รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2551
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
3. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร ภิณูชน – รักษาการแทน)
4. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง - รักษาการแทน)
5. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา – รักษาการแทน)
6. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยสุรศักดิ์ ไผดํา – รักษาการแทน)
7. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
8. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
11. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
ผูไมเขาประชุม
1. รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
2. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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3. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
ผูรวมประชุม
1. รองศาสตราจารยสุเทพ
2. นางสมนิตย
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สันติวรานนท
สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจากติดภารกิจ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงาน

13.15 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การแตงตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร และการสรรหาอธิการบดี
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันเสารที่ 20 ธันวาคม 2551 ไดอนุมัติ
แต ง ตั้ ง ให น ายศรุ ต จุ ย มณี ดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร และในส ว นของการสรรหาอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณนั้น ขณะนี้อ ยูในระหวางการดําเนินการสรรหา ซึ่งไดปดรับสมัครผูเขารับการคัดเลือ ก
เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 โดยคาดวาจะสามารถอนุมัติแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําเดือนมกราคม 2552
ในวันที่ 17 มกราคม 2552
มติ
ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
- ไมมี 1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามที่ คณะศึ กษาศาสตรไดเสนอขออนุ มัติการจัดตั้ งโรงเรีย นสาธิ ตแห ง
มหาวิทยาลัยทักษิณนั้น มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ โดยไดใหขอเสนอสรุปไดดังนี้
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1. สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติในหลักการ และสนับสนุนการกอตั้ง
โรงเรียนสาธิตฯ โดยใหอธิการบดีและคณะศึกษาศาสตรดําเนินการตอไดในรายละเอียด และรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบถึงความกาวหนาเปนระยะ (ทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย)
2. อยาทําใหโรงเรียนสาธิตฯ และคณะศึกษาศาสตรแยกกัน ตองเปนไป
ตามวัตถุประสงคใหได
3. อาจมี ก ารพิ จ ารณาชื่ อ โรงเรี ย นตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากมี
คณะกรรมการบางทานบอกวาชื่อโรงเรียนสาธิตจะตีกรอบตัวเองแคบจนเกินไป
4. เพิ่มวัตถุประสงค
1) ผลิตและพัฒนาเยาวชนรุนใหมใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคให
สังคม
2) เปนศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และภาคใต
5. กําหนดคุณลักษณะของนักเรียนใหชัดเจน ใหมีเอกลักษณที่โดดเดน
แตกตางจากที่อื่นๆ ที่มี
6. ใหดูโรงเรียนสาธิตอื่นๆ เปนแนวทาง เพื่อไมใหเกิดปญหาแบบเดิมๆ
ของโรงเรียนสาธิต
7. ใหคณะทํางานศึกษาดูงานเพิ่มเติม เชน โรงเรียนสัตยาไสย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนสาธิตที่มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน
8. ประสานกับอธิการบดีในการดําเนินงานใหชัดเจนโดยเร็ว เพื่อใหเปนไป
ตามแผน
8.1 สถานที่
8.2 งบประมาณ
8.3 ระยะเวลาดําเนินการ
9. ขอบังคับเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหดําเนินการทําในรายละเอียด
9.1 บุคลากร
9.2 นักเรียน
9.3 ผูปกครอง
9.4 การจัดการศึกษา
9.5 กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
10. รายละเอียดการกําหนดแผน 5 ป 10 ป 15 ป ควรบอกทิศทางใหชัดเจน
และควรศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)
11. บอกถึง Financial Plan ใหชัดดวย (ถึงแมจะไมใชประเด็นหลัก แตควร
แสดงใหเห็นผลรายรับ-จาย และไมควรเขียนหรือใชคําวากําไร)
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1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
- ไมมี 1.2.4 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตามที่ภาควิชาไดสงนิสิตเขาประกวดรายการสิงหสรางสรรคคนทีวีป 3 มีนิสิตผาน
เขารอบตัดสินจํานวน 6 ทีม ผลการตัดสินไดรับรางวัลชนะเลิศ 1 ทีม จากเรื่อง “ใครวาผมบา” ซึ่งทีมที่ไดรางวัล
จะไดรับเงินรางวัล จํานวน 100,000 บาท พรอมทั้งไดศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน โดยในการศึกษาดูงาน
ดังกลาวมีอาจารยจากภาควิชาคอยดูแลและเปนที่ปรึกษา จํานวน 2 ทาน คือ อาจารยคุณอานันท นิรมล และ
อาจารยทีปวิท พงศไพบูลย
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 12/2551
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
12/2551 เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.1 ขอ 2 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ...โดย ดร.รังสรรค วิบูลยอุปถัมภ มีผูเขาฟงการบรรยาย
ประมาณ 600 คน
แกไขเปน
...โดย ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ มีผูเขาฟงการรบรรยาย
ประมาณ 600 คน และในชวงบายเปนการนําเสนองานวิจัย
หนาที่ 3 บรรทัดที่ 16 นับจากบน
ขอความเดิม ...ตลอดจนบุ ค ลากรเข า ร ว มในพิ ธี . ..และมอบดอกไม ใ ห แ ก
ปูชนียาจารยมากมาย
แกไขเปน

...ตลอดจนบุคลากรจํานวนมากเขารวมในพิธี...และมอบดอกไม

ใหแกปูชนียาจารย
หนาที่ 3 บรรทัดที่ 18 นับจากบน
ขอความเดิม แกสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
แกไขเปน
แกหอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
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หนาที่ 5 วาระที่ 1.2.4 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม 3 ลานบาทนั้น...
แกไขเปน
3,552,900 บาทนั้น...
หนาที่ 6 วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 7
ขอความเดิม รองศาสตราจารยขึ้นไป หรือมิไดเปน ดร....
แกไขเปน
รองศาสตราจารยขึ้นไป หรือมิไดมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก....
บรรทัดที่ 11
ขอความเดิม ผูชวยศาสตราจารยวรรณ ลิมอักษร....
แกไขเปน
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี ลิมอักษร....
บรรทัดที่ 12
ขอความเดิม ตามเกณฑ จึงสืบเนื่อง...
แกไขเปน
ตามเกณฑ จึงเสนอ...
หนาที่ 6 วาระที่ 3.1 ในสวนของมติ ใหตัดขอความในบรรทัดที่ 8-10 ออก

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
12/2551 เมื่อ วัน พุธที่ 17 ธันวาคม 2551 วาระที่ 3.2 เรื่อง การแก ไขขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดว ย
การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 และ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ ม อบให ฝ า ยวิ ช าการฯ
คณะศึ ก ษาศาสตร ดํ า เนิ น การเสนอเรื่ อ งต อ มหาวิ ท ยาลั ย โดยหาข อ มู ล จากมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ประกอบ
การพิจารณานั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณไดเสนอวาระพิจารณาเรื่องขอบังคับวาดวยการศึกษาปริญญาตรี
ดังกลาว ซึ่งมีการพิจารณาขอบังคับในขอ 31.3.5 และ 31.3.6 ดวย ในคราวการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2551 แลว ดังนั้นคณะจึงไมจําเปนตองเสนอเรื่องดังกลาว ซึ่งจากการประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2551 ที่ประชุมมีมติใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ....
โดยเห็นชอบการปรับแกขอบังคับในขอ 31.3.5 และ 31.3.6 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดใหความเห็นไว ดังนี้
31.3.5 เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากวา 1.50
31.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 เปนเวลา 2 ภาคเรียน
ที่มีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือ ก
หัวหนาภาควิชา
ตามที่คณะไดเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชา
ในสังกัดคณะศึกษาศาสตรไดแก ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาการ
ประเมิ น ผลและวิ จั ย ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยาและการแนะแนว และภาควิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา
ความทราบแลวนั้น เนื่องจากผูรักษาการในตําแหนงดังกลาวจะสามารถรักษาการไดเพียง 6 เดือน (นับจากวันที่
มีการแตงตั้ง) บัดนี้ มีหลายภาควิชาที่จะมีกําหนดครบ 6 เดือน ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานภายในภาควิชา
เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อ ง และเพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหนาภาควิชา
ขางตน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 17
มติ ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหนา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว และหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดังนี้
1. นายบัญญัติ จันทนเสนะ
ประธานกรรมการ
2. อธิการบดี
กรรมการ
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
4. อาจารย ดร.โสภาค วิริโยธิน
กรรมการ
5. อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
กรรมการ
6. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
เลขานุการ
7. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผูชวยเลขานุการ

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การแขงขันกอลฟการกุศลครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค (กรรมการประเภทคณาจารย) แจงกิจกรรม
การแขงขันกอลฟการกุศลในกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกําหนดจัด
ในวันเสารที่ 27 ธันวาคม 2551 ณ สนามกอลฟหาดใหญรีสอรท แอนด กอลฟคลับ และจัดเลี้ยงมอบรางวัล
การแขงขันในชวงค่ํา ในการนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรคณะเขารวมและชมการแขงขันกอลฟดังกลาวได ซึ่งผูสนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ปดประชุม

เวลา

14.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

