เอกสารการประชุม
หมายเลข 2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
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ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั
(รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ - แทน)
5. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ – รักษาการแทน)
6. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ - รักษาการในตําแหนง)
7. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน - รักษาการในตําแหนง)
8. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา - รักษาการในตําแหนง)
9. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยสุรศักดิ์ ไผดํา – รักษาการในตําแหนง)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
11. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
12. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
13. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
14. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
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ผูรวมประชุม
1. อาจารย ดร.ศิริรัตน

2. นางสมนิตย
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สินประจักษผล

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

ประธานกรรมการผูบริหารหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เขารวมประชุมวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง)
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
เจาหนาที่บริหารงาน

13.15 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 สรุ ป สาระจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ “2552 ป แ ห ง คุ ณ ภาพการ
อุดมศึกษาไทย”
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1
1.1.2 การแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมไดมี
มติแตงตั้งรองอธิการบดี ดังนี้
(1) อาจารยมนตรี สังขมุสิกานนท ดูแลสํานักงานวิทยาเขตสงขลา และภารกิจดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(2) รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชํานิ ดูแลสํานักงานวิทยาเขตพัทลุง ภารกิจดาน
บริหารทรัพยากรบุคคล และภารกิจดานการพัฒนาระบบบริหาร
(3) ผูชวยศาสตราจารยวสันต กาญจนมุกดา ดูแลภารกิจดานการวางแผนและ
งบประมาณ ภารกิจดานการคลัง และภารกิจฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(4) อาจารย ดร.วัลลภา คชภักดี ดูแลภารกิจดานวิชาการ และภารกิจดานประกัน
คุณภาพการศึกษา
(5) รองศาสตราจารย ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห ดูแลภารกิจดานวิเทศสัมพันธ
และประชาสัมพันธ ภารกิจดานการวิจัย และภารกิจดานการบริการวิชาการ
(6) รองศาสตราจารยนอม สังขทอง ดูแลภารกิจดานการพัฒนานิสิต และภารกิจ
ดานศิษยเกาสัมพันธ
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1.1.3 การบริหารกลุมสาขาวิชา
จากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เมื่ อ วั น ที่ 11 กรกฎาคม 2552
สภามหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดในการแบงการบริหารกลุมสาขาวิชาเปน 4 Clusters ดังภาพ

ในแตละ Cluster จะประกอบดวยคณะตางๆ ที่ทํางานประสานกัน โดยในระยะแรก
การบริหารงานจะเปนในรูปของคณะ และจะใชโครงสรางการบริหารงานแบบ Cluster ในระยะยาว ทั้งนี้
สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการทดลองใชรูปแบบ Cluster ในกลุมใดกลุมหนึ่งกอน
จากนั้นจึงคอยขยายผลไปยัง Cluster อื่นๆ ซึ่งความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.1.4 โครงสรางการบริหารงานของสวนงานวิชาการ
โครงสรางการบริหารงานของสวนงานวิชาการเปนการบริหารงานของคณะ ซึ่งขณะนี้
อยูในระหวางการพิจารณาขอดีและขอเสียระหวางการมีภาควิชาและไมมีภาควิชา ทั้งนี้ มีแนวโนมวาหากใช
รูปแบบการบริหารงานแบบ Cluster โครงสรางการบริหารงานของสวนงานวิชาการ หรือการบริหารงานที่อยู
ในรูปของคณะจะไมมีภาควิชา โดยรายละเอียดความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.1.5 ทุนนิสิต/นักศึกษาครู
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
รองคณบดี ฝ า ยพั ฒ นานิ สิ ต แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง โครงการต า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น โดย
ฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ในชวงเดือนมิถุนายน 2552 ดังนี้
(1) โครงการทําบุญวันเขาพรรษา จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ณ วัดแชมอุทิศ
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนิสิตใหความสนใจเขารวมโครงการทั้งสิ้นประมาณ 300 คน
(2) โครงการพัฒนาการเปนผูนํากลุมกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ณ หาดนพรัตนธารา จังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรมที่ฝกใหนิสิตเขียนโครงการ และ
ทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ (สควค.)
ดวยรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดรับมอบหมายจากคณบดี
คณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 35/1/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ที่ประชุม
ดังกลาวไดแจงถึงการผลิตครูในโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553-2556) วาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ สควค. ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2553-2556) โดยมีมหาวิทยาลัยที่ไดรับการคัดเลือกใหผลิตครูในโครงการ สควค. ในระยะที่ 3 ในภาคใต
จํานวน 2 มหาวิทยาลัยคือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีกําหนด
รับนิสิตปละ 580 คน และจะเริ่มรับนิสิตในปการศึกษา 2553 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ในสวนของคณะไดตอบรับเขารวมเปนหนวยผลิตบัณฑิตหลักสูตร ป.บัณฑิตในสาขาตางๆ ในโครงการ สควค.
ตามที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กําหนด โดยจะรับนิสิตจํานวน 55 คนตอรุน
ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.2.2.2 ความกาวหนาในการจัดการศึกษารวมกับเทศบาลเมืองเบตง
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดการศึกษารวมกับเทศบาลเมืองเบตง โดยได
เปดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการบริหารการศึกษา ซึ่งนิสิตในหลักสูตรจะสําเร็จการศึกษาในอีก
1 ป ก ารศึ ก ษา และหลั ก สู ต ร ป.บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง นิ สิ ต จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2552
โดยในขณะนี้คณะกําลังดําเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูใหกับนิสิต และมหาวิทยาลัยมีแผนในการเปด
หลักสูตรนิติศาสตร รุนที่ 1 ในปการศึกษา 2553 ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.2.2.3 ผลการรับรองหลักสูตร
คุ รุ ส ภาได แ จ ง ผลการรั บ รองหลั ก สู ต ร โดยหลั ก สู ต รในป 2549 ได มี ก าร
รั บ รองเกื อ บครบทุ ก หลั ก สู ต รแล ว ซึ่ ง คาดว า จะรั บ รองเสร็ จ สิ้ น ทุ ก หลั ก สู ต รก อ นที่ นิ สิ ต จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
สวนหลักสูตร ป.บัณฑิต ไดมีการรับรองโดยคุรุสภาแลว 2 รุนคือ รุนที่เขาศึกษาในภาคเรียนฤดูรอนปการศึกษา
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2550 และรุนที่เขาศึกษาในภาคเรียนฤดูรอนปการศึกษา 2551 และขณะนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําลัง
เรงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหทันรับนิสิตที่เขาศึกษาในภาคเรียนฤดูรอนปการศึกษา 2552
1.2.2.4 เลื่อนการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะใน 5 ภูมิภาค
ตามที่ ส ถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
ไดกําหนดใหมีการประชุมกลุมยอยตามยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2552-2558 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 นั้น สถาบันสงเสริมการสอน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได แ จ ง เลื่ อ นการประชุ ม ดั ง กล า วเป น วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2552
โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย
1.2.3.1 สรุปรายงานการประชุม
ตามที่รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรใหเขารวมประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูผูสอนอิสลามศึกษาตอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ สํานักยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาที่ 12 จังหวัดยะลา นั้น รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัยไดสรุปรายงานจากการเขารวมประชุมในวัน
ดังกลาว ตามเอกสารการประชุม นอกเลม
1.2.4 หัวหนาภาควิชา
1.2.4.1 หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน แจงใหที่ประชุมทราบแลว ตามที่
ภาควิชาไดเสนอขอเปดหลักสูตรสาขาปฐมวัย และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลวนั้น
ขณะนี้ภาควิชากําลังดําเนินการเปดรับนิสิตเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
(ภาคสมทบ) โดยเปดรับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาเขาศึกษาตอ ซึ่งความคืบหนาจะแจงให
ทราบในโอกาสตอไป
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย
- ไมมี 1.2.6 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
1.2.6.1 สรุปการใชงบประมาณเงินแผนดิน และรายได ไตรมาสที่ 3
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.1 นอกเลม
1.2.6.2 การใชหองประชุม ศษ.1 ของคณะศึกษาศาสตร
คณะไดจัดทําหองประชุม ศษ.1 ขนาดความจุ 12 คน สําหรับใชในการจัด
ประชุมกลุมเล็ก ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรทราบ และสามารถใชหองประชุม
ดังกลาวได
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1.2.6.3 การสแกนลายนิ้วมือเขา-ออกอาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร
(อาคารคณะวิทยาศาสตรเดิม)
ตามที่ ค ณะศึก ษาศาสตรไ ด ยา ยที่ทํ า การมายัง อาคารปฏิบั ติก ารคณะ
ศึ ก ษาศาสตร (คณะวิ ท ยาศาสตร เ ดิ ม ) นั้ น ขณะนี้ ค ณะรั บ ผิ ด ชอบการเป ด -ป ด ประตู เ ข า -ออกทางด า น
สํานักหอสมุด และเพื่อความสะดวกในการดูแล คณะจึงมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบถือกุญแจการเปด-ปดอาคาร
เพียง 1 คน ซึ่งจะมีการกําหนดเวลาในการเปด-ปดประกาศไวที่หนาประตู ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการออก
อาคารนอกเหนือจากเวลาปกติ ใหอาจารยสแกนลายนิ้วมือโดยสามารถกรอกแบบฟอรมไดที่คุณศรัญญา สงศรี
สํา นั ก งานเลขานุก ารคณะศึก ษาศาสตร เพื่ อ ประสานงานไปยั ง คณะวิ ท ยาศาสตร ในการดํ า เนิน การสแกน
ลายนิ้วมือตอไป
1.2.6.4 การเขาพบกองบริหารบุคคล
ด ว ยกองบริ ห ารบุ ค คลได กํ า หนดนั ด พบบุ ค ลากรเพื่ อ ชี้ แ จง และให
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินเพื่อตอสัญญาการจางของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมใหญ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค 1 ในการนี้ ขอเชิญ
ชวนบุคลากรเขารวมรับฟงรายละเอียดในวันดังกลาว
1.2.6.5 การกําหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม
1.2.6.6 การประเมินผลการประกันคุณภาพ
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินผลการประกันคุณภาพของ
คณะศึ ก ษาศาสตร ในวั น ที่ 21 กรกฎาคม 2552 ตั้ ง แต เ วลา 09.00 น. เป น ต น ไป ณ ห อ งประชุ ม คณะ
ศึกษาศาสตร อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมรับฟงผลการประเมินในวัน
ดังกลาว
1.2.6.7 การจัดโครงการอบรมสัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ดวยสํานักงานเลขานุการคณะกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การปรับเปลี่ยนระบบเพื่อการปฏิบัติงานรูปแบบใหม” ในวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม โดยเชิญคุณปรง ธาระวินิช และคุณสุพจน ศรีนุตพงศ จากบริษัท
ไมโครซอฟท ประเทศไทย จํากัด และรองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย เปนวิทยากรในโครงการ ในการนี้
ขอเชิญชวนคณาจารยที่สนใจเขารวมโครงการในวันดังกลาว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

7

วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 5/2552
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
5/2552 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 รายงานการประเมิ น ตนเองหลั ก สู ต ร กศ.ม. สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ประจํ า ป
การศึกษา 2550
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2552
เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 วาระที่ 5.1 เรื่องพิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2550 ที่ประชุมมีมติใหปรับปรุงแกไขรายงานการประเมินตนเอง และ
นําเขาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป จึงเสนอใหที่ประชุม
พิ จ ารณารายงานการประเมิ น ตนเองของหลั ก สู ต ร กศ.ม. สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1...นอกเลม)
มติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหมี
การเพิ่มจุดแข็งในสวนของคุณวุฒิอาจารย

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การขอโอนยายคณะ
ดวยนางสาวนาถฤดี เดชรักษา และนางสาวรัชนี คงจันทร นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร ฝายวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอโอนยายของนิสิตดังกลาวขางตน (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบใหนางสาวนาถฤดี เดชรักษา และนางสาวรัชนี คงจันทร โอนยายมาสังกัด
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรได
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4.2 การขอเทียบโอนรายวิชา
ดวยภาควิชาการบริหารการศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาใหกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 26 คน ที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ซึ่งการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่
เปดสอนใหกับนิสิตระดับประกาศนียบัตรไดมีมติใหเทียบโอนมาแลวในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 โดยที่ประชุมเห็นชอบใหเทียบโอนได
จํานวน 3 รายวิชา และกลุมงานบริการวิชาการไดแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเทียบโอน
เพิ่มเติมอีก 2 รายวิชา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 รวมทั้งสิ้นเห็นชอบใหเทียบโอนได 5 รายวิชา จํานวน 15
หนวยกิต
ซึ่งจากการขอเทียบโอนรายวิชาของนิสิตมีนิสิตที่เรียนวิชาที่เคยมีการเทียบโอน และอนุมัติ ให
เทียบโอนไดแลว จํานวน 23 คน ภาควิชาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายวิชาที่ขอเทียบโอนสําหรับนิสิตที่เหลือ
อีกจํานวน 3 คน จํานวน 5 รายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบใหนางนิศารัตน ดิษฐโรจน, นางสาวพักตรา อินทรโม และนายอิสแม แม
ละมะ สามารถเทียบโอนรายวิชาที่ขอเทียบไดจํานวน 5 รายวิชา จํานวน 15 หนวยกิต ดังนี้
รายวิชาที่ขอเทียบโอน (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
1036703 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ (3 นก.)
1065103 นโยบายและการวางแผนฯ (3 นก.)
1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา (3 นก.)
1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา (3 นก.)
1065212 ผูนําทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตร (3 นก.)

รายวิชาที่เทียบได (ของมหาวิทยาลัยทักษิณ)
0302622
0302512
0302632
0302511
0302513

การจัดการระบบสารสนเทศฯ 3 (นก.)
การวางแผนการศึกษา (3 นก.)
การบริหารทรัพยากรฯ (3 นก.)
หลักการบริหารและการจัดองคการฯ (3 นก.)
การบริหารงานวิชาการ (3 นก.)

4.3 การแตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2552
ตามลํา ดั บ ภาควิช าจึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณารายชื่ อ บุคคลเพื่ อ แตง ตั้ งเป น คณะกรรมการผู รั บ ผิด ชอบ
หลั ก สู ต ร และอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รแทนชุด ที่ ห มดวาระ (รายละเอี ย ดตามเอกสารการประชุ ม
หมายเลข 4.3)
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มติ 1. เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ ประธานกรรมการ
(2) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
กรรมการ
(3) อาจารย ดร.วาทิต ระถี
กรรมการ
(4) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
(2) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
(3) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
(4) อาจารย ดร.สมจิตร อุดม
(5) อาจารย ดร.วาทิต ระถี
2. เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ ประธานกรรมการ
(2) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
กรรมการ
(3) อาจารย ดร.สมจิตร อุดม
กรรมการ
(4) อาจารย ดร.วาทิต ระถี
กรรมการ
(5) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
(2) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
(3) อาจารย ดร.สมจิตร อุดม
(4) อาจารย ดร.วาทิต ระถี
(5) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
3. ใหปรับปรุงแกไขเอกสาร ดังนี้
(1) ในสวนของประวัติอาจารยใหปรับใหเปนรูปแบบเดียวกันกับบัณฑิตวิทยาลัย
(2) ในสวนของประวัติอาจารย ดร.สมจิตร อุดม ใหตัดบทความที่ลงในขาวเสรี
ออกทั้งหมด เนื่องจากไมใชวารสารทางวิชาการ
(3) ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ดร.วาทิต ระถี ใหถูกตอง
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 พิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
ดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ไดหมดวาระการ
ดํารงตํา แหนง ภาควิช าการประเมินผลและวิ จัยจึงเสนอให ที่ประชุ มพิจารณารายชื่ อบุคคลเพื่อแต งตั้งเป น
คณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร กศ.ม. สาขาวิ ช าการวั ด ผลการศึ ก ษา
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
มติ เห็ นชอบการแตง ตั้ง บุ คคลเปน คณะกรรมการผู รับ ผิด ชอบหลั กสู ตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป
กรรมการ
3. อาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ
2. อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป
3. อาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท
4. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม
5. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
6. อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ

5.2 การแตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. เคมี
ดวยคณะกรรมการูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี กําลังจะหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 หัวหนาภาควิชาเคมี
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรแทนชุดเดิมที่กําลังจําหมดวาระ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2 นอกเลม)
มติ 1. เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา พลันสังเกต ประธานกรรมการ
(2) อาจารย ดร.อานอบ คันฑะชา
กรรมการ
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท จันทรสูรย กรรมการและเลขานุการ
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อาจารยประจําหลักสูตร
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา พลันสังเกต
(2) ผูชวยศาสตราจารยสุธิตา ตั้นสุวรรณ
(3) ผูชวยศาสตราจารยเกษม ตั้นสุวรรณ
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท จันทรสูรย
(5) อาจารย ดร.อานอบ คันฑะชา
2. ในสวนประวัติของผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท จันทรสูรย ใหปรับรูปแบบ
ใหเปนแบบเดียวกันกับบัณฑิตวิทยาลัย

5.3 พิจารณารายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาโท กลุมสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร
ดวยสภาวิชาการในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
ไดเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม 2 หนวยกิตเปน 3 หนวยกิต และมอบคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยประสานแตละหลักสูตรยกรางรายวิชาภาษาอังกฤษเปนกลุม และจัดสาขาวิชาใหเลือกเรียน และ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552
มีมติเห็นชอบใหคณะตางๆ ที่อยูกลุมสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกันยกรางรายวิชาภาษาอังกฤษดังกลาว
โดยเสนอใหคณะศึกษาศาสตรพิจารณายกรางรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาโทกลุมสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต
ขอสังเกตจากกรรมการ
1. ในสวนของชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ควรเปลี่ยนจาก English for Education เปน English
in Education
2. ในส ว นของคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าควรปรั บ เป น “ศึ ก ษาเอกสารวิ ช าการภาษาอั ง กฤษ
ทางดานการศึกษาจากบทความ ตํารา และฝกทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเนนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ”
มติ เห็นชอบใหยกรางรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาโทกลุมสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร และมอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธประสานงานใหอาจารย ดร.ศิริรัตน สินประจักษผล และ
อาจารยอักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ พิจารณาอีกครั้ง
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ปดประชุม

เวลา

15.20 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

