
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 1/2553 

วันพุธที่  20  มกราคม  2553  เวลา  13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 คณะศึกษาศาสตรเดิม 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(อาจารย ดร.วาทิต  ระถี - รักษาการแทน) 

3. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน – รักษาการในตําแหนง) 

4. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(อาจารยวรวรรณินี  ราชสงฆ - รักษาการในตาํแหนง) 

5. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

6. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

7. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(อาจารย ดร.ทพิยวิมล  วังแกวหรัิญ) 

8. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

9. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
 
 
ผูไมเขาประชมุ 
1. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท) 

2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศกัดิ์) 

3. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ – รักษาการในตําแหนง) 

เอกสารการประชุม 
หมายเลข 2.1 
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4. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล - รักษาการในตาํแหนง) 

5. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี) 

6. กรรมการประเภทคณาจารย    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

7. กรรมการประเภทคณาจารย    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.ณชัชา  มหปุญญานนท) 

 

 
ผูรวมประชุม 

1. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

2. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.45 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 ความคืบหนาในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามที่ไดมีกําหนดเปดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ        

ในปการศึกษา  2553 นั้น  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดชะลอการเปดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ                 

ตามกําหนดการดังกลาว เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยตองการใหมีการพิจารณาทบทวนโครงการจัดตั้งโรงเรียน

สาธิตฯ โดยใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหนาจะแจงใหทราบ

ในโอกาสตอไป 
1.1.2 งานพระราชทานปริญญาบัตร 

ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองคในงานพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกําหนดจัดในวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจงรายละเอียดและ

กําหนดการตางๆ ในวันพระราชทานปริญญาบัตรใหทราบในโอกาสตอไป 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

เนื่องจากรองคณบดีฝายพัฒนานิสิตติดภารกิจ จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝาย

วิชาการและวิเทศสัมพันธแจงเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.2.1.1  โครงการวันครูแหงชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระ

คุณครู” วันที่ 13 มกราคม 2553  ณ อาคารเรียนอเนกประสงค 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1.2.1.2  โครงการศึกษาอาทร วันที่ 17 มกราคม 2553  ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราช

ปญญานุกูล อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.2.1.3  โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 27 มกราคม 2553         

ณ หาดปากเมง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

1.2.1.4  โครงการเสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย วันที่ 20 มกราคม 

2553  ณ โรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับ ป.บัณฑิต ในโครงการผลิต
ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ดวยสถาบันสงเสริมการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร (สควค.) ไดรับอนุมัติใหจัดโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ระยะที่ 3 ประจําป 2553-2556 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมเปนหนวยรับสมัครบุคคลเขาโครงการในภาคใต ซึ่งในสวนของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณไดสอบคัดเลือกบุคคลเขาในโครงการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2553 โดยประกาศผลการสอบใน

วันที่ 20 มกราคม 2553 และรายงานตัวในวันที่ 23 มกราคม 2553  ทั้งนี้ความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงให

ทราบในโอกาสตอไป 
1.2.2.2 การอบรมชุดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดการอบรมชุดมาตรฐานความรูของคุรุสภา 

รุน 4 ชุดมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู ระหวางวันที่ 18-24 มกราคม 2553  ณ อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีผูเขารับการอบรมในรุนดังกลาว จํานวน 30 คน  ทั้งนี้ ความคืบหนาในการจัดอบรมรุน

อื่นๆ จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
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1.2.2.3  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู   
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 

 ดวยคณะศึกษาศาสตรไดรับการประสานงานจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนสูวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษและเชี่ยวชาญ จํานวน 3 รุน ระหวางวันที่ 11-22 มกราคม 2553  ณ โรงแรมบีพี แกรนด หาดใหญ จังหวัด

สงขลา โดยมีคณาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมเปนวิทยากรในการอบรม

ดังกลาว 
1.2.2.3  รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ป 2549 จํานวน 11 

สาขา และ 1 ชุดวิชาชีพครู เพื่อใชในปการศึกษา 2554 ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรไดแยกออกเปนหมวดราย

วิชาชีพครู และหมวดวิชาเอก โดยในหมวดรายวิชาชีพครูไดมีการประชุมคณะทํางานเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 

โดยมีมติใหปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบของคุรุสภา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และในสวนของ

วิชาเอก ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของแตละวิชาเอก ซึ่งมีการติดตามผลการปรับปรุง

หลักสูตรเปนระยะๆ โดยคาดวาจะดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิรายละเอียดของหลักสูตร : มคอ.2  

ในเดือนมีนาคม 2553 ทั้งนี้ ความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
 

1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
- ไมมี - 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

- ไมมี - 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี - 
 

1.2.6 เลขานุการคณะ 
สรุปการใชจายงบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

2553 ไตรมาสที่ 1 (เอกสารการประชุม นอกเลม) 
 

   มติ      ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 11/2552 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ  คร้ังที่ 

11/2552 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด     

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข  
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เสนอรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อเลื่อนตําแหนงเปนผูชวย
ศาสตราจารย (อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท) 
ดวยอาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาการ

ประเมินผลและวิจัย ไดเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย (กรณีขอรับการ

ประเมินผลการสอนกอนเสนอผลงานทางวิชาการ) คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาให

ความเห็นชอบ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อเล่ือนตําแหนงเปนผูชวย

ศาสตราจารยของบุคคลดังกลาว ตามองคประกอบของขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุม หมายเลข 4.1) 

 มติ เห็นชอบโดยเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อเล่ือนตําแหนงเปนผูชวย

ศาสตราจารยของอาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  อนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย  อนุกรรมการ 

4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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4.2 เสนอรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อเลื่อนตําแหนงเปนผูชวย
ศาสตราจารย (อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 
 ดวยอาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาการบริหาร

การศึกษา ไดเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย (กรณีขอรับการประเมินผลการ

สอนกอนเสนอผลงานทางวิชาการ) คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อเล่ือนตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย

ของบุคคลดังกลาว ตามองคประกอบของขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบโดยเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อเล่ือนตําแหนงเปนผูชวย

ศาสตราจารยของอาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร  

ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยเอกวิทย  แกวประดิษฐ  อนุกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค อนุกรรมการ 

4. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 
4.3 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นายรัตนะ  เชาวสุม) 

 ดวยนายรัตนะ  เชาวสุม  รหัส 471061047 นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกดุริยางคศาสตร

สากล วิชาโทจิตวิทยาการแนะแนว คณะศิลปกรรมศาสตร  ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเกากับรายวิชาใน

หลักสูตรใหม จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0311213 จิตวิทยาเด็ก จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต กับรายวิชา 

0311322 จิตวิทยาเด็ก จํานวน 3(3-0) หนวยกิต รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนดังกลาวของนายรัตนะ  เชาวสุม (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุม หมายเลข 4.3) 

 มติ เห็นชอบใหนายรัตนะ  เชาวสุม เทียบโอนรายวิชา 0311213 จิตวิทยาเด็ก หลักสูตร

เกากับรายวิชา 0311322 จิตวิทยาเด็ก ในหลักสูตรใหมได 

 

 

 

 

 

 



 7

4.4 การโอนยายคณะ (นางสาวยูไบยะห  สะมาแอ) 
 ดวยนางสาวยูไบยะห  สะมาแอ รหัส 521011735 นิสิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความประสงคยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของ

นิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) 

 มติ ไมเห็นชอบการโอนยายคณะของนางสาวยูไบยะห  สะมาแอ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม

เปนไปตามเกณฑการโอนยายคณะ 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียน (นายอนันต  บาราสัน) 
ดวยนายอนันต  บาราสัน รหัส 492051023 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสุขภาพ

และการกีฬา ไดยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ที่

ไดเรียนมาแลวในคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จํานวน 4 รายวิชา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ

สัมพันธจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายอนันต  บาราสัน (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 

มติ เห็นชอบใหนายอนันต  บาราสัน เทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวในคณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา (หลักสูตร วท.บ.) กับรายวิชาในหลักสูตร กศ.บ. จํานวน 4 รายวิชาดังนี้  

ที่ 
รายวิชาที่ไดเรยีนมาแลวในหลักสูตร วท.บ. รายวิชาที่ไดเรยีนมาแลวในหลักสูตร กศ.บ. 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

1. 0503131  ฟุตบอล 2(1-2-3) 0319231  ทักษะและการสอนฟุตบอล 2(1-2-3) 

2. 0503221  วายน้ํา 2(1-2-3) 0319136  ทักษะและการสอนวายน้ํา 2(1-2-3) 

3. 0207353  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

ของมนุษย 1 

3(2-3-4) 0 3 1 9 1 0 1   กายวิ ภาคศาสตร และ

สรีรวิทยาของมนุษยสําหรับพลศึกษา 1 

2(2-0-4) 

4. 0503102 การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 0319104  การสรางสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
 

 
 
ปดประชุม เวลา 14.50 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชมุ 


