รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2551
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 16.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
5. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
6. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยนรา บูรณรัช )
7. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร ภิณูชน – รักษาการแทน)
8. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง – รักษาการแทน)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
2. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยสุรศักดิ์ ไผดํา)
3. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
4. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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5. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)

ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
3. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงาน

16.15 น.

ประธานเปดการประชุมและกลาวแนะนํารองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
1. อาจารยเกษมสุข
เฉลียวศักดิ์
ดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
2. อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
3. อาจารยคุณอานันท นิรมล
ดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
จากนั้นดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการทําหนาที่สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2551
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1
1.1.2 การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รหรื อ ให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2
1.1.3 การกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามที่ ฝ า ยวิ ช าการฯ คณะศึ ก ษาศาสตร ได เ สนอขอปรั บ ลดอั ต ราค าบํ า รุ ง และ
คาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู จากเดิมที่ใชอัตราเดียวกับ
การเก็บคาธรรมเนียมของปริญญาโท ทําใหมีคาใชจายสูงถึง 100,850 บาท/หลักสูตร ซึ่งสูงกวาสถาบันอื่น
ประมาณ 3 เทา
ฝายวิชาการฯ ไดเสนอเรื่องขอปรับปรุงอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
เปนแบบเหมาจาย คนละ 50,000 บาท โดยเรื่องไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 แลว ซึ่งที่ประชุมดังกลาวไดเห็นชอบการกําหนดอัตรา
คาบํารุงและคาธรรมเนียมเปนแบบเหมาจาย 50,000 บาท เฉพาะโครงการความรวมมือเทานั้น ทั้งนี้ การกําหนด

3

อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู จะตอง
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
1.1.4 การทบทวนแผนการรับนิสิตในปการศึกษา 2552
ประธานแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการรับนิสิตในปการศึกษา 2552 ของคณะตางๆ โดยการรับนิสิตจะพิจารณา
จากขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
(1) ใหมีการรับนิสิตในสาขาวิชา/หลักสูตรที่ผานความเห็นชอบตามกระบวนการ
แลวเทานั้น
(2) งดรับนิสิตในสาขาวิชาที่มีจํานวนนิสิตนอย เมื่อพิจารณาจากขอมูลยอนหลัง
3 ป
(3) การปรับเพิ่ม-ลดแผนการรับนิสิต จะพิจารณาจากอัตราการรับนิสิตยอนหลัง 3 ป
(4) การปรับเพิ่ม-ลดแผนการรับนิสิต จะพิจารณาโดยคํานึงถึงความคุมคาในการ
ใชทรัพยากร เชน หองเรียน เปนตน
1.1.5 ความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกับเทศบาลเบตง
ประธานไดแจงโครงการความรวมมือในการผลิตบัณฑิตระหว างมหาวิทยาลั ย
ทักษิณกับเทศบาลเบตง ซึ่งเปนการตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเบตงใหเปนศูนยการศึกษา
นานาชาติ โดยเทศบาลเบตงไดสรางอาคาร 6 ชั้น สําหรับใชในการเรียนการสอนโดยใชงบประมาณการกอสราง
170 ลานบาท มีมหาวิทยาลัยทักษิณเปนแกนในสวนของประเทศไทย มหาวิทยาลัยอุตะระเปนแกนในสวนของ
ประเทศมาเลเซีย และมีมหาวิทยาลัยในประเทศจีนมารวมมือกันทางการศึกษา ซึ่งเทศบาลเบตงไดแจงความ
จํ า นงว า มี ผู ส นใจศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา จํ า นวน 30 คน และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู จํานวน 53 คน ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.1.6 การพัฒนาหลักสูตรรวมในระดับบัณฑิต
จากการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ไดมีขอตกลงในการรวมมือกันดําเนินการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา
เอก ซึ่งที่ประชุมดังกลาวจะทําหนังสือขอรายละเอียดของสาขาวิชาที่ประสงคจะพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาเอกรวมอีกครั้ง โดยประธานจะแจงความคืบหนาใหทราบในโอกาสตอไป
1.1.7 โครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนองคกรสุขภาวะ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนใหหนวยงาน
ตางๆ เปนองคกรสุขภาวะ โดยสงเสริมใหรวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนองคกรสุขภาวะ และ
สนั บ สนุ น งบประมาณให อ งค ก รจั ด โครงการเพื่ อ เพิ่ ม สุ ข ภาวะภายในองค ก ร ในการนี้ ประธานเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาเสนอโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนองคกรสุขภาวะ โดยขอรับงบประมาณจาก
สสส. ในการดําเนินโครงการตอไป
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1.1.8 การจัดทําวารสารนานาชาติ
จากการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2551 ณ คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มี ม ติ เ ห็ น ชอบการจั ด ทํ า วารสารนานาชาติ
“Educational Journal of Thailand” โดยใหหนวยงานที่สนใจเปนสมาชิกสงเงินรวมเปนเจาภาพ จํานวน 20,000
บาท และสมาชิกสามารถสงบทความวิชาการ/รายงานการวิจัยลงพิมพเผยแพรได 1 – 2 เรื่อง ในการนี้ ประธาน
ประชาสัมพันธใหผูสนใจสงบทความเพื่อลงพิมพในวารสารดังกลาวตอไป
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
- ไมมี 1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 การประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร
จากที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
มาประเมินคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 นั้น คณะกรรมการดังกลาวไดแจงผลการประเมิน
วาสวนใหญไดผลการประเมินคงเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ดังนี้
(1) ผูที่มาประเมินมีจํานวนมากกวาผูที่มาฟงการประเมิน
(2) คณะศึกษาศาสตรยังไมมีอัตลักษณของคณะที่ชัดเจน
(3) คณะศึ ก ษาศาสตร มี อ าจารย ที่มี วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาสู ง แต มี จํ า นวน
อาจารยที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย นอย
(4) คณะศึกษาศาสตรควรมีการพัฒนาเพื่อเปนแกนหลักในเรื่องของการ
วิจัย และพยายามสรางเครือขายการวิจัย
(5) หองเรียนคับแคบ และมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิต
(6) คณะศึ ก ษาศาสตร ค วรเน น การสร า งจิ ต สํ า นึ ก /จิ ต สาธารณะให แ ก
อาจารยรุนใหม ไมควรเนนการทําผลงานทางวิชาการเพียงอยางเดียว
(7) ไมมีการเชื่อมโยงประสานระหวางคนรุนเกา และคนรุนใหม ทําใหเกิด
ชองวางระหวางรุน
(8) หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑของคุรุสภาเทาที่ควร
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1.2.2.2 ความคืบหนาการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด เ สนอโครงการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต
แหงมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันจันทรที่ 14 กรกฎาคม 2551 นั้น ที่ประชุมดังกลาวมีมติให
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยโดยมีคณะศึกษาศาสตรเปนแกนนํา
ซึ่งจะแจงมติการประชุมอยางเปนทางการใหทราบตอไป
1.2.2.3 การจัดงานทักษิณวิชาการ ป ’51
มหาวิทยาลัยทักษิณไดกําหนดจัดงานทักษิณวิชาการ ป 51 ระหวางวันที่
16-19 สิ ง หาคม 2551 โดยใช ชื่ อ “บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กั บ วิ ก ฤตของชาติ ” โดยจะใช ล าน
อเนกประสงคในการจัดกิจกรรม และมีคณะตางๆ เปนเจาภาพดังนี้
วันที่ 17 สิงหาคม 2551 คณะศึกษาศาสตรเปนเจาภาพ
วันที่ 18 สิงหาคม 2551 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจเปนเจาภาพ
วันที่ 19 สิงหาคม 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ
นิติศาสตรเปนเจาภาพ
ในสวนของคณะศึกษาศาสตรไดงบประมาณ 70,000 บาท เปนคาใชจาย
ในการจัดทําเอกสารสัมมนาทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
12 พันธมิตร จํานวน 40,000 บาท และในสวนที่คณะเปนเจาภาพนั้น ไดกําหนดใหมีการเสวนาในหัวขอ “วิกฤต
จริยธรรมครูในสังคมไทย” ในชวงเชา โดยมีศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน และรองศาสตราจารย
ดร.ดุ จ เดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น เป น วิ ท ยากร และดํ า เนิ น การอภิ ป รายโดยรองศาสตราจารย นิ รั น ดร จุ ล ทรั พ ย
สวนในชวงบายจะเปนการแสดงของโรงเรียน 12 พันธมิตร ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบคาใชจาย
ในสวนอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการประชาสัมพันธและการเชิญวิทยากรในการบรรยายตางๆ รายละเอียด
ความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
ในการนี้ รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการฯ ได ป ระชาสั ม พั น ธ เ ชิ ญ ชวน
ใหคณะกรรมการรวมสงบทความเพื่อนําเสนอในหนังสือทักษิณวิชาการที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแจกให
ผูรวมงานทักษิณวิชาการ
1.2.2.4 การจัดโครงการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนของนิสิต
ฝายวิชาการฯ และหนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัด
โครงการสัมมนานิสิตระหวางปฏิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และนิสิต
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า วิ ช าชี พ ครู โดยจะจั ด สั ม มนานิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ป) จํานวน 182 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 และจัดสัมมนานิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู จํานวน 75 คน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคาร
สํานักหอสมุดกลาง และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
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1.2.2.5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนเครือขาย สคบส.
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดรับสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (สคบส.) ในการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนานวัตกรรมการทางการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา
เขต 1 จํานวน 400,000 บาท ซึ่งคณะศึกษาศาสตรจะจัดโครงการดังกลาว จํานวน 4 รุน ระหวางเดือนสิงหาคม
– กันยายน 2551 โดยความคืบหนาในการจัดโครงการจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.2.3 รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.3.1 การประเมินคุณภาพภายใน
- ไมมี 1.2.4 หัวหนาภาควิชาตางๆ
- ไมมี 1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย
- ไมมี 1.2.6 เลขานุการคณะ
1.2.6.1 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ปงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 3
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.1
1.2.6.2 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการศึกษาดูงานดานการ
บริหารระบบงานและฐานขอมูลสํานักงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระหวางวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา, คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการ
คณะและภาควิชาเขารวมโครงการจํานวน 16 คน และมีรองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรเปนที่ปรึกษา
และรวมศึกษาดูงานในระหวางวันดังกลาว ขณะนี้อยูในระหวางการสรุปผลการศึกษาดูงานและจะรายงานผล
ใหคณบดีทราบเปนลําดับตอไป
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 6/2551
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
6/2551 เมื่อวันพุธที่ 18 มิถนุ ายน 2551 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ

รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 การจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2551
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 วาระที่ 3.1 เรื่องการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร ที่ประชุมมีมติ
แต ง ตั้ ง รองศาสตราจารย นิ รั น ดร จุ ล ทรั พ ย เป น ประธานฝ า ยจั ด ทํ า หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก ครบรอบ 40 ป ค ณะ
ศึกษาศาสตร
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานการจัดทําหนังสือที่ระลึกครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย (ประธานฝายจัดทําหนังสือฯ) จึงเสนอใหคณะ
ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร เพื่อฝาย
ตางๆ จะไดดําเนินการเตรียมงานตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 พิ จ ารณาร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา วิ ช าเอก
ประวัติศาสตร
เนื่องดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทํารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการศึ ก ษา วิ ช าเอกประวั ติ ศ าสตร ในการนี้ ตั ว แทนสาขาวิ ช าการศึ ก ษา วิ ช าเอกประวั ติ ศ าสตร
(อาจารยศุภการ สิริไพศาล) เสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรเพิ่มรายวิชา Independent Study เพื่อใหนิสิตไดทําวิจัยตอยอด และเพิ่มเติม
รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 หนวยกิต ในสวนของหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย
2. ในสวนของวัตถุประสงคควรเพิ่มขอหัวขอ “มีความสามารถในการถายทอด”
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3. ในสวนของโครงสรางรายวิชายังไมมีวิชาใดที่สะทอนถึง กศ.ม. โดยสวนใหญจะเปน
ศศ.ม. มากกวา จึงควรจัดใหมีรายวิชา “สัมมนาหลักสูตรและการสอนประวัติศาสตร” เพิ่มเติม ซึ่งอาจจัดใหอยู
ในรายวิชาเลือก
มติ เห็นชอบ โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1. หนาที่ 1 ขอที่ 4.2.1 ใหตัดคํา เปนนักการศึกษาที่ ออก
2. หนาที่ 13 ในสวนของแผนการศึกษาภาคปลาย ในรายวิชาเอก (บังคับ)
ขอความเดิม 0107502 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียสมัยใหม
แกไขเปน 0107502 หัวขอเฉพาะในเอเชียรวมสมัย
3. หนาที่ 17 ขอ 19. การพัฒนาหลักสูตร บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ...วิชาเอกสาขาประวัติศาสตร...
แกไขเปน ...สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร...
4. หนาที่ 18 ขอ 20. เหตุผลในการจัดทําหลักสูตร
ขอความเดิม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตร
...
แกไขเปน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และหลักสูตร...
5. หนาที่ 18 ขอ 20. เหตุผลในการจัดทําหลักสูตร บรรทัดที่ 7 และ 9
ขอความเดิม กลุมสาระประวัติศาสตร
แกไขเปน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ปรับปรุงเอกสารตามขอเสนอแนะของกรรมการ

4.2 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง อาจารย ดร.ชั ย ลิ ขิ ต สร อ ยเพชรเกษม เป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษานั้น เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดรับการแตงตั้ง
เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร กศ.ม. การวิ จั ย และประเมิ น ด ว ย ในการนี้ ภาควิ ช า
การประเมิ น ผลและวิ จั ย จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบในการเปลี่ ย นแปลงเลขานุ ก าร
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. การวัดผลการศึกษา จากอาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม เปน
อาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงเลขานุก ารคณะกรรมการผู รั บผิ ด ชอบหลัก สู ตร กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา จากอาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม เปนอาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท
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4.3 การรับรองความประพฤติของนิสิตจากสถาบันผลิตครู
สืบเนื่องจากการที่คุรุสภาไดประกาศใหมหาวิทยาลัยผลิตครูทั่วประเทศตองไดรับการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 ในการนี้ ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดแบบประเมินการรับรอง
ความประพฤติจากสถาบันผลิตครูตามเกณฑมาตรฐานการรับรองปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา (5 ป) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
มติ

เห็ น ชอบแบบประเมิ น ความประพฤติ ข องนิ สิ ต จากสถาบั น ผลิ ต ครู โดยให มี

การปรับปรุงดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใหมีสวนที่แสดงความหมายของระดับคะแนนการประเมินแตละระดับ
ขอ 1.1 แกไขเปน แตงกายสะอาด และถูกระเบียบ
ขอ 1.2 แกไขเปน แตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมตามกาลเทศะ
ขอ 2.1 ปรับคําวาสาธารณชนใหคําที่มีลักษณะแคบลงกวานี้
ขอ 2.3 แกไขเปน มีความสามารถในการพูดใหคนอื่นเขาใจ
ขอ 3.2 แกไขเปน ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ขอ 3.4 แกไขเปน ประพฤติปฏิบัติตามกติกาของสถานศึกษา

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจยั และประเมิน
ดว ยคณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต ร กศ.ม. สาขาวิ ช าการวิ จัย และประเมิ น ได ห มดวาระ
การดํารงตําแหนงลง ในการนี้ ภาควิชาการประเมินผลและวิจัยจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ
การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมิน (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบ การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ
กรรมการ
3. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม
กรรมการและเลขานุการ
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อาจารยประจําหลักสูตร
1. อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป
2. อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ
3. อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม
4. รองศาสตราจารยสุเทพ
สันติวรานนท
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ
6. ผูชวยศาสตราจารยนรา
บูรณรัช
7. อาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท

5.2 พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูท รงคุณวุฒิ
จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการทําหนาที่สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551
ไดมีมติใหคณะพิจารณาเสนอชื่อ ผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิคณะละ 1 คน ซึ่งจะเปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือคณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการ
ตั้ ง แต ร องศาสตราจารย ขึ้ น ไปและไม ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการบริ ห ารที่ มี เ งิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ก็ ไ ด เพื่ อ รั บ การ
พิจ ารณาเป นกรรมการสภาวิช าการผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ในการนี้ จึง เสนอให ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาเสนอชื่ อผู ส มควร
เปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ชื่อ (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2)
มติ ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อรองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย สังกัดภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร เปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

5.3 พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของอาจารย ดร.นพเกา
ณ พัทลุง
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของอาจารย
ดร.นพเกา ณ พัทลุง เพื่อดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 007/2550 เรื่อง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 นั้น เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร
ไดเปลี่ยนแปลงผูบริหาร อีกทั้งอาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
ของอาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.3...นอกเลม)
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มติ

ที่ประชุมเสนอชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของอาจารย ดร.นพเกา

ณ พัทลุง ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองศาสตราจารยนอม สังขทอง
รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ
หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

5.4 การเสนอบุคคลภายนอกเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพ
ครู ภาคปกติ ซึ่ งในหลักสูตรดังกลาวไดจั ดใหมี การเรียนการสอนวิช า 0314512 การจั ดการเรีย นรูวิช าเคมี
3(2-2-5) ในการนี้ เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย ภาควิชาเคมีจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
การใหความเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ยินดี สวนะคุณานนท เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0314512
การจัดการเรียนรูวิชาเคมี 3(2-2-5) ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2551 (เอกสารการประชุม...นอกเลม)
มติ เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ยินดี สวนะคุณานนท เปนอาจารยพิเศษสอน
รายวิชา 0314512 การจัดการเรียนรูวิชาเคมี 3(2-2-5) ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2551

ปดประชุม

เวลา

18.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

