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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน 

1.1.1 การทําความรวมมือโครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหมี
มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด 

ดวยอธิการบดีไดมอบหมายใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรลงนามตกลงทําความ

รวมมือกับคุรุสภาในการจัดโครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภา

กําหนด โดยผูเขารวมโครงการจะตองเปนครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติงานภายในโรงเรียนโดยที่ไมไดมี

วุฒิทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาจะสนับสนุนทุนใหมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดย

จะรับผูเรียน จํานวน 250 คน ซึ่งจะเริ่มประกาศรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2553 นี้ ทั้งนี้ หากมีความคืบหนา

จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.2 ขอสรุปการสัมมนากลุมยอยในโครงการพัฒนาเครือขายดานการบริหาร

บุคคลของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 23-25 กุมภาพันธ 2553  ณ บอแสนวิลลาแอนดสปา จ.พังงา 
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมนอกเลม 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสติ 
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตแจงกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นโดยฝายพัฒนานิสิต

ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 ดังนี้ 

1.2.1.1  โครงการซุมรับปริญญาพี่บัณฑิต จัดขึ้นระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 2553  

ณ สนามหญาหนาอาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม 

1.2.1.2  กลุมกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตรเขารวมโครงการของงานพัฒนานิสิต 

วิทยาเขตสงขลา โดยรวมจําหนายอาหารบริเวณสระน้ํามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2553 

1.2.1.3  โครงการสรางเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย จัดเมื่อวันที่ 10-12 

กุมภาพันธ 2553  ณ โรงยิมอาคารพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.2.1.4  โครงการอนุรักษประเพณีวันมาฆบูชา จัดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553      

ณ วัดบางดาน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

1.2.1.5  โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธกลุมกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร        

จัดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ-2 มีนาคม 2553  ณ นฆรีละงูปารค อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
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1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
1.2.2.1 การประชุมเสวนาทางวิชาการ 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรไดเขารวมการประชุม

เสวนาทางวิชาการและเขารวมสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553  

ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  ในการประชุมไดมีการประกาศนโยบาย 4 ใหม ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สองโดยนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีดังนี้ 

1.  คุณภาพคนไทยยุคใหม 

2.  พัฒนาครูยุคใหม 

3.  สถานศึกษายุคใหม 

4.  พัฒนาบริหารจัดการยุคใหมทั้งในสถาบันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และระดับอุดมศึกษา 

นอกจากนี้มีการประกาศนโยบาย 8 ประการของนายชินวรณ  บุณยเกียรติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1.  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ขอใหทุกสวนราชการให

ความสําคัญในเรื่อง คุณภาพ โอกาส และการมีสวนรวมทางการศึกษา และรวมขับเคลื่อนโดยพรอมเพรียงกัน  

2.  โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไปเตรียมการใหเสร็จกอนเปดภาคเรียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดคุณภาพดีกวาเดิม โดยยึดหลักภาคี        

4 ฝาย ไดแก ครู กรรมการนักเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชนที่ตองเขามาดูแล 

3.  จัดตั้ง “โรงเรียนดีประจําตําบล” จะนํารองเขตพื้นที่การศึกษาละ            

1 โรงเรียน 1 ตําบล โดยคัดโรงเรียนในกํากับของชุมชน ใหมีภาคีระหวางชุมชน อบต. สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หลังจากนั้นจัดทํา MOU รวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับ

กระทรวงมหาดไทย และนายกเทศมนตรี โดยขอใหนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อรวมกันจัดการศึกษา 

ตอบสนองตอยุทธศาสตรในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และยุทธศาสตรในการลด

ภาระความรับผิดชอบคาใชจายของผูปกครอง 

4.  โครงการพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนเรื่อง

สําคัญจะทํางานรวมกับฝายความมั่นคงภาคใต โดยการพัฒนาปอเนาะใหเขมแข็ง ปรับปรุงหลักสูตรการสอน

ศาสนาในโรงเรียน เพื่อจะใชการศึกษาสรางสันติสุขและสมานฉันท 

5.  การสรางแหลงเรียนรูราคาถูก คือ กศน.ตําบล โดยรวมมือกับ

กระทรวงมหาดไทยและ อบต. จะทําใหครบทุกตําบลภายในป 2553 

6.  จัดทําโครงการ Teacher channel เพื่อการพัฒนาคุณภาพครู ใหครูได

แลกเปลี่ยนเรียนรู สวนโครงการ Tutor channel ใหทําตอไปและใหนําไปไวในเว็บไซตดวย 
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7.  ผลักดันพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ เพื่อใหครูไดรับ

สิทธิประโยชน และเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแกครู และยังไดมอบหมายใหคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไปดูแลกองทุนพัฒนาชีวิตครู เพื่อดําเนินการพัฒนาครูอยางเปนรูปธรรมดวย 

8.   สนับสนุนองคความรูดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เพื่อให

สนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครูคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร โดยสงเสริมใหสถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ

การพัฒนา เปนหนวยงานหลักที่จะบูรณาการองคความรู 
1.2.2.2 ความคืบหนาในการผลิตครูพันธุใหม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเริ่มนํารองโครงการผลิต

ครูพันธุใหม โดยจะคัดเลือกนิสิตเขาโครงการในป 2553 ซึ่งจะเปนนิสิตชั้นป 4 ที่จะขึ้นป 5 โดย สกอ. ไดกําหนด

คุณสมบัติของสถาบันฝายผลิตนิสิตโครงการครูพันธุใหมดังนี้ 

1.  เปนสถาบันฝายผลิตครูที่มีการจัดการศึกษาสาขาครู ไดแก ครุศาสตร 

ศึกษาศาสตร ครุอุตสาหกรรม โดยในหลักสูตรมีการกําหนดเปนระดับปริญญาตรี 5 ปเทานั้น 

2.  ตองนําเสนอขอมูลศักยภาพการผลิตครูให สกอ. โดยในสวนของคณะ

ศึกษาศาสตรไดนําเสนอขอมูลดังกลาวไปยัง สกอ. แลว และไดสาขาที่จะผลิตครูในป 2553 จํานวน 3 สาขา คือ 

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และฟสิกส  

3.  ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. และหลักสูตรที่นําเสนอ

จะตองผานคุรุสภา โดยมีเกณฑการพิจารณา 3 เกณฑคือ 

(1)  คุณภาพของอาจารยประจําหลักสูตร 40% 

(2)  คุณภาพอาจารยผูสอนในหลักสูตร 30% 

(3)  การบริหารจัดการและการพัฒนา 30% 
1.2.2.3  การอบรมชุดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา รุนที่ 5 

 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับมอบหมายจากคุรุสภาใหดําเนินการอบรม  

ชุดมาตรฐานวิชาชีพครูนั้น คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการอบรมมาแลว 4 รุน และกําหนดจัดการอบรมรุนที่ 5 

ระหวางวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553 โดยขณะนี้คณะไดเปดรับสมัครผูสนใจเขารับการอบรมดังกลาว 

ทั้งนี้ ความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
 

1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
- ไมมี - 

 
1.2.4 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี - 
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1.2.5 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 
1.2.5.1 การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย 

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เ ร่ือง  การจัดตั้ งส วนงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา (หนา 50) เลม 127 ตอนพิเศษ 21 ง เมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ 2553 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป นั้น มีผลใหสวนงานวิชาการตางๆ 

(คณะตางๆ) จะตองมีการปรับโครงสรางหนวยงานภายในใหม โดยในสวนของสํานักงานเลขานุการคณะ

ศึกษาศาสตรจะเปลี่ยนเปนสํานักงานคณะศึกษาศาสตร ซึ่งขณะนี้มีนางสมนิตย  สุกาพัฒน รักษาการหัวหนา

สํานักงานคณะ สวนการปรับโครงสรางอื่นๆ ของคณะจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.2.5.2 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “รวมบริการประสานภารกิจ

ระหวางคณะ (แบบไมมีภาควิชา)”  
สํานักงานคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

“รวมบริการประสานภารกิจระหวางคณะ (แบบไมมีภาควิชา)” ในวันที่ 19 มีนาคม 2553  ณ หอง SC216 คณะ

ศึกษาศาสตร และหอง SC1218 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเปนเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานคณะ และเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ดานตางๆ ซึ่งผูที่สนใจสามารถเขารวมโครงการในวันดังกลาวได 
1.2.5.3 เรื่องแจงจากกลุมหลักสูตรวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

ดวยกลุมหลักสูตรวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาไดมอบหมายใหหัวหนา

สํานักงานคณะ แจงการจัดโครงการตางๆ ของกลุมหลักสูตรวิชาพลศึกษาฯ ดังนี้ 
(1) โครงการอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน จํานวน 2 รุน รุน

ที่ 1 ระหวางวันที่ 10-13 ธันวาคม 2552 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 17-20 ธันวาคม 2552 
(2) โครงการวิ่งฟารทเลค จัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2553 โดยมีระยะทาง

จากวัดควนลังไปยังน้ําตกโตนงาชาง 
(3) โครงการศึกษาดูงานดานหลักสูตรการสอนพลศึกษา จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 1-6 มีนาคม 2553  ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนพระดาบส ศูนยกีฬาธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง 
   มติ      ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 1/2553 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ  คร้ังที่ 

1/2553 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด     

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 

หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.1.3  

ขอความเดิม ...วันที่ 30 มกราคม 2553... 

แกไขเปน ...วันที่ 27 มกราคม 2553... 
 
 

2.2 รับรองมติการแจงเวียนพิจารณาปรับแกผลการเรียนของนางสาวนุชซยันี         
สงาบานโคก 

   ตามที่คณะไดแจงเวียนใหพิจารณาการปรับแกผลการเรียนของนางสาวนุชซัยนี  สงาบานโคก     

ในรายวิชา 0314506 Administration And Management For Teachers จากคาระดับขั้น E เปน A เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2553 นั้น คณะกรรมการประจําคณะมีมติจากการแจงเวียนดังกลาวดังนี้ 

         “เห็นชอบใหปรับแกผลการเรียนของนางสาวนุชซัยนี  สงาบานโคก จากคาระดับขั้น E       

เปน A”   โดยมติไมเปนเอกฉันท เนื่องจากมีขอสังเกตจากกรรมการดังนี้ 
 ขอสังเกตจากกรรมการ 
 การใหคะแนนเวลาเรียนสูงเกินไป ซึ่งนิสิตควรไดฝกปฏิบัติหรือมีคะแนนสอบในสัดสวนที่     

สูงกวาที่ปรากฏ 

ประธานเสนอมติการแจงเวียนพิจารณาปรับแกผลการเรียนของนางสาวนุชซัยนี  สงาบานโคก 

เพื่อพิจารณารับรองมติดังกลาว 

  มติ รับรองมติเห็นชอบใหปรับแกผลการเรียนของนางสาวนุชซัยนี  สงาบานโคก จาก     

คาระดับขั้น E เปน A โดยมอบฝายวิชาการฯ ประสานงานกับผูสอนใหปรับแกสัดสวนการใหคะแนน              

ตามขอสังเกตจากกรรมการ 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2552 

ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้นจะตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 

2552 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1...นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรปรับชวงการใหคาระดับขั้นตางๆ ของผูสอนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีคา      

ชวงคะแนนที่เทากัน 

2. ควรปรับแบบฟอรมการสงคาระดับขั้นชากวากําหนด โดยใหระบุดวยวามีนิสิตที่จะตอง 

เรงการสงคาระดับขั้น หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือไม และใหระบุวันที่จะสงคาระดับขั้นดวย 

3. ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และคาระดับขั้นตางๆ กอนสงมหาวิทยาลัย

ทุกครั้ง 

 มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2552 และใหมีการปรับปรุง

ดังนี้ 

1. แกไขตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ดังนี้ 
• จาก อ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ เปน ผศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ 

• จาก อ.ดร.พูนสุข  อุดม  เปน ผศ.ดร.พูนสุข  อุดม 

2. แกไขจํานวนนิสิตในรายวิชา 0308321 กลุม 2 ของ อ.ชวนพิศ  ชุมคง จาก 52 

เปน 29 

3. แกไขจํานวนนิสิตในรายวิชา 0308111 กลุม 3 ของ ผศ.ดร.พูนสุข  อุดม จาก 40 

เปน 39 

4. แกไขจํานวนนิสิตที่ ไดคาระดับขั้น  D ในรายวิชา  0332213 กลุม  1 ของ             

อ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม จาก 1 เปน 0 และแกไขจํานวนนิสิตคาระดับขั้น E จาก 0 เปน 1 

5. แกไขจํานวนนิ สิตในรายวิชา  0308335 กลุม  2  ของ  อ .ดร .อมลวรรณ                 

วีระธรรมโม จาก 52 เปน 49 

6. ปรับคาระดับขั้นของนิสิตที่ไมระบุคาระดับขั้นเนื่องจากนิสิตลาออกในรายวิชา
ของ อ.นรเศรษฐ  ศรีแกวกุล ใหเปน E 

7. มอบนางอุทัย  ศิริคุณ ประสานงานผูสอนในการปรับชวงคาระดับขั้นใหเทากัน

ตามขอเสนอแนะจากกรรมการ ตามรายชื่อตอไปน้ี 

(1) รศ.ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ 

(2) รศ.เอกวิทย  แกวประดิษฐ 

(3) อ.สุรศักดิ์  ไผดํา 

(4) อ.จินตนา  กสินันท 
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(5) อ.ชัชวาล  ชุมรักษา 

(6) อ.อรพิน  ทิพยเดช 

8. มอบนางอุทัย  ศิริคุณ ปรับตามขอเสนอแนะจากกรรมการ และประสานงาน

อาจารยใหสงคาระดับขั้นสวนที่เหลือโดยเร็วเพื่อมิใหกระทบตอนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา  

 

 
4.2 (ราง) ระเบียบการยายเขาเรียนในคณะศึกษาศาสตรของนิสิตสาขาตางๆ  

ในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ดวยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํา (ราง) ระเบียบการยายเขา

เรียนในคณะศึกษาศาสตรของนิสิตสาขาตางๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเปนแนวทางและสรางมาตรฐานใน

การพิจารณารับโอนยายนิสิตเขาศึกษาในคณะ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบการยายเขาเรียนในคณะศึกษาศาสตรของนิสิตสาขาตางๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบ โดยใหมีการปรับแกรายละเอียดตามที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอ ดังนี้ 

1. ชื่อระเบียบ เปล่ียนเปน ระเบียบการยายเขาเรียนในคณะศึกษาศาสตรหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 5 ป ของนิสิตตางคณะในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. ตัดคุณสมบัติทางดานวิชาเรียน ขอ 1.6 ออก 

3. คุณสมบัติทางดานวิชาเรียน ขอ 1.9 เปล่ียนเปน นิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑที่

สาขาวิชากําหนด และไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

4. คุณสมบัติทั่วไป ขอ 2.1 เปล่ียนเปน คณะเดิมที่นิสิตสังกัดยินยอม 

5. คุณสมบัติทั่วไป ขอ 2.2 เปล่ียนเปน คณะใหมที่นิสิตจะยายเขายินดีรับ 

6. ปรับขอความในสวนของแนวปฏิบัติในการสอบวัดความรูความสามารถดาน

วิชาชีพครู (วัดแววความเปนครู) ดังนี้ 

6.1 กรณีที่เคยสอบตอนสอบคัดเลือกเขาเรียน 

 จะใชผลการสอบเดิมโดยคณะจะประสานงานกับงานภารกิจรับนิสิต ถาผล

การสอบผานสามารถใชผลการสอบครั้งนั้นไดเลย แตถาผลการสอบไมผานตองทําการสอบใหม 

 แกไขเปน 

 กรณีที่เคยสอบคัดเลือกเขาเรียน 

 จะใชผลการสอบเดิม โดยคณะจะประสานกับภารกิจรับนิสิต ถาผลการ

สอบ “ผาน” สามารถใชผลการสอบครั้งนั้นไดเลย แตถาผลการสอบ “ไมผาน” ตองทําการสอบใหมโดยใชขอสอบ

วัดแววความเปนครูที่คณะศึกษาศาสตรจัดทําขึ้น 
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6.2 กรณีที่ไมเคยสอบ 

 ... 3) เกณฑการผานการสอบคะแนนการสอบวัดแววครูตองมีคะแนนตั้งแต 

60 คะแนนขึ้นไป ... 

แกไขเปน  

กรณีที่ไมเคยสอบคัดเลือกเขาเรียน 

...3) การผานเกณฑการสอบ : คะแนนสอบวดัแววครูตองมีคะแนนตั้งแต

รอยละ 60 ขึ้นไป … 

7. มอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตรแจงความคืบหนาในการ

จัดทํา (ราง) ระเบียบดังกลาวใหคณาจารยในคณะทราบโดยทั่วกัน 

 

 
4.3 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

4.3.1 สาขา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
ดวยคณะกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จะหมดวาระการดํารงในวันที่ 20 เมษายน 2553 เพื่อใหการจัดการเรียนการ

สอนและการบริหารหลักสูตรดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ประธานผูรับผิดชอบ

หลักสูตรฯ จึงเสนอรายชื่อคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน แทนชุดเดิม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1) 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตร สาขา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ดังนี้ 
 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 

4. อาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารยประจําหลักสูตร 

1. อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน 

2. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

3. อาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 

4. อาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง 

5. อาจารย ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ 
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4.3.2 สาขา ศศ.ม. จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรดังกลาวเปนไปดวย

ความเรียบรอย ทางหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษาจึงเสนอใหแตงตั้งอาจารยดวงฤดี     

พวงแสง เปนคณาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุม หมายเลข 4.3.2) 

 มติ เห็นชอบการแตงตั้ งอาจารยดวงฤดี   พวงแสง  เปนคณาจารยประจําระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

 

 
4.4 การขอยายสถานศึกษา (นายนราวี  ทาสอน) 

 ดวยนายนราวี  ทาสอน นิสิตรหัส 5111209630 ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีความประสงคยายมาศึกษาตอในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปการศึกษา 2553 นางสุภาภรณ  ประดับแสง จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ใหความเห็นชอบการยายสถานศึกษาของนายนราวี  ทาสอน 

2. หากเห็นชอบใหยายสถานศึกษา ใหพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียน

ระหวางมหาวิทยาลัยจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ของนายนราวี  ทาสอน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) 

 มติ เห็นชอบการโอนยายสถานศึกษาของนายนราวี  ทาสอน และเห็นชอบการเทียบโอน

รายวิชาระหวางมหาวิทยาลัยจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ของนายนราวี  ทาสอน ดังนี้ 

 
รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

1. PSYC2207 จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) 1. 0308251  จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 

2. EDUC1201 พื้นฐานการศึกษาและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3(3-0-6) 2. 0308111 ความเปนครู 3(2-2-5) 

3. EDTE1101 หลักการทฤษฎีและ

วิสัยทัศนทางเทคโนโลยี 

3(3-0-6) 3. 0317311 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา 

3(3-0-6) 

4. EDTE1102 การใชและการบํารุงรักษา

อุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 

3(3-0-6) 4. 0317312 การใชและบํารุ ง รักษา

เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 

2(1-2-3) 

5. EDTE1701 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับครู 

3(3-0-6) 5. 0308243 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

 

2(1-2-3) 
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รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

6. EDTE1103 การออกแบบและผลิต

ส่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 6. 0317411 การออกแบบและพัฒนา

ส่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 

7. EDTE1104 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อ

การศึกษา 

3(3-0-6) 7. 0317326 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับ

การศึกษา 

3(2-2-5) 

8. EDTE2104 เทคโนโลยีการถายภาพ 3(3-0-6) 8. 0317231 เทคโนโลยีการถายภาพ 3(2-2-5) 

9. EDTE2105 การศึกษาทางไกลดวยอี

เลอรนนิ่ง 

3(3-0-6) 

9. 0308341 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

10. EDTE3704 การประยุกต ใช ส่ือและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

3(3-0-6) 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาเสนอชื่อเลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (หนา 50) เลม 127 ตอนพิเศษ 21 ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 และมีผลบังคับ

ใชตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป และคณะไดเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรชุดใหมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2551 ขอ 20 แลวนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะและการบริหารงานภายในคณะเปนไป

ดวยความเรียบรอย คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหพิจารณาแตงตั้งเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการประจําคณะ  

มติ เห็นชอบใหแตงตั้งเลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เลขานุการ 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน   ผูชวยเลขานุการ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง   ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร  ผูชวยเลขานุการ 
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ปดประชุม เวลา 18.50 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

 นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


