
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 10/2550 

วันพุธที่  19  ธันวาคม  2550  เวลา  13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 
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(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

4. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(ผุชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 
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7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

8. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 
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11. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน  เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน) 

2. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

3. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

 

 
ผูรวมประชุม 

1. อาจารย ดร.สมจิตร อุดม   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา 14.55 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
  1.1.1 แนวปฏิบัติการขออนุมัติการใชจายงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงิน

สํ ารองจ ายเพื่ อกรณี ฉุกเฉินหรือจํ า เปนในระหว างที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช 

             - รายละเอียดตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 1.1.1  

 
  1.1.2  การบริหารอัตราขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2 

 
  1.1.3  การประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.3 
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  1.1.4  การประชุมรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 
   คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดรับมอบหมายใหเขาประชุมรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสงขลา เขต 1 แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในเรื่องของการใหเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 

เปนผูประสานงานกับสถานศึกษาตางๆ ในการจัดงานวันครูแหงชาติ ซึ่งในที่ประชุมไดมอบใหหนวยงานที่เขา

รวมการประชุมประชาสัมพันธใหคณาจารยในสังกัดเขารวมกิจกรรมวันครูแหงชาติ ในวันที่ 16 มกราคม 2551 

โดยกําหนดใหจัดงาน  ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดฝีายพัฒนานิสิต 
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตแจงโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นโดยฝายพัฒนานิสิต คณะ

ศึกษาศาสตร จํานวน 2 โครงการ คือ 

1.2.1.1 โครงการลอยกระทง  ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดเมื่อ

วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2550 

1.2.1.2 โครงการศึกษาสัมพันธ 2550  ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

จัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 

นอกจากนี้ รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต ไดแจงรายละเอียดของโครงการที่ใชงบ

กิจกรรมนิสิต ที่จะเสร็จส้ินในปการศึกษา 2550 ดังนี้ 

 โครงการซุมรับปริญญา’51  กําหนดจัดโครงการในวันที่ 12 มกราคม 2551    

ณ สนามฟุตบอลขางอาคารคณะศึกษาศาสตร โดยใชงบประมาณของกิจกรรมนิสิต 

 โครงการศึกษาอาทร  กําหนดจัดในวันที่ 19 มกราคม 2551  ณ โรงเรียน

นครศรีธรรมราชปญญานุกูล  จ.นครศรีธรรมราช 

 โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กําหนดจัดในวันที่ 26 มกราคม 

2551  ณ หาดปากเมง  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

 

 
1.2.2 รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1 การจัดงานมหกรรมเมืองแหงการเรียนรู 
คณะศึกษาศาสตรไดตอบรับการเขารวมการจัดงานมหกรรมเมืองแหงการ

เรียนรูของเทศบาลนครสงขลา ระหวางวันที่ 10 – 12 มกราคม 2551  ในรูปแบบของ “ศึกษาศาสตรใหบริการ” 

ซึ่งมีเปาหมายในการใหบริการดานการวิจัย และดานวิชาการโดยคณาจารยคณะศึกษาศาสตร และ              
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การประชาสัมพันธหลักสูตร ในการนี้ หากภาควิชาใดมีความประสงคแจงขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ

บริการวิชาการ และการประชาสัมพันธหลักสูตร สามารถแจงรายละเอียดไดที่เลขานุการคณะ  
1.2.2.2 คณะกรรมการกลางของคณะศึกษาศาสตร ในการสอบกลางภาค 

ขณะนี้ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ไดประสานขอรายชื่อกรรมการ

จากภาควิชา ภาควิชาละ 2 ทาน ซึ่งประกอบดวยหัวหนาภาควิชา และคณาจารยในภาควิชานั้นๆ อีก 1 ทาน 

เพื่อเปนกรรมการกลางประสานเรื่องการคุมสอบ ในการสอบกลางภาค ประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 

2551 ระหวางวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2550 
1.2.2.3 หลั กสู ต รที่ ผ านการพิ จ า รณาให ความ เห็ นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝายวิชาการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาภาควิชาหรือหนวยงาน

ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลวนั้น จะตอง

จัดทําการเสนอเงื่อนไขตางๆ ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน กอนการเปดรับนิสิต 

 

 
1.2.3    รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคณุภาพ 

  รองคณบดีฝายวิจัยฯ ไดแจงสรุปผลการประเมินการตรวจสอบคุณภาพภายในใหที่

ประชุมทราบถึงผลการตรวจสอบคุณภาพนั้นไมแตกตางจากที่ภาควิชาประเมิน แตพบประเด็นปญหาในเรื่อง

ของเกณฑการประเมิน ซึ่งฝายวิจัยและประกันคุณภาพจะไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตอไป 

 

 
1.2.4    หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ตามที่นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดสงวีดิทัศนเขาประกวดและ

ผานการคัดเลือกเขารอบระดับภูมิภาค จํานวน 5 เร่ือง ผลการประกวดปรากฏวานิสิตไดรับรางวัล จํานวน 3 เร่ือง 

คือ รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3 และรางวัลการถายภาพยอดเยี่ยม 
 
 

1.2.5    กรรมการประเภทคณาจารย 
อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง แจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา ไดดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อรองรับการนําเสนอผลงาน

ของนิสิตที่มีรหัสต้ังแต 48 เปนตนไป ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาไดจะตองผานการเผยแพรวิทยานิพนธในวารสาร   

ทางวิชาการ และเวทีการเสนอผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับ 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 9/2550 
    ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

9/2550 เมื่อวนัพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุ (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
   หนาที่  4 บรรทดัที่  4 
   ขอความเดิม ...ไดรับแจงจากนายกเทศมนตรีเมอืงนครสงขลา... 

   แกไขเปน ...ไดรับแจงจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา... 
บรรทดัที่  8 

   ขอความเดิม สนับสนุนเตนทประชาสัมพันธ... 

   แกไขเปน สนับสนุนเตนทประชาสัมพันธ... 
     บรรทัดที่  9 
   ขอความเดิม ...ในเรื่องของการจัดบูต... 

   แกไขเปน ...ในเรื่องของการจัดบูท... 
     บรรทดัที่  14 
   ขอความเดิม ...ทั้งนี้ ไดมอบใหภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร... 

แกไขเปน ...ทั้งนี้ ไดมอบใหอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา ในนามภาควชิา 

เทคโนโลยีและสื่อสาร... 

 
   หนาที่  5 บรรทดัที่  8  
   ขอความเดิม ...ไดสงวิดีโอเขาประกวด 

   แกไขเปน ...ไดสงวีดิทัศนเขาประกวด 

 
     บรรทดัที่  9 
   ขอความเดิม และผานการคัดเลือกเขารอบที่ 1 จํานวน 5 เร่ือง ... 

   แกไขเปน และผานการคัดเลือกเขารอบระดับภูมิภาค จํานวน 5 เร่ือง ... 

 
   หนาที่  6 ในวาระที่ 4.1 แกไขมติใหม ดังนี้ 
   มติ 1.  เห็นชอบใหเปดโครงการความรวมมือพัฒนาครู (หลักสูตร ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตพัทลุง) ในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 โดยรับผูเขารวมโครงการ

ดังกลาวจํานวน 150 คน ที่วิทยาเขตพัทลุง จํานวน 3 หองเรียน และเปดที่วิทยาเขตสงขลา 2 หองเรียน 

    2.  ใหใชหลักของการบูรณาการผูสอนระหวางภาควิชา 
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    3.  การบริหารงบประมาณจะตองเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

โดยควรหารือกับวิทยาเขตพัทลุงในการเปดสอนอีกครั้ง 

 
   หนาที่  7 บรรทดัที่  1 
   ขอความเดิม 4.2  การเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ... 

แกไขเปน 4.2  การคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาตอ... 
     บรรทดัที่  21 
   ขอความเดิม เทียบโอนราวิชา กศ 315... 

แกไขเปน เทียบโอนรายวิชา กศ 315... 

 
   หนาที่  8 วาระที่ 4.4  ขอที่ 6 
   ขอความเดิม ...ขอยายจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มายัง... 

   แกไขเปน ...ขอยายจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ มายัง... 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ตามนโยบายการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพครูผูสอนอิสลามศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเขารวมโครงการพัฒนาผูสอนอิสลามศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใต ของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดยะลา และเนื่องจาก

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดเชิญใหมหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรดังกลาวประชุมเพื่อจัดทําหลักสูตรเปน

กรณีพิเศษสําหรับครูผูสอนศาสนาอิสลามท่ีเขารวมโครงการ 

เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง) ของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในสมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 

29 กันยายน 2550 ไมเอื้อตอการเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครูของครูผูสอน

ศาสนาอิสลามในโครงการฯ เพื่อใหหลักสูตรสามารถเอื้อตอการสอนใหกับครูผูสอนอิสลามในโครงการฯ 

ประกอบกับมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครูดานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ของคุรุสภากําหนดใหองคประกอบคณะกรรมการครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา ฝายวิชาการและ
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วิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวเพื่อใหเอื้อตอการเขาศึกษาตอของ

ผูสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามที่คุรุสภากําหนด จึงเสนอใหที่

ประชุมพิจารณารางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม นอกเลม) 

 

  มติ เห็นชอบรางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู โดยใหมีการ

ปรับปรุงแกไข ดังนี้  

1.  หนาที่  1  บรรทัดที่  2 

           ขอความเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 

                แกไขเปน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......... 

2. วิชาที่สอนทั่วไป, รายวิชาเลือก, คําอธิบายรายวิชา ไมตองใส *  (ใสเฉพาะวิชาที่

สอนอิสลาม) 

3. ตารางแผนการเรียน ภาคพิเศษ ในหนาที่ 9 ใหใชตารางเดียวกับตารางแผนการ-

เรียน ภาคปกติ ในหนาที่ 8 

 

 
4.2 การเทียบโอนวิชาเรียน 

  ดวยนางสาววิซินีย  ยูนุ และนางสาวสุวิชา  สิงหครุฑ  นิสิตคณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 4       

ขอเทียบโอนรายวิชา 0311332 บริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล  ที่ไดเรียนมาแลวในภาคเรียนที่ 2/2548    

โดยทางทะเบียนไดบันทึกรายวิชาดังกลาวเปนวิชาโทบังคับ แตนิสิตมีความประสงคจะขอเทียบโอนเปนวิชาเอก

บังคับกับรายวิชา 0311221 บริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอน

รายวิชาของนางสาววิซินีย  ยูนุ และนางสาวสุวิชา  สิงหครุฑ  (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

4.2) 

 

มต ิ เห็นชอบใหนางสาววิซินีย  ยนูุ และนางสาวสุวิชา  สิงหครุฑ เทียบโอนรายวิชา 

0311332 บริการรวบรวมขอมลูเปนรายบุคคล  กับรายวิชา 0311221 บริการรวบรวมขอมลูเปนรายบุคคล  ได 

 

 
4.3 การขอยายคณะ 

  ดวยนางสาวจุฑาทิพย  สังขชุม นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีความประสงคขอยายคณะมาสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร   จึงเสนอให        

ที่ประชุมพิจารณาการขอยายคณะของนางสาวจุฑาทิพย  สังขชุม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.3) 
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  มติ เห็นชอบใหนางสาวจุฑาทิพย  สังขชุม ยายคณะมาสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศึกษาศาสตรได เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวน 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 โลโกกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร 
  เลขานุการคณะศึกษาศาสตร (นางสมนิตย  สุกาพัฒน) นําเสนอแบบโลโกกิจกรรมครบรอบ 

40 ปคณะศึกษาศาสตรที่ออกแบบโดยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาของคณะ ตอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นในการ

ใชเปนโลโกกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตรที่จะจัดในชวงเดือนตุลาคม 2551 

 

   มติ      เห็นชอบใหขอความอนุเคราะหจากคณะศิลปกรรมศาสตร โดยมอบเลขานุการคณะ    

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) หารือกับรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร เพื่อใหไดขอสรุป

ในการจัดทําและออกแบบโลโกกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ขอใหประสานงานขอมูลอาจารย

รุนเกาที่เกษียณอายุราชการของคณะดวย 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร                  

           บันทึกการประชมุ  

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน            

           ตรวจรายงานการประชุม 


