิสิต” ทั้งหมด
14. หนาที่ 36 ขอ 11 ใหเปลี่ยนคําวา “นักศึกษา” เปน “นิสิต” ทั้งหมด
15. หนาที่ 41-44 ใหปรับการนําเสนอขอมูลประวัติตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
16. ใหตรวจสอบคํา ขอความ และการเวนวรรค ในเอกสารใหถูกตอง ครบถวน และ
เปนรูปแบบเดียวกันทั้งเลม

4.3 คํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2555
ดวยคณะไดจัดทํา (ราง) คํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา
2555 โดยในปการศึกษา 2555 คณะไดจัดทําคํารับรองทั้งหมด 40 ตัวบงชี้ ตั้งคาเปาหมายเฉลี่ย 4.41 จาก
คะแนนเต็ม 5 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) คํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร ประจํา
ปการศึกษา 2555 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2555

4.4 การกําหนดตัวบงชี้ (มาตรการสงเสริมภายในและภายนอก)
ดวยในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยไดใหคณะกําหนดมาตรการสงเสริมภายใน 1 ตัวบงชี้
และมาตรการสงเสริมภายนอก 1 ตัวบงชี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการกําหนดตัวบงชี้ดังกลาวในป
การศึกษา 2555
มติ เห็นชอบใหกําหนดตัวบงชี้ท่เี ปนมาตรการสงเสริมภายในและภายนอกดังนี้
1. มาตรการสงเสริมภายใน กําหนดใหเปนตัวบงชี้ที่ 5.5 การพัฒนาวิชาชีพครูของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร
2. มาตรการสงเสริมภายนอก กําหนดใหเปนตัวบงชี้ที่ 5.6 การสงเสริมสืบสาน
โครงการพระราชดําริ

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ (ไมมี)
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ปดประชุม

เวลา

17.20 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

