รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2555
วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ – รักษาการแทน)
2. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
6. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
7. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
8. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
10. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม - รักษาการแทน)
11. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
12. นางสุภาภรณ ประดับแสง
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผูไมเขาประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
2. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล)

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

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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ผูรวมประชุม (ไมมี)

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

15.30 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ - ไมมี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม - ไมมี

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง – ไมมี

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
ตามที่ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ไดปรับปรุง
หลักสูตร ศศ.ม.จิตวิทยาการใหคําปรึกษา เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. บัดนี้หลักสูตรดังกลาวไดรับการปรับปรุงแลว ประธานผูรับผิดชอบ
หลักสูตรดังกลาวจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให
คําปรึกษา (เอกสารการประชุมนอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ในเลมเอกสารมีทั้งคําวาองคการ และองคกร ใหผูจัดทําหลักสูตรพิจารณาวาจะเลือกใช
คําใด และใหใชคํานั้นใหเหมือนกันทั้งเลมเอกสาร
2. ในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิด ชอบฯ ควรปรั บความรั บผิดชอบในรายวิช า
0331642 ฝกประสบการณวิชาชีพ ในขอ 1.4, 2.1-2.4 และ 5.1-5.3 เปนความรับผิดชอบหลัก
มติ เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
โดยใหมีการปรับแกไขรายละเอียดในตัวเอกสาร ดังนี้
1. ใหจัดทําแบบเสนอหลักสูตรประกอบเอกสาร (ราง) หลักสูตรฯ เพิ่มเติม
2. ในตัวเลมเอกสารหลักสูตร หนาสารบัญ ภาคผนวก ค บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม
กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
แกไขเปน
กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...
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3. หนาที่ 1 บรรทัดที่ 5
ขอความเดิม
...สาขาจิตวิทยา
แกไขเปน
...สาขาวิชาจิตวิทยา
• ขอ 5.2 ปรับรายละเอียดเปน การเรียนการสอนเปนภาษาไทย
• ขอ 5.3 ปรับรายละเอียดเปน รับผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี
ชาวไทย และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2552 (ภาคผนวก ง)
4. หนาที่ 2 ขอ 5.4 ปรับรายละเอียดเปน ไมมี
• ขอ 6.1 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ...หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547
แกไขเปน
...หลักสูตรใหม พ.ศ. ...
• ขอ 9 ใหเรียงลําดับขอมูลตามตัวอักษร
5. หนาที่ 4 ขอ 12.2 ใหเพิ่มเติมรายละเอียดใหครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ
6. หนาที่ 5 ขอ 1.2 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...ที่มีคุณลักษณะดังนี้
แกไขเปน
...ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบ และมี
คุณลักษณะดังนี้
• ขอ 2 เปลี่ยนชื่อหัวขอเปน แผนการปรับปรุงหลักสูตร
• ในตารางขอ 2 ปรับชื่อรายละเอียดในคอลัมนที่ 1 เปน แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
• ในตารางขอ 2 ใหปรับแกรายละเอียดในหลักฐาน/ตัวบงชี้ของขอที่ 2 เปน
จัดสัมมนาการสอนที่เนนผลการวิจัยเปนฐานใหแกผูสอน
• ใหเพิ่มขอที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ในตารางขอ 2
7. หนาที่ 6 ขอ 1.2 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน...
แกไขเปน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน...
• ขอ 2.2 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง...
แกไขเปน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือมหาวิทยาลัยรับรอง...
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• ขอ 2.4 ขอ 2) บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม จั ด ปฐมนิ เ ทศทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ คณะและ
ระดับสาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยที่
แกไขเปน
จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ
ระดับสาขาวิชา โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่
8. หนาที่ 7 ในตารางขอ 2.5 ใหปรับแผนการรับนิสิตเปนเริ่มรับตั้งแตปการศึกษา
2556 จนถึง 2560
9. ปรั บ จํ า นวนชั่ ว โมงในรายวิ ช า 0331642 ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ จาก 120
ชั่วโมง ใหเปนจํานวนหนวยกิตตลอดทั้งเลมเอกสาร
10. ปรับหนวยกิตในรายวิชา 0331671 วิทยานิพนธ เปน 12(0-36-0) ตลอดทั้งเลม
เอกสาร
11. ปรับหนวยกิตในรายวิชา 0331681 สารนิพนธ เปน 6(0-18-0) ตลอดทั้งเลม
เอกสาร
12. หนาที่ 12-13 ใหระบุจํานวนหนวยกิตในตารางแผนการศึกษาใหชัดเจน และ
ถูกตอง
13. ใหตัดคําวา ศึกษา ที่ขึ้นตนในคําอธิบายรายวิชาออกทั้งหมด ยกเวนในรายวิชาที่
ตัดออกแลวจะทําใหเสียความ
14. หนาที่ 13 คําอธิบายรายวิชา 0331511 บรรทัดที่ 4
ขอความเดิม
โครงการวิจัย
แกไขเปน
เคาโครงการวิจัย
15. ใหเอาเครื่องหมายวงเล็บ () ออกจากชื่อวิชาที่เปนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
16. หนาที่ 15 คําอธิบายรายวิชา 0331613 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
การศึกษาประเด็นปญหาทางทางดานสังคม...
แกไขเปน
การศึกษาประเด็นปญหาทางดานสังคม...
17. หนาที่ 17 ขอ 3.2.1 ใหเรียงลําดับขอมูลตามตัวอักษร
18. หนาที่ 18 ใหตัดขอ 3.2.2 และรายละเอียดออกทั้งหมด
19. หนาที่ 19 ขอ 4 บรรทัดที่ 2 ใหตัดคําวา 120 ชั่วโมง ออก
• ขอ 4.2 ใหปรับรายละเอียดเปน ภาคเรียนปลาย ชั้นปท่ี 2 ไมนอยกวา 120
ชั่วโมง
20. หนาที่ 20 ขอ 3) ใหปรับรายละเอียดเปน ตั้งแตภาคเรียนตน ชั้นปที่ 2 เปนตนไป
• ขอ 5.1 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ของนิสิต
แกไขเปน
ของนิสิตที่เปนไปตามเกณฑ สกอ.
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21. หนาที่ 22 ตัดขอ 3.2 และ 3.3 ออก
22. หนาที่ 32 ขอ 2.3 ขอ 2) บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...โดนผานทางสาขาจิตวิทยา...
แกไขเปน
...โดนผานทางสาขาวิชาจิตวิทยา...
23. หนาที่ 35 ขอ 1.1 ขอ 5) ใหปรับรายละเอียดเปน วิจัยในชั้นเรียน
• ขอ 1.2 ใหปรับรายละเอียดเปน
1. การประเมินของนิสิตทุกภาคปลายการศึกษาโดยสํานักคอมพิวเตอร
2. นํ า ผลการประเมิ น มาวิ เ คราะห ก ารเรี ย นการสอนของแต ล ะภาค
การศึกษา
• ขอ 2 ขอ 2.2 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เชน ชุมชน ผูใชบัณฑิต
แกไขเปน
และผูมีสวนเกี่ยวของ
24. ปรับการนําเสนอขอมูลประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไป
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
25. ใหตรวจสอบคํา ขอความ รูปแบบตัวอักษร และขอมูลตางๆ ใหถูกตองและเปน
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลมเอกสาร

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ – ไมมี

ปดประชุม

เวลา

16.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

