รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2550
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.30 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร สุปญโญ)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยนรา บูรณรัช)
5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์)
6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง - แทน)
7. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง - แทน)
8. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
9. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
11. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.โสภาค วิริโยธิน)
12. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
13. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
1. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี)

ผูรวมประชุม
1. อาจารย ดร.สมจิตร
2. อาจารย ดร.สุธาสินี
3. นางสมนิตย
4. นางสุภาภรณ
5. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

อุดม
บุญญาพิทักษ
สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
อาจารย
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

13.35 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การติดตามลูกหนี้โครงการที่คางชําระ
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1
1.1.2 คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2
1.1.3 เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําเดือนพฤษภาคม
2550
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.3
1.1.4 การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และการ
เรงรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจางและทําสัญญาผูกพัน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.4
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1.1.5 มาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2550
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.5
1.1.6 กําหนดระยะเวลาการฟองคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.6
1.1.7 การขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การดํ า เนิ น งาน / โครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การขอใชที่ดินหรือการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.7
1.1.8 แนะนํารองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
- ประธานกลาวแนะนําอาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ ซึ่งจะดํารงตําแหนง
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร แทนผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร สุปญโญ
ซึ่งไดขอลาออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ทําใหพนจากสภาพ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต แจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นโดย
ฝายพัฒนานิสิตในชวงเดือนพฤษภาคม ดังนี้
1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
ณ หอง 322 – 326 อาคารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2550
ณ หอง 322 – 326 อาคารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
3. โครงการสานสัมพันธนองพี่ ระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2550
ณ โรงยิ ม ภาควิ ช าพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา, สนามหน า อาคารคณะศึ ก ษาศาสตร , สนามหน า อาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร และลานปาริชาต
4. โครงการเปดตัวนองใหม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 โดยใชสถานที่โรงยิม
ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
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1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 โครงการอบรมคุณธรรมนําความรู : แนวทางเสริมสรางคุณธรรมในระบบ
การศึกษา
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2550
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2550 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ

รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
- ไมมี -

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมินผลการเรียนของนิสิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน
ปการศึกษา 2549 และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรตามขั้นตอน จึงเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณารับรองคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549 (เอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข 4.1…นอกเลม)
มติ

รับรองคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549 โดยใหมีการปรับปรุง

แกไขดังนี้
1. แกไขชวงคะแนนในแตละระดับขั้นของอาจารย ดร.พูนสุข อุดม ในรายวิชาระดับ
ปริญญาโท ดังนี้
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ชวงคะแนนเดิม
รายวิชา

กลุม

0324622 1501
1502

A
>80
31
>80
26

B+
>75
0
>75
0

B
>70
0
>70
0

ชวงคะแนนในแตละระดับขั้น
C+
C
D+
D
>65
>60
>55
>50
0
0
0
0
>65
>60
>55
>50
0
0
0
0

E
>0
>0

….
….
….
….
….

ชวงคะแนนในแตละระดับขั้น
C+
C
D+
D
>70
>65
>60
>55
0
0
0
0
>70
>65
>60
>55
0
0
0
0

E
>0
>0

….
….
….
….
….

ชวงคะแนนใหม
รายวิชา

กลุม

0324622 1501
1502

รายวิชา

กลุม

0317514 1501

A
>85
31
>85
26

B+
>80
0
>80
0

B
>75
0
>75
0

2. แกไขรายวิชาของอาจารยคุณอานันท นิรมล ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
รายวิชาเดิม
ชวงคะแนนในแตละระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E จํานวน
>80
>75
>70
>65
>60
>55
>50
>23
16
7
0
0
0
0
0
0
….
รายวิชาใหม

รายวิชา

กลุม

0308341 1501

A
>80
16

B+
>75
7

ชวงคะแนนในแตละระดับขั้น
B
C+
C
D+
D
>70
>65
>60
>55
>50
0
0
0
0
0

E
>0

จํานวน
23
….
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4.2 พิจารณาทบทวนการเปดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูรอน
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2544 ใหเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน สําหรับนิสิตที่เรียนภาคปกติ และจากการเปดการเรียนการ
สอนภาคฤดูรอนที่ผานมา คณะประสบกับปญหาดานงบประมาณมาโดยตลอด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ทบทวนการเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนของคณะศึกษาศาสตร (เอกสารประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบใหคณะดําเนินการเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนโดยยึดหลักการ เพื่อ
แกปญหาใหกับนิสิตตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2544 ขอที่ 1

4.3 พิจารณารับรองวุฒิการศึกษา
ดวยนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดขออนุญาตยกเวนการ
เรียนวิชาพื้นฐานทางการศึกษา สําหรับผูที่ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งนิสิตไดรับวุฒิการศึกษาจากตางประเทศ
ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองวุฒิการศึกษาของนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ จํานวน 3 คน เปนวุฒิทางดานการศึกษา (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบวุฒิการศึกษาของนายอุเซ็ง มีดามี, นายซัมสุดีน บอเหง และนายมูหัมมัด
อาดํา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปนวุฒทิ างดานการศึกษา

4.4 พิจารณาเทียบโอนวิชาชีพครู
ดวยนางสาวนันธิมา ศรีสุวรรณ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา รหัส
451997194 มีความประสงคขอเทียบโอนวิชาชีพครู จํานวน 2 รายวิชา คือ
1. วผ401 การวัดผลการศึกษา กับ กศ502 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. จศ301 จิตวิทยาการศึกษา กับ กศ503 จิตวิทยาเพื่อการศึกษา
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาชีพของนางสาวนันธิมา ศรีสุวรรณ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.4)
มติ

เห็นชอบใหนางสาวนันธิมา ศรีสุวรรณ เทียบโอนวิชาชีพครูไดจํานวน 2 รายวิชา คือ
1. วผ401 การวัดผลการศึกษา กับ กศ502 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. จศ301 จิตวิทยาการศึกษา กับ กศ503 จิตวิทยาเพื่อการศึกษา
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4.5 พิจารณาการยายคณะ
ดวยนางสาวกุลยา กุลสัน นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหั ส 491011296 มี ค วามประสงค ข อย า ยคณะมาสั ง กั ด คณะศึ ก ษาศาสตร วิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษ ตั้ ง แต
ภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2550 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการยายคณะของนางสาวกุลยา
กุลสัน (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบใหนางสาวกุลยา กุลสัน ยายจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มาสังกัดคณะศึกษาศาสตรได

4.6 พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย
ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค กรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 24 มิถุนายน 2550 ประกอบกับอาจารยกิตติธัช คงชะวัน กรรมการ
ประจําคณะ ประเภทคณาจารย ไดลาศึกษาตอ จึงทําใหตําแหนงกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยวาง
ลง 2 ตําแหนง ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะ
ประเภทคณาจารย แทนตําแหนงที่วาง จากรายชื่อที่ไดรับการเสนอจากภาควิชา (เอกสารการประชุม หมายเลข
4.6)
มติ

นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครัง้ ตอไป

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีกําหนดครบวาระ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2550 ในการนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาไดกําหนดใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการเสนอ
ชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เสนอชื่อ ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชื่อ และเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 ชื่อ (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
มติ ที่ประชุมเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชื่อ และ
เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 ชื่อ ตอประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
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5.2 พิจารณาการขอเปดรายวิชาชีพครู
ด ว ยภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มี ค วามประสงค ข อเป ด รายวิ ช าชี พ ครู สํ า หรั บ นิ สิ ต
ปริญญาโท ที่ไมมีรายวิชาชีพครู ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 0308341 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ เปนผูสอน
2. รายวิชา 0308461 การบริหารจัดการสถานศึกษา
อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ เปนผูสอน
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเปดรายวิชาชีพครูทั้ง 2 รายวิชาขางตน (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2)
มติ เห็นชอบใหเปดรายวิชา 0308461 การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีอาจารย
ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ เปนผูสอน สวนรายวิชา 0308341 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เห็นชอบให
เปดรายวิชาไดโดยใหภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารับผิดชอบในการจัดหาอาจารยผูสอน

5.3 พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ......
ตามที่ ค ณะกรรมการร า งหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการสอน ได ร า งหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัย
วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1/2550 เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2550 และร า งหลั ก สู ต รดั ง กล า ว ได นํ า เข า พิ จ ารณาใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งที่ประชุมมีมติใหนํามาปรับรายวิชาการสอนเฉพาะ
สาขาวิชาใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... ซึ่งไดปรับปรุงในลักษณะในเชิงบูรณาการแลว (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 5.3…นอกเลม)
มติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ..... ซึ่งไดปรับปรุงในลักษณะในเชิงบูรณาการแลว

5.4 พิจารณาการปรับโครงสรางหลักสูตร วท.บ. พลศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดปรับปรุงโครงสรางวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อป พ.ศ. 2548 ทําให
หนวยกิตของวิชาศึกษาทั่วไปลดลง ซึ่งสงผลตอจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร วท.บ. พลศึกษา ในการนี้
ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับโครงสรางหลักสูตร วท.บ. พลศึกษา
(เอกสารการประชุม หมายเลข 5.4...นอกเลม)
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มติ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
วิชาเอกพลศึกษา
วิชาเลือกเสรี
รวม

เห็นชอบใหโครงสรางหลักสูตร วท.บ. พลศึกษา ไดดังนี้
หลักสูตรเดิม
ไมนอยกวา
33 หนวยกิต
28 หนวยกิต
65 หนวยกิต
9 หนวยกิต
135 หนวยกิต

เปลี่ยนเปน
30 หนวยกิต
28 หนวยกิต
65 หนวยกิต
12 หนวยกิต
135 หนวยกิต

5.5 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยพิเศษ
ตามที่กลุมงานบริการวิชาการ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะใหเชิญบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ เพื่อสอนรายวิชาชีพครู จํานวน 3
รายวิชานั้น เนื่องจากอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางทานไมสามารถเปนอาจารยพิเศษได เนื่องจากติดภารกิจ
งานประจํา ในการนี้ กลุมงานบริการวิชาการ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยพิเศษ (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.5...นอกเลม)
มติ

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยพิเศษไดดังนี้

ชื่อรายวิชา
1. ทักษะทางคณิตศาสตรสําหรับครู

จํานวนกลุม
4

2. ภาษาไทยสําหรับครู

2

3. ภาษาอังกฤษสําหรับครู
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ปดประชุม

เวลา

18.50 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่ออาจารยพิเศษเดิม
นายคนอง หนูจันทร
นางพรรณี มุสิกรักษ
นายจรินทร สุวรรณโชติ
นายประสาสน แกนกระจาง
นส.อําไพพิศ วรโสพรรณ
นายสมยศ หมื่นรันต

รายชื่ออาจารยพิเศษใหม
นายคนอง หนูจันทร
นางอรุณกานต มาสินทพันธุ
นายจรินทร สุวรรณโชติ
นายประสาสน แกนกระจาง
นางมยุรี ทินนิมิตร
นายวรรธก แสงวิเชียร
นางละเอียด นิ่มมะโน

