
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 3/2552 

วันอังคารที่  24  มีนาคม  2552  เวลา  15.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง – รักษาการแทน) 

3. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เรวด ี กระโหมวงศ – รักษาการในตําแหนง) 

4. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี – รักษาการในตําแหนง) 

5. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.ทพิยวิมล  วังแกวหิรัญ - รักษาการในตําแหนง) 

6. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล - รักษาการในตาํแหนง) 

7. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

8. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

11. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

 
ผูไมเขาประชมุ 

1. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท) 

2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1 
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3. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยวรวรรณินี  ราชสงฆ - รักษาการในตาํแหนง) 
 
 
ผูรวมประชุม 

1. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

2. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 15.30 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดใหมีการเสวนาสภามหาวิทยาลัยทางวิชาการ    

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 นั้น ที่ประชุมดังกลาวไดเสวนาในเรื่องของทิศทางของมหาวิทยาลัยในแผน 

15 ป และการปรับโครงสรางสวนงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา อุปนายก

สภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูปฏิบัติหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ใหมหาวิทยาลัยเรงการปรับ

โครงสรางสวนงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเนนการรวมบริการประสานภารกิจ โดยในสวนของ

คณะจะมีหนวยงานหลัก 3 สวนคือ สวนของสํานักงานคณะ/สวนงาน กลุมสวนงานวิชาการ และศูนยหรือ    

หนวยเฉพาะที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งรายละเอียดความคืบหนาในการปรับโครงสรางจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน 5 ป ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดจัดการประชุมเชิ งปฏิบัติการจัดทําแผน  5  ป              

ของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 27-30 มีนาคม 2552  ณ  อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งจะมีตัวแทน

จากคณะและหนวยงานตางๆ เขารวมในการจัดทําแผน 5 ปของมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
- ไมมี - 
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  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
1.2.2.1  การเขาคายปลูกฝงคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท . )           

ไดกําหนดจัดโครงการคายปลูกฝงคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ครูในโครงการ สควค.  ซึ่งจัดระหวางวันที่ 22-28 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน จังหวัด

ชลบุรี  โดยมีนิสิตในโครงการดังกลาวเขารวมโครงการจํานวน 39 คน 
1.2.2.2  โครงการพี่เตรียมนองเพื่อเพิ่มพูนประสบการณกอนออกปฏิบัติการ

วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
 หนวยฝกสอนฝกงานจัดโครงการพี่เตรียมนองเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

กอนออกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ในวันที่ 24-25 

มีนาคม 2552  ณ หอประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเตรียมความพรอม

ใหกับนิสิตในดานตางๆ กอนออกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาจริง และเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปน

ครูและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
1.2.2.3  ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการตางๆ ในชวง

เดือนมีนาคม 2552 ดังนี้ 
 1.  วันที่ 9 มีนาคม 2552 กําหนดจัดการประชุมนิสิตที่จะออกฝกสอนในป

การศึกษา 2552  ณ หองเรียนรวมชั้น 3  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 2.  วันที่ 10 มีนาคม 2552 กําหนดจัดการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการ

วิชาชีพของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการวัดและประเมินการศึกษา (หลักสูตร 4 ป)  ณ ชั้น 2 คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 3.  วันที่ 11 มีนาคม 2552 กําหนดจัดการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  ณ หองเรียนรวม

ชั้น 3  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
- ไมมี – 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

1.2.4.1  หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 
 ภาควิชาไดจัดโครงการประชุมวิพากษหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน และสาขาวิชาวัดผลการศึกษา  ในระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม  2552                  

ณ โรงแรมหาดแกวรีสอรท จ.สงขลา ซึ่งมีคณาจารยในภาควิชาเขารวมโครงการในวันดังกลาว 
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1.2.4.2  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  
 หัวหนาภาควิชาไดแจงกิจกรรมที่ภาควิชาไดจัดดังนี้ 

(1) ภาควิชาไดจัดอบรมศิลปะการปองกันตัวดวยไอคิโดใหกับเจาหนาที่

สํานักงานปราบปรามยาเสพติด ภาค 9  ในระหวางวันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2552 โดยมีผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  

วรรธนเศรณี เปนวิทยากรในการอบรมดังกลาว 

(2) ภาควิชาไดนํานิสิตระดับปริญญาโท วิชาเอกพลศึกษาเขาศึกษา      

ดูงานเรื่ องหลักสูตรพลศึกษาในระหวางวันที่  18-22 มีนาคม  2552  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 
ครั้งที่ 1/2552 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ      

ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 6 มีนาคม 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2551 
 ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดใหมีการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใหผานความเห็นชอบ  

จากคณะกรรมการประจําคณะ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย 

ปการศึกษา 2551 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

  มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2551  โดยใหอาจารยที่ยัง

ไมไดสงคาระดับขั้นเรงดําเนินการสงคาระดับขั้น และอาจารยที่ยังไมไดทําบันทึกชี้แจงการใหคาระดับขั้น I และ 

E ใหทําบันทึกชี้แจงดวย 
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4.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ขอ 14, 17 และ 18 ไดกําหนดใหมีผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพและ

ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสวนงาน และหนวยงานภายในสวนงาน จึงเสนอใหที่

ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการประกันคุณภาพของสวนงานตามองคประกอบดังนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)  

1. รองอธิการบดีที่กํากับงานประกันคุณภาพ  เปนที่ปรึกษา 

2. หัวหนาสวนงาน     เปนประธาน 

3. หัวหนาหนวยงานภายในของสวนงาน   เปนอนุกรรมการ 

4. ผูแทนปฏิบัติงานภายในสวนงาน จํานวน 2 คน เปนอนุกรรมการ 
5. รองหัวหนาสวนงานหรือผูชวยหัวหนาสวนงานที่กํากับงานประกันคุณภาพ  

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

6. ผูปฏิบัติงานในสวนงานที่ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพคนหนึ่ง   

เปนผูชวยเลขานุการ 

หมายเหต ุ หัวหนาสวนงาน กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหไดมาซึ่งอนุกรรมการในขอ 4 

 
มติ  

1. ที่ประชุมเสนอหลักเกณฑ วิธีการใหไดมาซึ่งอนุกรรมการในขอ 4 ดังนี้ 
หลักเกณฑ 

(1) เปนผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(2) มีความรู และประสบการณดานการประกันคุณภาพ 

(3) มีจิตสาธารณะ ยินดีใหบริการ 
วิธีการ 

คณะคัดเลือกผูแทนจากสายวิชาการ 1 คน และสายสนับสนุน 1 คน โดย

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

2. เสนอชื่ออนุกรรมการตามองคประกอบในขอ 4 ดังนี้ 

2.1 เสนอชื่ออาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง เปนผูแทนสายวิชาการ 
2.2 เสนอชื่อนางสาวจิรดา  เหรียญขํา เปนผูแทนสายสนับสนุน 

3. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร  

ดังนี้ 
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(1) รองอธิการบดีที่กํากับงานประกันคุณภาพ  ที่ปรึกษา 

(................................................................) 

(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ประธาน 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

(3) หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา  อนุกรรมการ 

(4) หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  อนุกรรมการ 

(5) หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อนุกรรมการ 

(6) หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  อนุกรรมการ 

(7) หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  อนุกรรมการ 

(8) หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน  อนุกรรมการ 

(9) เลขานุการคณะศึกษาศาสตร   อนุกรรมการ 

(10) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง   อนุกรรมการ 

(11) นางสาวจิรดา  เหรียญขํา    อนุกรรมการ 

(12) รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย  อนุกรรมการและเลขานุการ 

(13) นางอุทัย  ศิริคุณ     ผูชวยเลขานุการ 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาเทียบโอนประสบการณของนิสิต 
 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดตกลงความรวมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองเบตง โดยเปด

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษานั้น  

เนื่องจากมีนิสิตจากประเทศจีน จํานวน 2 คน ไดสมัครเรียนหลักสูตร กศ.ม. วิชาเอกการบริหารการศึกษา และ

ในวันรายงานตัวนิสิตไมมีหลักฐานที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งงานทะเบียนไดสอบถามนิสิต

พบวาประเทศจีนได เทียบการสํา เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีดวยประสบการณการทํางาน                      

ซึ่งกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตงไดออกหนังสือรับรองประสบการณทํางานใหกับนิสิตทั้งสองเพื่อใชเปน

หลักฐานประกอบวุฒิการศึกษาแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนประสบการณของ Mr.Yong Luo 

และ Miss.Xuejiao Gu เพื่อเขาเรียนในระดับปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุม หมายเลข 5.1) 

  มติ ที่ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิของ Mr.Yong Luo และ Miss.Xuejiao Gu  

แลวพบวา สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ซึ่งไมตรงตามคุณสมบัติที่ระบุวาตองสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จึงเห็นควรแจงใหเทศบาลเมืองเบตงทราบและนําเสนอ กพ. พิจารณาในเรื่องการเทียบโอน

ประสบการณของบุคคลทั้ง 2 ตอไป 
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5.2 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของวิชาเอกสังคมศึกษา หลักสูตร กศ.บ. 5 ป 
 ตามที่ภาควิชาสังคมศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสังคม

ศึกษา โดยไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณแลว ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีรายวิชาที่อาจารยประจํา

สาขาวิชาสังคมศึกษาดําเนินการสอน รหัสรายวิชายังเปนของสาขาสังคมวิทยา ซึ่งในขณะนี้ภาควิชายังไมไดเปด

ทําการเรียนการสอนวิชาโทสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตรจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการ

เปล่ียนแปลงรหัสวิชาดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2) 

    มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของวิชาเอกสังคมศึกษา หลักสูตร กศ.บ. 

5 ป ดังนี้ 

รหัสวิชาเดิม รหัสวิชาใหม 

0118281 ศาสนาในประเทศไทย 0125105 ศาสนาในประเทศไทย 

0118283 วิถีชีวิตไทย 0125206 วิถีชีวิตไทย 

0118382 พระพุทธศาสนา 0125307 พระพุทธศาสนา 

0118481 สันติศึกษา 0125408 สันติศึกษา 

 

 
5.3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพคร ู
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ

ผู รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู โดยแตงตั้งให ผศ.ดร.กาญจนวัลย         

ภิญโญศุภสิทธิ์ เปนประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาว เนื่องจาก ผศ.ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์ ไดขอ

ลาออกจากตําแหนงประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2552 เปนตนไป ในการนี้ 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิชาชีพครู (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.3) 

    มติ ที่ประชุม เห็นชอบการ เปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการผู รับ ผิดชอบหลัก สูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ดังนี้ 

1. อาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล   กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยเอกวิทย  แกวประดิษฐ  กรรมการและเลขานุการ 
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ปดประชุม เวลา 17.06 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


