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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 แนะนําทีมบริหาร 

ประธานกลาวแนะนําผูบริหารคณะศึกษาศาสตรที่มีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

(1) รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง       

รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

(2) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี

ฝายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร 
1.1.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดวยศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณไดครบวาระ

การดํารงตําแหนง จึงไดมีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยใหม ซึ่งผูที่ไดรับคัดเลือกคือศาสตราจารย ดร.จรัญ  

จันทลักขณา โดยขณะนี้อยูในระหวางรอโปรดเกลาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป 
1.1.3 การเคลื่อนยายไปคณะวิทยาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรมีกําหนดเขาปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่จะใช

เปนสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร และภาควิชาในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 โดยคณะจะจัดทําหนังสือ

ขออนุญาตไปยังมหาวิทยาลัยใหแจงคณะวิทยาศาสตร กลุมงานทะเบียน และผูที่เกี่ยวของเตรียมการ เพื่อคณะ

จะเขาดําเนินการปรับปรุง และเคลื่อนยายที่ทําการคณะ ซึ่งคณะจะจัดประชุมเพื่อหารือเร่ืองดังกลาวกับภาควิชา

และฝายตางๆ ตอไป 
1.1.4 ความคืบหนาในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ 

ดวยสภามหาวิทยาลัยทักษิณในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 20 

ธันวาคม 2551 ไดเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ โดยมีคณะศึกษาศาสตรเปนแกนนําในการ

ดําเนินการจัดตั้ง ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางเตรียมการออกแบบและปรับปรุงอาคารคณะศึกษาศาสตร เพื่อใชเปน

อาคารโรงเรียนสาธิตฯ หากการออกแบบดําเนินการเสร็จแลว ทางวิศวกรจะมานําเสนอใหคณะกรรมการโรงเรียน

สาธิตฯ พิจารณา ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
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1.1.5 โครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะกับ สสส. 
ดวยคณะศึกษาศาสตรจะเขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร/

ศึกษาศาสตรสูการเปนสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปนมนุษยที่สมบูรณกับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสงเสริมใหเปนองคกรที่มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งมีกําหนดลงนามความ

รวมมือและประชุมปฏิบัติการโครงการ ระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2552  โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตรเปน

ผูแทนลงนามความรวมมือ และมีรองคณบดีฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร, ประธานหนวยฝกสอนฝกงาน 

และอาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง เขารวมประชุมในโครงการดังกลาว 

ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

กรรมการมีความเห็นและขอเสนอแนะวา เห็นสมควรจัดทําประกาศ หรือรณรงค   

หามมิใหมีการจําหนายบุหรี่และแอลกอฮอลในสถานศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนและมิใหขัดตอการ

ดําเนินงานของโครงการในการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดีตอไป 
1.1.6 รายงานการใชจายในการจัดงานสังสรรคคืนสู เหยาครบรอบ  40 ป          

คณะศึกษาศาสตร 
จากการที่ คณะศึกษาศาสตร ไดจัดงานสังสรรคคืน สู เหยาครบรอบ  40  ป              

คณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนดรีสอรท นั้น เลขานุการคณะ      

ไดรายงานคาใชจายในการจัดงานใหคณบดีทราบ โดยมีรายรับสุทธิที่ไดจากการจัดงานดังกลาวเปนเงิน 

257,300 บาท ซึ่งคณะจะนําเงินดังกลาวเขากองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตรเพื่อใชประโยชนตอไป รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม นอกเลม 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตแจงโครงการตางๆ  ที่จัดขึ้นโดยฝายพัฒนานิสิต         

คณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

1.2.1.1  โครงการซุมรับปริญญาพี่บัณฑิต 2551 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2552  

ณ สนามหนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งไดจัดเตรียมอัฒจันทร และซุมสําหรับใหบัณฑิต

ถายภาพในงานวันพระราชทานปริญญาบัตร 

1.2.1.2  โครงการประกวด Mr. & Miss. Thaksin University Songkhla Award and 

Singing Contest 2008 จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-16 มกราคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา       

เพื่อเสริมสรางประสบการณและทักษะชีวิต และสงเสริมใหนิสิตมีความกลาแสดงออก 

1.2.1.3  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2552  ณ โรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล 
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1.2.1.4  โครงการศึกษาอาทร มีกําหนดจัดในวันที่ 24 มกราคม 2552  ณ โรงเรียน

นครศรีธรรมราชปญญานุกูล  ต.หนองหงส  อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช แตเนื่องจากประสบปญหาในเรื่องของ

ยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง จึงเลื่อนวันจัดโครงการเปนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 

1.2.1.5  โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีกําหนดจัดในวันที่ 31 

มกราคม 2552  ณ หาดปากเมง  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  

 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น   

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะเปนชํานาญพิเศษและเชี่ยวชาญ 

จํานวน 4 รุน โดยมีคณาจารยจากคณะศึกษาศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมเปนวิทยากร

นั้น บัดนี้ การอบรมดังกลาวไดเสร็จส้ินแลว ซึ่งการจัดการอบรมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีผูเขารวม      

การอบรมเปนจํานวนมาก 
1.2.2.2  การประชุมคณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ 

ครั้งที่ 34/3/2551 
 ดวยรองคณบดีฝ ายวิชาการฯ  ได รับมอบหมายจากคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตรใหเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ คร้ังที่ 34/3/2551 เมื่อ

วันที่ 26 ธันวาคม 2551  ณ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร โดยคณบดี

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณเปนประธานเครือขายการดําเนินงานโครงการ สควค. ในภาคใต           

ที่ประชุมไดพิจารณาการดําเนินงาน สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553-2560) ซึ่งเปนรุนที่จะใหทุนการศึกษาเปน

ระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะพิจารณาใหทุนกับผูที่สําเร็จการศึกษา วท.บ. มาศึกษาตอในระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 

ทั้งนี้ ทาง สสวท. จะแจงรายละเอียดในการรับสมัครผูเรียนใหคณะทราบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552 

นอกจากนี้ ที่ประชุมดังกลาวยังไดแจงการจัดคายปลูกฝงคุณลักษณะความ

เปนครู สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปการศึกษา 2551 ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ 

22-28 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
1.2.2.3  การจัดงานมหกรรมเมืองแหงการเรียนรู 

 คณะศึกษาศาสตรไดรวมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมเมืองแหงการเรียนรู  

ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครสงขลา ระหวางวันที่ 8-10 มกราคม 2552  ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา  โดยคณะได

จัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมงานวันเด็กในงานดังกลาว ซึ่งมีนิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยรวมจัดกิจกรรม

ดวย ทั้งนี้ กิจกรรมประสบความสําเร็จดวยความเรียบรอยมีผูเขารวมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้นเปนจํานวนมาก 
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1.2.2.4  โครงการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของนิสิต ป.บัณฑิต (ศูนยเบตง) 

 หนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการสัมมนา

ระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของนิสิตหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู (ศูนยเบตง) ในวันที่ 30 มกราคม 2552  ณ สถาบันขงจื๊อ เทศบาล

เมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ วิเคราะหและแกปญหารวมกันระหวางนิสิต อาจารย   

พี่เล้ียง และอาจารยนิเทศก ซึ่งรองคณบดีฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร และประธานหนวยฝกสอนฝกงาน 

เปนวิทยากรบรรยายในโครงการดังกลาว 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ (รายการครุภัณฑ) 

ประจําปงบประมาณ 2553-2557 โดยรวบรวมขอมูลจากภาควิชาและโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการ

จัดสงขอมูลดังกลาวไปยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

1.2.4.1  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  
 ภาควิชากําหนดจัดโครงการฝกศึกษาคายพักแรม ระหวางวันที่ 22-24 

มกราคม 2552  ณ อุทยานแหงชาติหมูเกาะอาดังใหญ อ.ละงู จ.สตูล เพื่อฝกความเปนผูนํา ใหเกิดทักษะ       

การเรียนรู และประสบการณที่สามารถในไปใชในสถานศึกษาได โดยมีนิสิตเขารวมโครงการดังกลาวจํานวน  

110 คน มีอาจารยและเจาหนาที่ควบคุมโครงการ จํานวน 12 คน  
1.2.4.2  หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 

 ดวยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมสัมมนาการ

วิจัย วัดและประเมินผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 : การประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง กระแสและ

แนวโนมของโลกในการวิจัย การวัด การประเมิน สถิติ และจิตวิทยาการศึกษา ในระหวางวันที่ 28-30 มกราคม 

2552  ณ  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก 

ซึ่งจะมีคณาจารยจากภาควิชาเขารวมในการประชุมดังกลาว ในการนี้ ไดประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมดวย 

 
1.2.5 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

1.2.5.1  สรุปการใชจายงบประมาณเงินรายได และเงินแผนดิน  
 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.1 

1.2.5.2  ตารางองคประกอบและคารอยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับ
บุคคลเขาศึกษาในระบบรับตรง ประจําปการศึกษา 2553 

 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.2 
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1.2.5.3  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัย
สามัญ ประจําป 2552 

 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.3 
1.2.5.4  การสรรหา/คัดเลือกหัวหนาภาควิชา 

 ตามที่คณะไดเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

สรรหาหรือคัดเลือกหัวหนาภาควิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตรนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการดังกลาวแลว โดยขณะนี้อยูในระหวางการประสานงานการนัดประชุมเพื่อดําเนินการสรรหาหรือ

คัดเลือกหัวหนาภาควิชา ซึ่งรายละเอียดความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 
ครั้งที่ 3/2551 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 

3/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

3.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการและเลขานุการเพื่อประเมินการสอนของอาจารย ดร.
ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 12/2551 

วาระที่ 5.1 เร่ือง เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของอาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ   

ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินฯ ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  อนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย  อนุกรรมการ 

4. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

เนื่องจากอาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรักษาการ

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งผูขอรับการประเมินไมสามารถดําเนินการประเมินตนเองได จึงเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อหัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทา เพื่อเปนอนุกรรมการและเลขานุการเพื่อ

ประเมินผลการสอน ของอาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ ใหม 

มติ เห็นชอบใหแตงตั้งหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษาเปนอนุกรรมการและ

เลขานุการเพื่อประเมินผลการสอนของอาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 การเทียบโอนรายวิชาเรียน 

 ดวยนางสาวนริศรา  พินิจพจนา รหัส 501011064 นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชา         

สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ขอเทียบโอนรายวิชา 0116114 ภูมิศาสตรกายภาพ ที่ไดเรียนมาแลวในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปการศึกษา 2550 กับรายวิชา 0116281 ภูมิศาสตรธรรมชาติ ในหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ปการศึกษา 2550 เนื่องจากนิสิตไดยายจากวิชาเอกภูมิศาสตรมาเปนวิชาเอก      

สังคมศึกษา จึงขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาวเพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร ในการนี้ จึงเสนอ    

ใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวนริศรา  พินิจพจนา (เอกสารการประชุม หมายเลข 

4.1) 

   มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวนริศรา  พินิจพจนา ดังนี้ 

รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) รายวิชาของหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

0116114  ภูมิศาสตรกายภาพ                       3(2-2-5) 0116218  ภูมิศาสตรธรรมชาติ                 3(2-2-5) 

 

 
4.2 การขอโอนยายคณะ 

  ดวยนางสาวพนิดา  หลังเถาะ, นางสาวอนงคนาฏ  วงรักษา และนางสาวอําพร  แกวบุบผา 

นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มีความประสงคยายมาสังกัดสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 3 คนดังกลาว 

(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

   มติ เห็นชอบการโอนยายคณะของนางสาวพนิดา  หลังเถาะ, นางสาวอนงคนาฏ          

วงรักษา และนางสาวอําพร  แกวบุบผา มาสังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร 

 

 
4.3 การขอโอนยายสถานศึกษา 

  ดวยนางสาวโสภา  สุรียแสง รหัส 49103010552 นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 

กศ.บ. 5 ป) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดยื่นความจํานงขอโอนยายสถานศึกษามายัง

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งกลุมงานวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร          

ไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว มีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ได จํานวน 20 หนวยกิต ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอโอนสถานศึกษา และการเทียบโอนรายวิชา

เรียนของนางสาวโสภา  สุรียแสง (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

   มติ เห็นชอบการโอนยายสถานศึกษาของนางสาวโสภา  สุรียแสง มาสังกัดสาขาวิชา

สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชา ดังนี้ 
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รายวิชาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

1. สศ211  เศรษฐสังคม 3 0703214  หลักเศรษฐศาสตรทั่วไป 3 

2. ทย101  ทักษะทางภาษา 1 2 
0111101  ภาษาไทย 1 3 

3. ทย102  ทักษะทางภาษา 2 2 

4. บส101  ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ 2 0106101  มนุษยกับสารนิเทศ 2 

5. อก103  อังกฤษระดับตน 1 3 0115101  ภาษาอังกฤษ 1 3 

6. สศ343  กฎหมายพื้นฐาน 3 0117292  กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 

7. สค302  หลักภูมิศาสตรกายภาพ 3 0116281  ภูมิศาสตรธรรมชาติ 3 

8. สศ252  การตีความหมายขอมูลจาก

แผนที่และภาพถาย 

3 0116381  การแปลความหมายแผนที่ 3 

รวมหนวยกิต 20 
คะแนนเฉลี่ย 2.68 

 

 
4.4 การเสนอชื่อนักวิจัยที่สมควรไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดน

แหงชาติ ประจําป 2552 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) จัดใหมีการประเกียรติคุณนักวิจัยดีเดน

แหงชาติ ประจําป 2552 และไดประชาสัมพันธใหหนวยงานเสนอชื่อนักวิจัยที่สมควรไดรับการประกาศ      

เกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552 ภายในวันที่  27  กุมภาพันธ  2552  โดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดประชาสัมพันธใหคณะเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการวิจัย ประจําป 

2551  ซึ่งคณะไดนําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในที่ประชุมประจําคณะศึกษาศาสตรสมัยสามัญ คร้ังที่ 12/2551 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2551 ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อรองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ และอาจารย ดร.

สุริยา  เหมตะศิลป (รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ ไมประสงคจะเขารับการนําเสนอ จึงไดสงอาจารย 

ดร.สุริยา  เหมตะศิลป  เพียง 1 ทาน) ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยที่สมควรไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552 

   มติ เห็นชอบใหเสนอชื่ออาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป เปนผูสมควรไดรับการประกาศ

เกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552 
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4.5 การแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี กศ.บ. (การสอนศิลปศึกษา) 
  ตามนโยบายคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกําหนดใหคณะศึกษาศาสตร    

สรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเพิ่มเติมเพื่อใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ตามกลุมสาระการเรียนรู และไดประสานงานกับคณะตางๆ ที่รวมผลิตบัณฑิตศึกษาแลว ฝายวิชาการฯ จึงได

พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี กศ.บ. (การสอนศิลปศึกษา) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามรายชื่อดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ที่ปรึกษา 

2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร     ที่ปรึกษา 

3. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร ที่ปรึกษา 

4. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร  ที่ปรึกษา 

5. ผูชวยศาสตราจารยจรินทร  เทพสงเคราะห   ประธานกรรมการ 

6. อาจารยสมโภชน  ศรีวรรณ     กรรมการ 

7. อาจารยทรงศักดิ์  ปทมรุจ     กรรมการ 

8. อาจารยวิเชษฐ  จันทรคงหอม     กรรมการ 

9. อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน    กรรมการ 

10. อาจารยธรรมนิตย  นิคมรัตน     กรรมการและเลขานุการ 

11. อาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. อาจารย ดร.ทิพยวมิล  วังแกวหิรัญ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรและรายชื่อคณะกรรมการดังกลาว 

   มติ เห็นชอบใหมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี กศ.บ. (การสอนศิลปศึกษา) และ

เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลในลําดับที่ 1-12 เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเคมี 
  ดวยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร

ดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 

  มติ เห็นชอบโดยใหมีการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

1. แกไขการคํานวณคะแนนในดัชนีที่ 3.5 โดยเปลี่ยนจากการคํานวณในขอ 3.5.2 

เปนการคํานวณในขอ 3.5.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตรแทน 

2. ปรับรายละเอียดในสวนสรุป หนาที่ 8 ใหสอดคลองกับคาคะแนนในขอ 3.5.1 

3. แกไขคําผิดในหนาที่ 15 ในสวนของการเปนที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ ดังนี้ 
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บรรทัดที่  1 
ขอความเดิม ไปเปนที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ทั้งใน

และตางประเทศที่ 

แกไขเปน ไปเปนที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ทั้งใน

และตางประเทศ 
บรรทัดที่  4 
ขอความเดิม -เปนกรรมการสภาคณบดีบัณพิต... 

แกไขเปน -เปนกรรมการสภาคณบดีบัณฑิต... 
บรรทัดที่  5 
ขอความเดิม -เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทดโนโลยี... 

แกไขเปน -เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... 
บรรทัดที่  6 
ขอความเดิม -เปนกรรมการบริหารเครือขาย สมศ.ม.ราชภฏสงขลา... 

แกไขเปน -เปนกรรมการบริหารเครือขาย สมศ.ม.ราชภัฏสงขลา... 

 

 
5.2 พิจารณาการเทียบโอนวิชาเรียนของนายจักรวรรดิ  สคุนธามาศ 

 ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเทียบโอนรายวิชาใหกับ

นายจักรวรรดิ  สุคนธามาศ นิสิตรหัส 481011048 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย ชั้นปที่ 4 ในรายวิชา 

0311211 สุขภาพจิตและการปรับตัว ซึ่งเปนรายวิชาเลือกเสรี โดยเทียบกับรายวิชาโทเลือก 0311324 สุขภาพจิต

และการปรับตัว ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนวิชาเรียนดังกลาว (เอกสาร

การประชุม หมายเลข 5.2...นอกเลม) 

    มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายจักรวรรดิ  สุคนธามาศ ในรายวิชา     

เลือกเสรี 0311211 สุขภาพจิตและการปรับตัว กับรายวิชาโทเลือก 0311324 สุขภาพจิตและการปรับตัว 

 

 
5.3 พิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผดิชอบหลักสตูรและอาจารยประจํา

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย 
  ดวยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย ไดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ

แตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย ในการนี้ 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.3...นอกเลม) 

    มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้ 



 11 

1. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 รองศาสตราจารยปรีชา ทิชินพงศ 

1.2 รองศาสตราจารยยุรฉัตร บุญสนิท 

1.3 อาจารย ดร.ฉันทัส ทองชวย 

2. อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย 

2.1 ผูชวยศาสตราจารยนิพนธ   ทิพยศรีนิมิต 

2.2 ผูชวยศาสตราจารยนิดา มีสุข 

2.3 อาจารย ดร.พรพันธุ เขมคุณาศัย 

2.4 รองศาสตราจารยปรีชา ทิชินพงศ 

2.5 รองศาสตราจารยยุรฉัตร บุญสนิท 

2.6 อาจารย ดร.ฉันทัส ทองชวย 

ในการนี้  มอบหมายนางสุภาภรณ   ประดับแสง  ประสานงานกับประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตรในการเสนอประธาน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

ตัดขอมูลวิทยานิพนธ, ปริญญานิพนธ ของรองศาสตราจารยปรีชา  ทิชินพงศ, รองศาสตราจารยยุรฉัตร         

บุญสนิท และอาจารย ดร.ฉันทัส  ทองชวย ออก 

 

 
5.4 การจัดงานทศวรรษการศึกษาไทย 

 รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย (กรรมการประเภทคณาจารย) เสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการจัดงานทศวรรษการศึกษาไทย ซึ่งจะครบรอบ 10 ปการปฏิรูปการศึกษาไทยในเดือนสิงหาคม 2552 

โดยเสนอใหคณะจัดงานในระดับชาติ และเชิญนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนวิทยากรบรรยาย     

ในงานดังกลาว 

 ประธานเห็นชอบการจัดงานทศวรรษการศึกษาไทยในเดือนสิงหาคม 2552 โดยคณะ         

จะพิจารณาในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง และจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 

 
5.5 การบรรจุเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 

 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี (รักษาการหัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุข

ศึกษา) เสนอใหมีการนําเรื่องปญหาการฝกสอนฝกงาน และรายงานความกาวหนาการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ 

บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกครั้ง เพื่อรวมกันพิจารณา/หารือในเรื่องดังกลาวใหดําเนิน

ไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป นอกจากนี้ เสนอใหคณะดูแลการใชหองเรียน ตลอดจนอุปกรณการเรียนการสอน

ตางๆ ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตลอดเวลา พรอมทั้งแจงขอมูลการไดมาซึ่งงบประมาณ การประเมิน

คุณภาพและผลการประเมินคณะ รวมถึงนําเสนอจุดออนและแนวทางแกไขใหภาควิชาทราบดวย 
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ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานเห็นชอบตามที่รักษาการหัวหนาภาควิชาพลศึกษาและ        

สุขศึกษาเสนอ นอกจากนี้ เลขานุการคณะ (นางสมนิตย  สุกาพัฒน) ไดชี้แจงในสวนของการดูแลการใช

หองเรียน ที่มาของงบประมาณ ใหทราบและยินดีใหความชวยเหลือ ดูแลประสานงานในเรื่องหองเรียนและ

งบประมาณตามที่เสนอตอไป  

 

 

ปดประชุม เวลา 15.15 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


