รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2552
วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 15.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั
(รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
5. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เรวดี กระโหมวงศ – รักษาการในตําแหนง)
6. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค วรรธนเศรณี – รักษาการในตําแหนง)
7. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ - รักษาการในตําแหนง)
8. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารยวรวรรณินี ราชสงฆ – รักษาการในตําแหนง)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
11. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
12. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจ
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ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
3. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
เจาหนาที่บริหารงาน

15.15 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2552
ตามที่คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ทุกวันพุธ
สัปดาหที่ 3 ของเดือนนั้น เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2552 จะมีการพิจารณาคาระดับขั้นกอนนําสงงานทะเบียน
มหาวิทยาลัย จึงเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2552 จากวันพุธที่ 18 มีนาคม
2552 เวลา 13.00 น. เปนตนไป เปนวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
ฝ า ยพั ฒ นานิ สิ ต ได จั ด โครงการกี ฬ าเชื่ อ มความสั ม พั น ธ ก ลุ ม กิ จ กรรมนิ สิ ต คณะ
ศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 7-9 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” อ.ตะกั่วปา จ.พังงา และสํานัก
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 10 จ.ภูเก็ต
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 เปลี่ยนแปลงวันสงคาระดับขั้น
รองคณบดีฝายวิชาการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาไดเปลี่ยนแปลงกําหนด
วันสงคาระดับขั้นของคณะศึกษาศาสตร จากผูสอนสงคาระดับขั้นถึงภาควิชาในวันที่ 10 มีนาคม 2552 และ
ภาควิชานําสงคณะวันที่ 12 มีนาคม 2552 เปนอาจารยผูสอนสงคาระดับขั้นถึงภาควิชาในวันที่ 16 มีนาคม
2552 และภาควิชาสงถึงคณะในวันที่ 18 มีนาคม 2552 เพื่อติดประกาศใหนิสิตทราบ และนําเขาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2552 ในวันที่ 24 มีนาคม 2552 และสงตอ
ใหงานทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2552 ตอไป
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1.2.2.2 การจัดโครงการ
ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการตางๆ ในชวงเดือน
มีนาคม 2552 ดังนี้
1. วั น ที่ 9 มี น าคม 2552 กํ า หนดจั ด การประชุ ม นิ สิ ต ที่ จ ะออกฝ ก สอน
ในปการศึกษา 2552 ณ หองเรียนรวมชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. วั น ที่ 10 มี น าคม 2552 กํ า หนดจั ด การสั ม มนานิ สิ ต หลั ง ปฏิ บั ติ ก าร
วิชาชีพของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการวัดและประเมินการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) ณ ชั้น 2 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. วันที่ 11 มีนาคม 2552 กําหนดจัดการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ณ หองเรียนรวม
ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. วันที่ 12 มีนาคม 2552 กําหนดจัดการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอน
ในสถานศึ ก ษา ประจํ า ปก ารศึ ก ษา 2551 ของนิ สิ ต หลั ก สู ตรประกาศนีย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า วิ ช าชี พ ครู
ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. วันที่ 21-22 มีนาคม 2552 กําหนดจัดการสัมมนาระหวางปฏิบัติการ
สอนวนสถานศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 2 ของ ป.บั ณ ฑิ ต (ศู น ย เ บตง) โดยจั ด ร ว มกั บ กองบริ ห ารวิ ท ยาเขตสงขลา
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.3 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
- ไมมี1.2.4 หัวหนาภาควิชา
1.2.4.1 หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
ภาควิชากําหนดจัดโครงการประชุมวิพากษหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน และสาขาวิชาวัดผลการศึกษา ในระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม 2552 ณ หาดแกว
รีสอรท จ.สงขลา ซึ่งมีคณาจารยในภาควิชาเขารวมโครงการในวันดังกลาว
1.2.4.2 หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ภาควิชากําหนดจัดอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวนประมาณ 100 คน ในระหวางวันที่ 23-26 มีนาคม 2552
ณ คายลูกเสือรัตรสาร อ.เมือง จ.สงขลา
มติ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2552
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2552 เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 6 วาระที่ 4.2 ยอหนาสุดทาย บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม ...โดยมอบหมายใหรองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท...
แกไขเปน
...โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย...

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร กศ.ม. เคมี (ฉบับแกไข)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 วาระที่ 5.1 พิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเคมี
ที่ประชุมมีมติใหมีการปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. แกไขการคํานวณคะแนนในดัชนีที่ 3.5 โดยเปลี่ยนจากการคํานวณในขอ 3.5.2 เปนการ
คํานวณในขอ 3.5.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตรแทน
2. ปรับรายละเอียดในสวนสรุป หนาที่ 8 ใหสอดคลองกับคาคะแนนในขอ 3.5.1
3. แกไขคําผิดในหนาที่ 15 ในสวนของการเปนที่ป รึกษา กรรมการวิช าการ กรรมการ
วิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ
ทางหลักสูตร กศ.ม. เคมี ไดดําเนินการปรับแกไขแลว ยกเวนดัชนีที่ 3.5 ขอคงไวในขอ 3.5.2
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1:10) เนื่องจากรายวิชาที่อาจารยประจําหลักสูตรสอนทั้งหมด
เปนวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดคํานวณภาระคาเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไวดวยแลว ซึ่งไม
เปนไปตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2552 รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับแกไข) (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1 นอกเลม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการประเมินเอง (SAR) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องดัชนีบงชี้คุณภาพในขอ 3.5 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตอจํานวนนิสิต
เต็มเวลาเทียบเทา ขอใหสาขาวิชาปรับแกการคํานวณในขอ 3.5.2 เปน 3.5.1 แทน เนื่องจากหลักสูตรดังกลาว
เปนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตซึ่งจัดอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร ซึ่งตองเปนบรรทัดฐานเดียวกันกับหลักสูตร กศ.ม. สาขาอื่นๆ ที่ไดสงไปแลว เชน หลักสูตร กศ.ม.
คณิตศาสตร ฯลฯ
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วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยากรใหคําปรึกษา เสนอขอเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในการนี้ หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะ
แนว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข 4.1 นอกเลม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ
2. รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์
4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณี ลิมอักษร
5. อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์
6. อาจารย ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ

4.2 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ด ว ยหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได เ สนอขอเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2...นอกเลม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. อาจารย ดร.ศิริรัตน สินประจักษผล
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บันลือ ถิ่นพังงา
กรรมการ
3. อาจารย ดร.พิทยาธร แกวคง
กรรมการ
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4. อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ อนันตเศรษฐศิริ
5. ผูชวยศาสตราจารยจามรี คีรีรัฐนิคม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียน
ด ว ยนายธี ร ธรรม แสงเสน ห นิ สิ ต คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร วิ ช าเอก
ประวัติศาสตร วิชาโทจิตวิทยาและการแนะแนว มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียนระหวางหลักสูตรเดิม
กับหลักสูตรปรับปรุง ในการนี้ หัวหนากลุมงานบริการวิชาการ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน
รายวิชาเรียนของนายธีรธรรม แสงเสนห (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1 นอกเลม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายธีรธรรม แสงเสนห ไดดังนี้
รายวิชาที่ใชเรียนแทน (หลักสูตรวิชาโท พ.ศ. 2552)
0311414 จิตวิทยาการฝกอบรมในองคการ 3(3-0-6)
0311211 สุขภาพจิตและการปรับตัว
3(3-0-6)

ปดประชุม

เวลา

16.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง
ตรวจรายงานการประชุม

รายวิชาที่จะตองเรียน (หลักสูตรวิชาโท พ.ศ. 2544)
0311424 จิตวิทยาการฝกอบรมในองคการ 2(2-0)
0311324 สุขภาพจิตและการปรับตัว
2(2-0)

