รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2551
วันพุธที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ – รักษาราชการแทน)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ – รักษาราชการแทน)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์ – รักษาราชการแทน)
4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท – รักษาราชการแทน)
5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์)
6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน)
7. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ – รักษาราชการแทน)
8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
11. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)

ผูไมเขาประชุม
1. รองคณบดีฝา ยวิจัยและประกันคุณภาพ
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)

เนื่องจาก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ไปราชการ
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2. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
3. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
3. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

13.00 น.

ประธานเปดการประชุมและกลาวแนะนําอาจารยนรเศรษฐ ศรีแกวกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารยซึ่งเปนอาจารยใหม สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร หลังจากนั้นดําเนินการตาม
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การดํารงตําแหนงของผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1
1.1.2 กรอบแนวคิด 15 ป มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ไดมีการพิจารณากรอบ
แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ป ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาในรายละเอียดสรุปได
ดังนี้
1. กรอบแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 15 ป ตองคํานึงถึงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเปนหลัก
2. มหาวิทยาลัยทักษิณควรเปนมหาวิทยาลัยของภาคใตอยางแทจริง
3. ไดมอบใหผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนบริบทในการ
จัดตั้งคณะใหมๆ ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เวสารัชช
เปนประธานในการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดในสวนของคณะศึกษาศาสตร
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1.1.3 การแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณไดแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการในการสรรหาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร ตามรายชือ่ ดังนี้
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
กรรมการ
3. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการ
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารย
กรรมการ
6. นางสาวจินตนา นาคจินดา
เลขานุการ
1.1.4 ทุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดวยประธานไดหารือกับศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เวสารัชช ในเรื่องของทุน สกอ.
ทุนความรวมมือกับประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีประมาณ 80 ทุน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยทักษิณสนใจทุนดังกลาว
จะตองทําแผนมหาวิทยาลัยในเชิงรุกในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใหแตละคณะ และภาควิชา
ที่สนใจจัดทําแผนการศึกษาตอ วาจะศึกษาสาขาใด เมื่อไร และจะนํามาใชประโยชนไดอยางไร เพื่อรองรับทุนดังกลาว
1.1.5 การบรรยายทางวิชาการ
คณะศึกษาศาสตรจะดําเนินการจัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางใหมของการ
ผลิตครู” โดยมีศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เวสารัชช เปนวิทยากร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 เวลา 13.00 –
15.00 น. ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ในการนี้ ประธานกลาวเชิญชวนคณาจารยที่สนใจเขารวมฟงการ
บรรยายดังกลาวดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตแจงโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นโดยฝายพัฒนานิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร จํานวน 3 โครงการ คือ
1.2.1.1 โครงการซุมรับปริญญา ณ สนามฟุตบอลขางคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยา
ลัยทักษิณ จัดเมื่อวันที่ 12 – 14 มกราคม 2551
1.2.1.2 โครงการศึกษาอาทร ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล อ.ทุงสง จ.
นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551
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1.2.1.3 โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ณ หาดปากเมง อ.สิเกา
จ.ตรัง จัดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 รายงานผลการดําเนินงานเขารวมกิจกรรมเมืองแหงการเรียนรู
คณะศึกษาศาสตรไดตอบรับการเขารวมการจัดงานมหกรรมเมืองแหงการ
เรียนรูของเทศบาลนครสงขลา ระหวางวันที่ 10 – 12 มกราคม 2551 บัดนี้ กิจกรรมดังกลาวไดสําเร็จลุลวงแลว
ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดรับคําขอบคุณจากนายกเทศมนตรี และขอใหคณะรวมกิจกรรมในปตอๆ ไป
1.2.2.2 นิ สิ ต ในโครงการผลิ ต ครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(โครงการผลิตครู 5 ป) เขารวมโครงการ
นิ สิ ต โครงการผลิ ต ครู 5 ป มี กํ า หนดเข า ร ว มโครงการการสร า งเสริ ม
ประสบการณวิชาชีพครู ฝกอบรมทักษะการสื่อสาร ระหวางวันที่ 24 – 28 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
และจังหวัดตางๆ ในภาคกลาง
1.2.3 หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
รองศาสตราจารยสุเทพ สัน ติวรานนท (รัก ษาราชการแทนหั วหน าภาควิช าการ
ประเมินผลและวิจัย) แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการของบประมาณพิเศษในการจัดโครงการซึ่งมหาวิทยาลัย
ทักษิณไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณดังกลาว ในป 2551 เนื่องจากไมมีผูเสนอขอ ในการนี้ หากมีผูที่สนใจ
ขอใหเรงดําเนินการเสนอของบประมาณดังกลาว ทั้งนี้ ขอใหประสานงานที่คุณอุทัย สุขาชื่น นักวิชาการศึกษา
สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรโดยดวน เพื่อดําเนินการของบประมาณในป 2552
1.2.4 กรรมการประเภทคณาจารย
รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร ใ ห เ ข า ร ว มประชุ ม ร ว มกั บ สถาบั น ผลิ ต ครู ใ นภาคใต 7 สถาบั น
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 เปนการประชุมเกี่ยวกับโครงการเขาคายอบรม
พัฒนาทักษะวิชาการของนิสิตในโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป ประจําป
2550 ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 24 – 27 มี น าคม 2551 ณ โรงแรมป า ตองรี ส อร ท โฮเทล จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
โดยมีสถาบันที่เปนเจาภาพรวม 2 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต และในสวนของมหาวิทยาลัยทักษิณมีนิสิตเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน 37 คน จากชั้นปที่ 4
วิชาเอกคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 10/2550
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
10/2550 เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2550 ตอที่ประชุมเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 3
บรรทัดที่ 15 และ 16
ขอความเดิม นอกจากนี้ รองคณบดี ฝา ยพั ฒ นานิ สิ ต ได แ จ งรายละเอี ย ดของ
โครงการที่มีกําหนดจัดในปการศึกษา 2550 ดังนี้
แกไขเปน
นอกจากนี้ รองคณบดี ฝา ยพั ฒ นานิ สิ ต ได แ จ งรายละเอี ย ดของ
โครงการที่ใชงบกิจกรรมนิสิต ที่จะเสร็จสิ้นในปการศึกษา 2550 ดังนี้
บรรทัดที่ 23 และ 24
ใหตัดขอความ โครงการสงมอบงานกลุมกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร กําหนด
จัดในชวงตนเดือนมีนาคม 2551
มติ

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
- ไมมี -

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2550
ดวยคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน จะดําเนินการคัดเลือกขาราชการ
และลูกจางประจํา เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2550
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ จึ ง มอบหมายให แ ต ล ะคณะพิ จ ารณาเสนอชื่ อ ข า ราชการพลเรื อ นและลู ก จ า งประจํ า
ที่เหมาะสมเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อขาราชการ และลูกจางประจําดีเดน
ประจําป 2550 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง จึงเห็นชอบใหเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารย
นรา บูรณรัช เปนขาราชการพลเรือนดีเดน ระดับ 6-8
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4.2 การแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชา วิชาชีพครู
ตามที่ฝ ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึ กษาศาสตร ไดดําเนิ นการปรับปรุงหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) เพื่อใหเอื้อตอครูผูสอนศาสนาอิสลามศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการพัฒนาผูสอน
อิสลามศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณภาพครูผูสอนอิสลาม
ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง คาดว า หลั ก สู ต รดั ง กล า วจะเข า พิ จ ารณาต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ 2551 และในหลักสูตรฯ ไดกําหนดเปดเรียนในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา
2551 เปนภาคเรียนแรก เพื่อใหการดําเนินการบริหารหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายลเข 4.2...นอกเลม)
1. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย ดร.วรรณวิมลภิญโญศุภสิทธิ์
ประธานกรรมการ
อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม
กรรมการ
อาจารย ดร.พูนสุข อุดม
กรรมการ
รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ
กรรมการและเลขานุการ
2. อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารย ดร.วรรณวิมลภิญโญศุภสิทธิ์
อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม
อาจารย ดร.พูนสุข อุดม
รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ
อาจารย ดร.ศิริลักษณ สินประจักษผล
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลตามรายชื่อขางตนเปนอาจารยประจําหลักสูตร
และผูรับผิดชอบหลักสูตร และขอใหเพิ่มชื่ออาจารย ดร.พรพิมล พรพีรชนม เปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร และเพิ่มประวัติของอาจารย ดร.พรพิมล พรพีรชนม และเพิ่มรายละเอียด
ในสวนของงานวิจัยของอาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การประกาศเกี ย รติ คุ ณ นั ก วิ จั ย ดี เ ด น แห ง ชาติ รางวั ล ผลงานวิ จั ย และรางวั ล
วิทยานิพนธ ประจําป 2551
ดวยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะสงเสริมและเชิดชูเกียรติคุณ
นักวิจัยไทย จึงไดจัดใหมีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ
ประจําป 2551 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยที่สมควรไดรับการประกาศเกียรติคุณเปน
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
มติ ที่ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็น และอภิปรายกันอยางกวางขวาง จึงเห็นชอบ
ใหเสนอชื่อรองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ และอาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ เปนผูสมควรไดรับรางวัล
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ และใหประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบเพื่อพิจารณาสงงานวิจัยเพื่อรับการพิจารณา
รางวัลผลงานวิจัย

5.2 การเทียบโอนวิชาเรียน
เนื่ อ งจากคณะเศรษฐศาสตร แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ ขออนุ ญ าตเที ย บโอนรายวิ ช า ศท 012
จิตวิทยากับพฤติกรรมศาสตร 3 หนวยกิต กับรายวิชา 030810 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) ของนางสาวจุฑารัตน
จิตชื่น นักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่ขอยายสถาบันการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแมโจ มาสังกัด
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ ชั้นปที่ 2 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2549 ซึ่งภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเทียบโอนได (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 5.2)
มติ เห็ น ชอบให น างสาวจุ ฑ ารั ต น จิ ต ชื่ น เที ย บโอนรายวิ ช า ศท 012 จิ ต วิ ท ยากั บ
พฤตกรรมศาสตร กับรายวิชา 0308102 จิตวิทยาทั่วไป ได เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวน

ปดประชุม

เวลา

14.35 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

