
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 10/2551 

วันพฤหัสบดทีี่  30  ตุลาคม  2551  เวลา  13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 
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3. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชยัลิขิต  สรอยเพชรเกษม - แทน ) 

5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร  ภิณูชน – รักษาการแทน) 

6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง - รักษาการแทน) 

7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา – รักษาการแทน)  

8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยสุรศักดิ์  ไผดํา – รักษาการแทน) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

12. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

13. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร  เนื่องจากติดภารกิจ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

 
ผูรวมประชุม 

1. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ดวยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2551 ไดใหคําแนะนํา

ในเรื่องของนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไววาใหมีผูรับผิดชอบในการ

ดูแล และประสานงานในการดําเนินงานตางๆ อาทิ โครงการความรวมมือกับเทศบาลเบตง ทั้งนี้ ในสวนของการ

ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นใหเรงประสานงานกับ

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหารือในเรื่องดังกลาวโดยเร็ว เพื่อใหการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร

ดําเนินงานไปไดอยางตอเนื่อง 
1.1.2 สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการเทียบโอน และอัตราการเก็บคาบํารุง

การศึกษา และคาธรรมเนียม 
  สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการเทียบโอนหนวยกิตและการจัดรายวิชาของ

หลักสูตรการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย โดยคาดวาจะสามารถเปดรับนิสิตไดในปการศึกษา 2552 นอกจากนี้ ยังได

อนุมัติอัตราการเก็บคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพ

ครู เปนแบบเหมาจายในอัตรา 50,000 บาท/คน ในทุกโครงการความรวมมือ และเห็นชอบอัตราการเก็บคาบํารุง

การศึกษา และคาธรรมเนียมตามรายละเอียดที่คณะนําเสนอ 
1.1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ผลการจากประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย  สมศ .  เมื่อป  2549 

มหาวิทยาลัยทักษิณมี 2 คณะ ที่ไมผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน คือ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

และคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ซึ่งเมื่อไมผานเกณฑมาตรฐานการประเมิน สมศ.จึงไดมีการรับรอง
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คุณภาพโดยมีเงื่อนไขใหทั้ง 2 คณะจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานตางๆ ที่ไมผานเกณฑเสนอ        

สภามหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อใหความเห็นชอบ และนําเสนอ สมศ. ตอไป 
1.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 

ประธานไดประชาสัมพันธใหที่ประชุมทราบวาคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัด

โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2553-

2556” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2551  ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร พรอมทั้ง   

ไดเชิญชวนกรรมการทุกทานเขารวมโครงการในวันดังกลาว 

 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
ฝายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการพัฒนาการเปนผูนํากลุมกิจกรรม

นิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ การเขียน

โครงการและกิจกรรมอื่นๆ ในการดําเนินงานของกลุมกิจกรรมนิสิต ระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2551             

ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  ความคืบหนาการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1 

1.2.2.2  สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูโครงการฝกอบรมพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
สําหรับครูเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 

 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 
1.2.2.3  สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตระหวางปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2       

ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา 
วิชาชีพครู 

  รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.3 
1.2.2.4  สรุปผลโครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศกอนออกฝก

ปฏิบัติการวิชาชีพ สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
(หลักสูตร 4 ป) ประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2551 

รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.4 
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1.2.2.5  การจัดการเรียนการสอนในวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ตามรายละเอียดที่ระบุในปฏิทินการศึกษาไดกําหนดใหงดการเรียนการสอน

ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งตรงกับวันเสารที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เนื่องจากในวันดังกลาวมีการ

จัดการเรียนการสอนตามปกติ ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ไดขอความชัดเจนไปยังฝายทะเบียน            

ของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวแลว ไดรับการยืนยันวาในวันดังกลาวจัดใหมีการเรียนการสอนตามปกติ        

จึงแจงใหที่ประชุมไดทราบ และประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 

- ไมมี – 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชาตางๆ 

- ไมมี – 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี- 

 
1.2.6 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

1.2.6.1 สรุปการใชงบประมาณเงินแผนดิน และเงินรายได ปงบประมาณ 
2551 
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.1 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 9/2551 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

9/2551 เมื่อวนัพุธที่ 17 กันยายน 2551 ตอท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2551 

 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใหผานความเห็นชอบจาก          

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน 

ปการศึกษา 2551 (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

   มติ เห็นชอบ โดยใหอาจารยที่ใหคาระดับขั้น I และ E ชี้แจงการใหคาระดับขั้นดังกลาว

ดวย 

 

 
4.2 การขอเทียบโอนรายวิชาของนางวิชุดาภรณ  ถิ่นกาแบง 

  เนื่องดวยนางวิชุดาภรณ  ถิ่นกาแบง นิสิตรหัส 511997061 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวในหลักสูตร

สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 2 รายวิชา ในการนี้ จึงเสนอให        

ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนางสาววิชุดาภรณ  ถิ่นกาแบง (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

   มติ เห็นชอบ ใหนางวิชุดาภรณ  ถิ่นกาแบง สามารถเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลว  

ในหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 2 รายวิชา รวม               

5 หนวยกิต ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สค. 604 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห  3 หนวยกิต 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1                                        3 หนวยกิต 
0115500 การอาน  2(2-0-4) 

มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2                                        3 หนวยกิต 

 

 
4.3 การขอเทียบโอนรายวิชาของนางสาวภรณี  ไชยนรินทร 

  เนื่องดวยนางสาวภรณี  ไชยนรินทร นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับท่ีไดคาระดับขั้น E จํานวน 2 รายวิชา           

ซึ่งไดลงทะเบียนเรียนใหมเปนรายวิชาเลือก ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา       

ของนางสาวภรณี  ไชยนรินทร (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

   มติ เห็นชอบ ใหนางสาวภรณี  ไชยนรินทร สามารถเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับท่ีได      

คาระดับขั้น E จํานวน 2 รายวิชา กับรายวิชาเลือกได ดังนี้ 
วิชาเอกบังคับ เทียบโอนกับวิชาเลือก 

ทย 318 นิรุกติศาสตรไทยเบื้องตน  2(2-0) 0111331 นิรุกติศาสตรไทย  2(2-0-4) 

ทย 411 ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวกับภาษาไทย  2(2-0) 0111432 ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวของกับภาษาไทย  2(2-0-4) 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 กิจกรรมฝายวิชาการในงานครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร 

  ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร ขึ้นใน

ระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดกิจกรรมในระหวางวันดังกลาว 

ในการนี้ รองคณบดีฝายวิชาการฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากิจกรรมวิชาการฯ ที่จะจัดในงานครบรอบ 40 ป

คณะศึกษาศาสตร (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 

  มติ เห็นชอบการจัดกิจกรรมระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ตามเอกสารการประชุม

หมายเลข 5.1 โดยใหภาควิชาแจงรายละเอียดการจัดกิจกรรม และงบประมาณที่จะใชมายังฝายวิชาการฯ    

คณะศึกษาศาสตร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 

 

 
5.2 การประเมนิผลงานของขาราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น

เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รอบที ่1 
  เลขานุการคณะศึกษาศาสตรกลาวสรุปรายละเอียดการรายงานผลงานการประเมินผลงาน

ของขาราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นเพื่อเล่ือนวิทยฐานะวา ขณะนี้ลวงเลยกําหนดวัน

สงผลการประเมินฯ แลว มีผูสงผลการประเมินเพียงบางสวน โดยสวนที่เหลือคณะศึกษาศาสตรไดขยายเวลา    

ในการสงเปนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ ในการประเมินผลงานฯ ที่ผานมาพบปญหาอุปสรรคในการ

ประเมินเล็กนอย  

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
5.3 การรับจางทาํวิทยานิพนธ และผลงานทางวิชาการ 

  ดวยรองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย ไดรับแจงวาในขณะนี้มีอาจารย และนิสิตรับจางทํา

วิทยานิพนธ และผลงานทางวิชาการ ซึ่งเรื่องดังกลาวสงผลตอภาพลักษณของคณะศึกษาศาสตรเปนอยางมาก 

จึงหารือที่ประชุมในเรื่องดังกลาวเพื่อหามาตรการในการปองกันและแกไขตอไป 

    มติ มอบสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรจัดทําหนังสือขอความรวมมือไปยัง

คณาจารย นิสิต และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ในการสอดสองดูแล และหามมิใหเกิดการกระทําในเรื่อง

ดังกลาว 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.00 น. 
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นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


