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วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 หลักสูตรครู 6 ป
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด แ จ ง ความพร อ มในการผลิ ต ครู 6 ป ไ ปยั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น ขณะนี้อยูในระหวางการพัฒนาหลักสูตรในสาขาตางๆ จํานวน 5 สาขาวิชาคือ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร-เคมี วิทยาศาสตร-ชีววิทยา วิทยาศาสตร-ฟสิกส และพลศึกษา ทั้งนี้ นอกจาก
หลักสูตรใน 5 สาขาวิชาดังกลาวแลว คณะศึกษาศาสตรยังมีความพรอมในการผลิตครู 6 ป ในสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ซึ่งคาดวาในอนาคตคณะอาจมีการผลิตครู 6 ปในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม
1.1.2 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
ดวยคณบดีคณะศึกษาศาสตรไดรับการประสานงานจากอธิการบดีในเรื่องพื้นที่ใน
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่วางภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถใชเปนสถานที่ในการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตฯ ได โดยใหคณะพิจารณาความพรอมในการดําเนินการและการจัดตั้งตอไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
1.1.1 กรอบแนวคิดการผลิตครูพันธุใหม
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม
1.1.2 หลักสูตรครู 5 ป
ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได รั บ คั ด เลื อ กเป น หน ว ยผลิ ต ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและให ทุ น ในหลั ก สู ต ร 5 ป ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การให ทุ น ถึ ง ป ก ารศึ ก ษา 2557
ในสาขาวิชาตางๆ และในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับการคัดเลือกใหผลิต
นิสิต ในสาขาวิช าคณิตศาสตร ชี ววิ ทยา ภาษาอัง กฤษ ภาษาไทย และสัง คมศึก ษา สาขาละ 30 คน ซึ่ งจะ
ดําเนินการเปดรับสมัครระหวางวันที่ 19-21 มกราคม 2554 และสอบสัมภาษณในวันที่ 27 มกราคม 2554 และ
ประกาศผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554
1.1.3 โครงการคุรุคารวะเพื่อบูชาพระคุณครู
คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการคุรุคารวะ เพื่อบูชาพระคุณครู เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2554 ณ หอประชุ ม อเนกประสงค 1 มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตสงขลา โดยคณะได เ ชิ ญ
ผูชวยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี, ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร วิจิตรสงวน และอาจารยเพชรา วงศประไพโรจน
เปนวิทยากรถายทอดความรู ซึ่งโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย
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1.2.2 กรรมการประเภทคณาจารย (ไมมี)
1.2.3 ผูเขารวมประชุม
1.2.3.1 หัวหนาสํานักงาน
(1) สํานักงานคณะศึกษาศาสตรไดรับเจาหนาที่ใหมเขาปฏิบัติงานใหม ใน
ตําแหนงจางเหมาบริการ จํานวน 2 คน โดยประจําสํานักงานคณะปฏิบัติหนาที่ธุรการคณะ จํานวน 1 คน และ
ประจําฝายวิชาการปฏิบัติงานดานพัฒนานิสิต จํานวน 1 คน
(2) ขณะนี้นายวอง ปาลรัตน ไดมาปฏิบัติหนาที่ประจํา ณ สํานักงาน
คณะ เพื่อเรียนรูการปฏิบัติงานโดยจะยังคงทําหนาที่ประสานงานในสวนของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษากับ
คณะ
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 10/2553
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
10/2553 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 1 รายชื่อผูเขารวมประชุม
ใหตัดขอความ 2. กรรมการประเภทคณาจารย
กรรมการ
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
หนาที่ 1 เพิ่มรายชื่อผูไมเขาประชุม
1. กรรมการประเภทคณาจารย
เนื่องจากติดภารกิจ
(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย)
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2.2 รับรองมติการแจงเวียนเรื่องขออนุญาตเชิญอาจารยชวพงษ เมธีธรรมวัฒน เปน
อาจารยพิเศษ
ตามที่ฝายเลขานุการคณะกรรมประจําคณะ ไดแจงเวียนเรื่องขออนุญาตเชิญอาจารยชวพงษ
เมธีธรรมวัฒน เปนอาจารยพิเศษ เพื่อสอนรายวิชาตางๆ ใหกลุมหลักสูตรวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ประจําภาค
เรียนปลาย ปการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 นั้น กรรมการไดมีมติเห็นชอบใหอาจารยชวพงษ
เมธีธรรมวัฒน เปนอาจารยพิเศษ โดยมีขอเสนอแนะในสวนของการเบิกจายตอบแทนอาจารยพิเศษที่ควรให
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและกระทรวงการคลัง ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองมติการ
แจงเวียนเรื่องดังกลาว
มติ รับรองมติการแจงเวียน

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 รายการโทรทัศนครู
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาผูรับผิดชอบโครงการโทรทัศนครูไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยทักษิณ
เปนศูนยเครือขายโครงการโทรทัศนครูในเขตภาคใตตอนลางนั้น คณะไดจัดทําแผนในการดําเนินการโครงการ
โทรทัศนครูและขณะนี้อยูระหวางการปรับแผน ซึ่งหากแผนการดําเนินงานดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ คณะจะไดรับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 วาระที่ 3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะ คณะไดแจง
เวียนใหสาขาวิชาตางๆ เสนอชื่อกรรมการชุดตางๆ ตามมติที่ประชุมดังกลาว ซึ่งมีขอเสนอแนะและขอซักถามถึง
ที่มาของกรรมการชุดตางๆ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวนการแตงตั้งกรรมการดังกลาว
มติ นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 ทบทวนโครงสรางคณะศึกษาศาสตร
ตามที่คณะไดกําหนดใหมีการประชุมคณาจารยเพื่อทบทวนโครงสรางคณะศึกษาศาสตรเมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะไดขอยุติในการทบทวนโครงสรางของคณะจากการประชุมในวันดังกลาวแลว
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงสรางของคณะศึกษาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข 4.1)
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ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ควรระบุ เ หตุ ผ ลของการแยกสาขาวิ ช าต า งๆ ประกอบก อ นเสนอโครงสร า งใหม ต อ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเห็นถึงที่มาของการแยกสาขาวิชาตางๆ ไดชัดเจนขึ้น
มติ เห็นชอบโครงสรางคณะศึกษาศาสตร และมอบฝายเลขานุการคณะกรรมการประจํา
คณะศึ ก ษาศาสตร นํ า เสนอโครงสร า งคณะศึ ก ษาศาสตร โ ดยให ร ะบุ เ หตุ ผ ลประกอบตามข อ เสนอแนะของ
กรรมการตอสภาวิชาพิจารณาตอไป

4.2 การเทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น การเป ด สอนนิ สิ ต หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
(ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู ตั้งแตภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2552 และคณะศึกษาศาสตรตองดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา บัดนี้หลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแลวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 และมหาวิทยาลัยไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการขอรับรองหลักสูตรจาก
คุรุสภาและกระบวนพัฒนาหลักสูตร จึงมีความจําเปนตองนําหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหมมาเทียบโอนรายวิชา
รองคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการเที ย บโอนรายวิ ช าระหว า งหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู หลักสูตรปการศึกษา 2553 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรปรับรูปแบบตารางการเทียบโอนรายวิชาใหม โดยใหขึ้นรายวิชาในหลักสูตรเกา
เทียบกับรายวิชาในหลักสูตรใหม
2. ควรเปลี่ยนคําวา Measurement เปนคําวา Management
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาระหวางหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตร พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปการศึกษา 2553 โดยมอบ
นางสุภาภรณ ประดับแสง แจงงานทะเบียนมหาวิทยาลัยปรับรายละเอียดรายวิชาในใบแสดงผลการศึกษาของ
นิสิตใหเปนปจจุบัน และปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอของกรรมการ
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4.3 การเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย น (นางสาวกั ญ ญา บุ ญ ธรรมโม และนายกวี รั ต น
เอี่ยมพิทยารัตน)
ดวยนางสาวกัญญา บุญธรรมโม และนายกวีรัตน เอี่ยมพิทยารัตน นิสิตระดับปริญญาโท
ไดลาออกจากการเปนนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา เนื่องจากยัง
ไมไดดําเนินการสอบ 5 บทในการทําวิทยานิพนธ ไดกลับเขาศึกษาใหมในหลักสูตรเดิม (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา) มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนและสอบผานแลวในหลักสูตร
กอนการลาออกกับรายวิชาที่เขามาศึกษาใหมในหลักสูตรเดิม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข
4.3)
มติ เห็นชอบใหนางสาวกัญญา บุญธรรมโม เทียบโอนได จํานวน 1 รายวิชา คือรายวิชา
การศึกษาอิสระ เนื่องจากเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 5 ป และเห็นชอบใหนายกวีรัตน เอี่ยมพิทยารัตน
เทียบโอนไดทุกรายวิชาที่เสนอ

4.4 การโอนยายคณะ (นางสาวจุไรรัตน มัดผิน)
ดวยนางสาวจุไรรัตน มัดผิน นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มีความประสงคขอ
โอนยายมาสังกัดวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร นางสุภาภรณ ประดับแสง จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนยายของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข
4.4)
มติ เห็นชอบใหนางสาวจุไรรัตน มัดผิน โอนยายมาสังกัดวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตรได

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของนิสิต
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้พบปญหานิสิตไมสามารถขอรับ
ใบประกอบวิชาชีพครูได เนื่องจากรายวิชาที่ลงทะเบียนในชวงที่มีการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ
รายละเอียดที่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาไมเปนไปตามขอกําหนดของคุรุสภา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
หาทางปองกันไมใหเกิดปญหาในลักษณะนี้อีก
มติ มอบนางสุภาภรณ ประดับแสง ประสานงานไปยังงานทะเบียนมหาวิทยาลัยในการ
จํากัดรายวิชาที่นิสิตสามารถลงทะเบียนไดในปที่ 5 ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป เพื่อปองกันไมใหเกิด
ปญหากรณีไมสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูไดอีก
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5.2 การเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2553 วาระที่
3.2 เรื่องการเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เห็นชอบการเปดรายวิชาในภาคเรียน
ฤดูรอน โดยใหยึดหลักการเปดรายวิชาตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร คือ เฉพาะรายวิชาที่มีความจําเปน
เทานั้น ตามมติการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2550 และมติการประชุมกรรมการวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550
โดยใหแตละสาขาวิชาเปดรายวิชาไดไมเกิน 2 รายวิชา และควบคุมจํานวนผูเรียนไมเกินรายวิชาละ 50 คน นั้น
ดวยขอจํากัดในเรื่องของจํานวนรายวิชาที่เปดสงผลใหบางสาขาวิชาไมสามารถเปดรายวิชาที่
นิสิตมีปญหาไดครบทุกรายวิชา รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกลาว
มติ ที่ประชุมยืนยันตามมติคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
10/2553 โดยใหนําเรื่องปญหาการเปดรายวิชาเรียนของสาขาวิชาเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ป.บัณฑิต
5.3 (ราง) โครงการเทิดพระเกียรติ “พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน”
ด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเสนอขอให ห น ว ยงานต า งๆ พิ จ ารณาจั ด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อรวมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุ ม
พิจารณา (ราง) โครงการเทิดพระเกียรติ “พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
นอกเลม)
มติ เห็นชอบ (ราง) โครงการเทิดพระเกียรติ “พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” โดยมอบ
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรปรับรายละเอียดโครงการดังกลาวเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และจัดในงานทักษิณวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป

ปดประชุม

เวลา

15.20 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

