รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 1/2557
วันจันทร์ ท่ ี 10 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก – แทน)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
12. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

เอกสารการประชุม
หมายเลข 2.1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)

เนื่องจาก

ลาฝึ กอบรม

ผู้ร่วมประชุม (ไม่ มี)

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.35 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 แนะนําอาจารย์ ใหม่ (อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก)
คณะศึก ษาศาสตร์ ไ ด้ รับ บรรจุอ าจารย์ ใ หม่จํ า นวน 1 คน คื อ อาจารย์ ดร.ณัฐนัน ท์
ทองมาก สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ ได้ เข้ าปฏิ บัติหน้ าที่ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2557
1.1.2 การบริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับเงินบริ จาคจากคุณอนุสรณ์ และคุณอุไรวรรณ ศิวะกุล ศิษย์เก่า
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จํานวน 500,000 บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน) เพื่อมอบเป็ นทุนการศึกษานิสิต และ
ใช้ ในการดําเนินงานต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาจะเปิ ดรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้ กบั นิสิตในภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2556 เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเวลา
เปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาตามอาเซียน
1.2.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
สาขาวิชาจะเปิ ดรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา (วิชาชีพครู บงั คับ) ให้ กับนิสิตที่เรี ยน
หลักสูตรร่ วมในภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2556 เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเวลาเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาตาม
อาเซียน
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1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ )
1.3.1 การเปลี่ยนแปลงวันสําเร็จการศึกษาของนิสิตชัน้ ปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยได้ เลื่อนวันสําเร็ จการศึกษาของนิสิตชั ้นปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2556 หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) เป็ นวันที่ 5 มี นาคม 2557 โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ สําเร็ จการศึกษา และรั บ
transcript ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และทําใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใน
วันที่ 13-16 มีนาคม 2557 เพื่อให้ ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาสามารถนําเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปใช้ ประกอบการ
สมัครสอบบรรจุครูประจําการได้ ทนั ตามที่คณะกรรมการ ก.ค.ศ. กําหนด
1.3.2 นิสิตเสียชีวติ
นายเชิดวุฒิ ปฏิสวุ รรณ นิสิตชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา ได้ เสียชีวิตจากการติดเชื ้อ
ในกระแสเลื อ ด เมื่ อ วันที่ 7 มี นาคม 2557 โดยคณะศึกษาศาสตร์ ร่ว มกับ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึก ษา
เป็ นเจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธ รรมในวัน ที่ 9 มี น าคม 2557 และกํ า หนดฌาปนกิ จ ในวัน ที่ 11 มี น าคม 2557
ณ วัดรัตนวราราม อําเภอบางแก้ ว จังหวัดพัทลุง
1.4 เรื่ องแจ้ งจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.4.1 หัวหน้ าสํานักงานคณะ
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ คณะส่งค่าระดับขั้นภายในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ในการนี ้
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ วัน ส่ง ค่า ระดับ ขั้น คณะศึก ษาศาสตร์ จึ ง เลื่ อ นการประชุม คณะกรรมการประจํ า คณะ
ศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็ นวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรี ยน 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 2/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 1 รายชื่อผู้เข้ าประชุมในลําดับที่ 6
ข้ อความเดิม
(อาจารย์ ดร.ว่ าที่เรื อตรี โสภณ แย้ มทองคํา – แทน)
แก้ ไขเป็ น
(อาจารย์ ว่ าที่เรื อตรี ดร.โสภณ แย้ มทองคํา – แทน)
 หน้ าที่ 2 รายชื่อผู้ร่วมประชุมในลําดับที่ 2
ข้ อความเดิม
2. อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา คณะศิลปกรรมศาสตร์
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แก้ ไขเป็ น

2. อาจารย์ ดร.พิ นิจ ดวงจิ นดา คณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ
 หน้ าที่ 6 วาระที่ 4.8 ในส่วนของมติ ที่เป็ นข้ อความเหนือตาราง ให้ ปรับเป็ น
มติ เห็นชอบการโอนย้ ายสถานศึกษาของนางสาวกมลนัทธ์ แกล้ วทนงค์
มาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557
โดยมอบฝ่ ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจสอบคะแนน PAT5 ของนิสิต กรณีไม่ มีผล
คะแนนให้ ดํา เนิ น การสอบเพื่ อ วัด แววความเป็ นครู ข องนิ สิต และเห็ นชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าของ
นางสาวกมลนัทธ์ แกล้ วทนงค์ จํานวน 15 รายวิชา รวม 36 หน่วยกิต
2.2 รั บรองมติจากการแจ้ งเวียนพิจารณา
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้ งเวียนพิจารณาเรื่ องการเทียบโอน
รายวิชาเรี ยนของนางสาวนอร์ อาซีกิน ยูโซ๊ ะ รหัส 531031024 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ได้ มีมติเห็นชอบให้ เทียบ
โอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวนอร์ อาซีกิน ยูโซ๊ ะ ได้ จํานวน 1 รายวิชา คือ
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว หลักสูตรใหม่
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตร พ.ศ. 2555 วิชาเอกบังคับ
0317221 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและแอนิเมชัน่
เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
ค่าระดับขัน้ B
มติ

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตรเก่ า
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี )
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตร พ.ศ. 2549 วิชาเอกบังคับ
0317211 ออกแบบสื่อกราฟิ กทางการศึกษา
3(2-2-5)

รับรองมติจากการแจ้ งเวียนโดยไม่มีการแก้ ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 (ร่ าง) โครงการจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ จดั ทํา (ร่ าง) โครงการจัดตั้งโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั จิ ดั ตั้ง ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา (ร่ าง) โครงการจัดตั้งโรงเรี ยน
สาธิตฯ ดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
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ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรระบุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรี ยนสาธิตฯ ให้ ชดั เจนว่าจัดตั้งเพื่ออะไร และปรับ
รายละเอียดให้ ชดั ว่าโรงเรี ยนมีจดุ เน้ นอะไร
2. สถานที่ในการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิ ตฯ อาจจะระบุให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาในส่วนของ
อาคารกิจกรรมนิสติ , บริ เวณสนามบาสเกตบอลใกล้ โรงยิม (อาคารพลศึกษา) หรื อบริ เวณบ้ านพักบุคลากร
มติ เห็ น ชอบ (ร่ า ง) โครงการจัด ตั้ง โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ โดยให้ ป รั บ
รายละเอียด ดังนี ้
1. ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรี ยนสาธิตฯ ให้ เพิ่มรายละเอียด “เพิ่ม
เป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบและเป็ นสถานปฏิบตั กิ ารสังเกตการณ์ของนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
2. จุ ด เน้ นของโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ – เน้ นการจั ด การเรี ย นการสอนแบบศิ ล ปะ
วิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)
3. แผนหรื อเป้าหมายการรับนักเรี ยนในระยะแรกให้ เปิ ดรับนักเรี ยนในระดับเตรี ยม
อนุบาลถึงระดับอนุบาล 3 ส่วนการรับนักเรี ยนในระดับอื่นๆ ให้ พิจารณาในโอกาสต่อไป
4. มอบรองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและพัฒ นานิ สิ ต ปรั บ รายละเอี ย ดต่ า งๆ ตาม
ข้ อเสนอแนะของกรรมการ

4.2 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
- เลื่อนการพิจารณาเป็ นการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่ มี)

ปิ ดประชุม

เวลา

16.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

