เอกสารการประชุม
หมายเลข 2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2552
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น.เปนตนไป
ณ หองประชุม SC 216 คณะวิทยาศาสตรเดิม
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ - รักษาการแทน)
2. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั
(รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ - รักษาการในตําแหนง)
5. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ – รักษาการในตําแหนง)
6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน – รักษาการในตําแหนง)
7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา - รักษาการในตําแหนง)
8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยสุรศักดิ์ ไผดํา – รักษาการในตําแหนง)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
11. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารยวรวรรณินี ราชสงฆ – รักษาการในตําแหนง)
2. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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3. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
4. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท)
5. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ)

ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
3. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

09.45 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การประชุมคณะทํางานวางแผนการบรรจุโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2
ตามที่คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ ประชุมคณะทํางานวางแผนการบรรจุโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2552 นั้น สรุปไดวาที่ประชุมดังกลาวกําหนดโควตาการบรรจุครู สควค. ไวดังนี้
สาขาวิชา
รวม
ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา คณิตศาสตร คอมพิวเตอร
1. สพฐ. *
95
95
100
185
50
525
2. กทม.
6
6
6
18
4
40
3. อาชีวศึกษา
5
1
3
4
2
15
รวม
101
101
106
218
54
580
สพฐ. * การกําหนดโควตาในแตละสาขาวิชาเอกของ สพฐ. ขึ้นอยูกับความขาดแคลนจริงที่ สพฐ. จะกําหนด
และจะนําเสนอในการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 15 ตุลาคม 2552
โควตาการผลิต

3
โควตาการผลิตใน
ภาคใต
ม.สงขลานครินทร
ม.ราชภัฏยะลา
ม.ทักษิณ

เคมี
กําลัง
การ
ผลิต

15
4
15

ชีววิทยา

จัดสรร

กําลัง
การ
ผลิต

6
4
5

15
4
15

ฟสิกส

จัดสรร

กําลัง
การ
ผลิต

4
4
4

15
4
10

คณิตศาสตร

จัดสรร

กําลัง
การ
ผลิต

5
4
5

15
4
15

คอมฯ

จัดสรร

กําลัง
การ
ผลิต

12
4
12

15
4
15

รวม

จัดสรร

กําลัง
การ
ผลิต

จัดสรร

6
4
6

75
20
70

33
20
32

นอกจากนี้ ไดรางกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 เพื่อการ
วางแผนการดําเนินการคัดเลือกผูรับทุนเขาโครงการ สควค. และเกณฑการคัดเลือกผูเขารับทุนโครงการ สควค.
ระยะที่ 3 ดังนี้
แผนการดําเนินการคัดเลือกผูรับทุนเขาโครงการ สควค.
(1) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและวางแผนการบรรจุ ครั้งที่ 1
21 ส.ค. 52
(2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและวางแผนการบรรจุ ครั้งที่ 2
ต.ค. 52
(3) ประชาสัมพันธโครงการ สควค.
ส.ค. – ธ.ค. 52
(4) ประกาศรับสมัคร
พ.ย. – ธ.ค. 52
(5) ประกาศผลการคัดเลือกผูรับทุนเขาโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ปลาย ม.ค. 53
(6) จัดทําสัญญารับทุน ป.บัณฑิต
มี.ค. 53
เกณฑการคัดเลือกผูเขารับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3
1. สําเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในปการศึกษา 2550 หรือ
2551 สาขาวิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
2. กําลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปที่ 4 ในปการศึกษา 2552
สาขาวิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปที่ 4
ภาคเรียน 1 ไมต่ํากวา 2.75
3. มีผลการเรียนในวิชาเอก เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75
ในการนี้ ที่ประชุมไดแจงคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค.
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ป ก ารศึ ก ษา 2553 ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 36/2/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ดังนี้
1. สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในปการศึกษา 2548-2551
สาขาวิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไมต่ํากวา 2.75
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2. กําลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปที่ 4 ในปการศึกษา 2552
สาขาวิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ไมต่ํากวา 2.75
3. มีผลการเรียนในวิชาเอก เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75
4. มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1.1.2 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง”
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม
1.1.3 โครงการ “โครงสร า งและทิ ศ ทางการพั ฒ นาศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ทักษิณ”
ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร กํ า หนดจั ด โครงการ “โครงสร า งและทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร อาคารคณะ
ศึกษาศาสตรเดิม เพื่อทบทวนศักยภาพ โครงสราง และทิศทางของคณะศึกษาศาสตรในการผลิตบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยคณะไดเชิญศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เวสารัชช เปนวิทยากรบรรยาย ในการนี้
ขอเชิญชวนคณาจารยและบุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตรเขารวมโครงการในวันดังกลาวดวย
1.1.4 แนะนําคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรชุดใหม
ประธานกล า วแนะนํ า คณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร ชุ ด ใหม ซึ่ ง
ประกอบดวย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
มติ

อาจารย ดร.อิศรัฎฐ รินไธสง
อาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท
อาจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ
อาจารยชัชวาล ชุมรักษา
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

กรรมการและเลขานุการ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
- ไมมี 1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 การอบรมชุดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
คณะได ดํ า เนิ น การจั ด การฝ ก อบรมชุ ด มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องคุ รุ ส ภา
จํานวน 2 รุน โดยรุนที่ 1 อบรมระหวางวันที่ 12-18 ตุลาคม 2552 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม 2552
ซึ่งการอบรมดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย และขณะนี้คณะไดเปดรับสมัครผูเขารับการอบรมในรุนที่ 3
แลว ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คณะศึกษาศาสตร
1.2.2.2 โครงการสัมมนานิสิตระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
หนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการสัมมนานิสิต
ระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และนิสิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ระหวางวันที่ 21 และ 22 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุม
ใหญ อาคารเรียนเอนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งโครงการไดสําเร็จลุลวงดวยความ
เรียบรอย
1.2.2.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมนอกเลม
1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย
1.2.3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา
2551
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม
1.2.3.2 ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยขอปรับคาเปาหมาย
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม
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1.2.4 หัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบวาภาควิชาได
จัดการปฐมนิเทศนิสิตที่จะออกฝกงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ หองราชาวดี ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ซึ่งนิสิตจะมีระยะเวลาในการฝกงานระหวางวันที่ 26 ตุลาคม 2552 – 26 กุมภาพันธ 2553
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย
- ไมมี 1.2.6 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
1.2.6.1 สรุปการใชจา ยเงินแผนดิน และเงินรายได ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ
2552
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.1
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 8/2552
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
8/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 7 วาระที่ 4.4 ในสวนของมติ บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม เนื่องจากไมมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ไมเพียงพอ...
แกไขเปน
เนื่องจากมีเอกสารประกอบการพิจารณาไมเพียงพอ...

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
- ไมมี -
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วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 คาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2552
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดใหมีการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใหผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ประธาน (คณบดีคณะศึกษาศาสตร) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ
เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2552 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข
4.1...นอกเลม)
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากมี นิ สิ ต ท ว งติ ง ค า ระดั บ ขั้ น ของผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.กาญจนวั ล ย
ภิญโญศุภสิทธิ์ ในรายวิชา 0311212 มนุษยสัมพันธ กลุม 1, รายวิชา 0311211 สุขภาพจิตและการปรับตัว
กลุม 1 และรายวิชา 0311312 บุคลิกภาพและการพัฒนาตน กลุม 1 จึงขอถอนรายละเอียดการใหคาระดับขั้น
ในรายวิชาดังกลาวออกจากการพิจารณา
มติ เห็นชอบโดยใหมีการแกไขดังนี้
1. ใหอาจารยที่ใหคาระดับขั้น E, I และ F จัดทําบันทึกชี้แจงการใหคาระดับขั้น
ดังกลาวดวย
2. แบบสรุปคาระดับขั้นของรองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย รายวิชา 0308102
จิตวิทยาสัมพั นธ และรายวิชา 0311325 การวิจัย ทางจิ ตวิทยาการแนะแนว
ใหนําไปไวในสวนสรุปคาระดับขั้นระดับปริญญาตรี
3. แบบสรุ ป ค า ระดั บ ขั้ น ของอาจารย คุ ณ อานั น ท นิ ร มล รายวิ ช า 0308344
นวัตกรรมการศึกษา ใหนําไปไวในสวนสรุปคาระดับขั้นระดับปริญญาตรี
4. แบบสรุปคาระดับขั้นของอาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป ใหแกไขขอความจาก
“ระดับปริญญาตรี” เปน “ระดับปริญญาโท”
5. แบบสรุป คา ระดั บขั้นของรองศาสตราจารย สุเทพ สัน ติว รานนท ให เพิ่ม เติ ม
ขอมูลการใหคาระดับขั้นในรายวิชา 0308371 การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา กลุม 1 โดยมีนิสิตไดคาระดับขั้น A จํานวน 8 คน, B+ จํานวน 19 คน, B
จํานวน 17 คน, C+ จํานวน 6 คน และ C จํานวน 1 คน รวม 51 คน ดวย
6. มอบนางอุ ทั ย ศิ ริ คุ ณ ตรวจสอบคํ า ผิ ด และความถู ก ต อ งของเอกสาร และ
ปรับแกเอกสารตามที่ที่ประชุมเสนอกอนนําสงมหาวิทยาลัย
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4.2 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ดวยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา 2551 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2...
นอกเลม)
(เนื่อ งจากประธานกรรมการบริ หารหลักสูต ร กศ.ม. คณิตศาสตร ติ ดภารกิจ นางสุภ าภรณ
ประดับแสง จึงเปนผูนําเสนอแทน)
มติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร โดยใหตรวจสอบขอมูลตามตัวชี้วัดกอนนําสง

4.3 การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจํา ป
การศึกษา 2551
- ถอนวาระ -

4.4 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ (ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา)
ด ว ยภาควิ ช าพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา จะเป ด สอนวิ ช า 0319354 การดู แ ลและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2552 และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเชิญนางจรวยพร กาญจนโชติ บุคลากรสังกัดงานพัฒนานิสิต ภารกิจ
งานอนามัย มหาวิทยาลัยทักษิณเปนอาจารยพิเศษสอนในรายวิชาดังกลาว ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนอาจารยพิเศษ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4)
มติ เห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง นางจรวยพร กาญจนโชติ เป น อาจารย พิ เ ศษสอนรายวิ ช า
0319354 การดูแลและการปฐมพยาบาลเบื้องตน

ปดประชุม

เวลา

11.10 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

