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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 การสรรหาครูภาษาไทยดีเดน 

ดวยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยประกาศสรรหา  

ครูภาษาไทยดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2552 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานการสอนดีเดน    

ซึ่งรายละเอียดจะประชาสัมพันธไปยังภาควิชาตางๆ ตอไป 
1.1.2 การดําเนินงานความรวมมือกับสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดลงนามความรวมมือกับสํานักงานกองทุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) ในการเพิ่มขีดความสามารถของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สูการเปนสถาบัน

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปนมนุษยที่สมบูรณนั้น คณะไดดําเนินการความรวมมือดังกลาว         

ในระยะที่ 1 โดยการจัดโครงการการนําจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสูการเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 1-2 เมษายน 2552  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีชแอนดรีสอรท จังหวัดสงขลา ขณะนี้อยูใน

ระหวางเตรียมการดําเนินงานในระยะที่ 2 ซึ่งความคืบหนาในการดําเนินงานจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.3 ความกาวหนาในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรเปนแกนนําในการ

ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณนั้น คณะไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้ง โดยได

มีการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขึ้น    

ซึ่งขณะนี้คณะไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบดังกลาวตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดทําเปนระเบียบตอไป 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต แจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นโดย     

ฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ในชวงเดือนพฤษภาคม 2552 ดังนี้ 

(1)  โครงการจัดทําทะเบียนประวัตินิสิตคณะศึกษาศาสตร  ณ ที่ทําการฝายพัฒนา

นิสิตชั่วคราว (ชั้นลางอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร) ในชวงเดือนพฤษภาคม 2552 

(2)  โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 

29 พฤษภาคม 2552   ณ  หองเรียนรวมอาคารเรียนรวมเอนกประสงค 1 

(3)  โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 

24 พฤษภาคม 2552  ณ  หองเรียนรวมอาคารเรียนรวมเอนกประสงค 1 
 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ไมมี - 
 

  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดยายที่ทําการไปยังอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรนั้น 

ขณะนี้อยูในระหวางการประชาสัมพันธการเคลื่อนยาย และการจัดทําปายเพื่อแสดงสถานที่ของหนวยงานตางๆ 

ภายในคณะ และคณะยังไดประสานงานมหาวิทยาลัยในการขอเปนผูดูแลอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรเอง   

โดยรายละเอียดความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

- ไมมี – 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

1.2.5.1  อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ภาควิชาการ

บริหารการศึกษามีกําหนดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งไดผานการคัดเลือกแลวจํานวน 4 คน และได

ประกาศรับเพิ่มเติม โดยคาดวาจะเปดสอนไดในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ในการนี้ ขอใหคณะดําเนินการ

จัดเตรียมหองสําหรับนิสิตดังกลาวเพิ่มเติมอีก 1 หองดวย 
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1.2.6 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
1.2.6.1 สรุปการใชงบประมาณเงินแผนดิน และงบประมาณเงินรายได 

ปงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 2  
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.1 

   มติ      ที่ประชุมรับทราบ โดยในวาระที่ 1.2.6.1 ใหคณะจัดทําบันทึกแจงเวียนใหคณาจารย

ดําเนินการเบิกจายคาสอนเกินเปนรายเดือน โดยกําหนดวันเบิกจายในแตละเดือนเพื่อใหการเบิกจาย

งบประมาณเปนไปตามแผนที่วางไว 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 3/2552 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ   คร้ังที่ 

3/2552 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข 

 
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 2/2552 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ      

ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.2) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 การยายคณะ 

 เนื่องจากมีนิสิตจํานวน 5 คน มีความประสงคขอยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

1. นางสาวจิรภา  อรรถพร  สาขาวิชาวิทยาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มีความประสงค

ขอยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

2. นางสาวพนิดา  ผลบุญ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีความประสงคขอยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

3. นางสาวปณินาถ  มกสูงเนิน  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มีความประสงคขอยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

4. นางสาวลลิตา  แอเดียว  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ     

มีความประสงคขอยายมาสังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 

5. นางสาวสุชาดา  เกปน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ        

มีความประสงคขอยายมาสังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 5 คนขางตน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวานิสิตทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติตามเกณฑในการขอโอนยาย

คณะ จึงเห็นชอบการโอนยายคณะของนิสิต ดังนี้ 

1. นางสาวจิรภา  อรรถพร  โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

2. นางสาวพนิดา   ผลบุญ   โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร 

3. นางสาวปณินาถ  มกสูงเนิน  โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

4. นางสาวลลิตา  แอเดียว  โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร 

5. นางสาวสุชาดา  เกปน  โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร 

โดยมอบหมายใหนางสุภาภรณ  ประดับแสง ขอเอกสารแผนการเรียนของนางสาว   

จิรภา  อรรถพร เพื่อใชแนบประกอบการพิจารณาขอโอนยายในขั้นตอนตอไปดวย 
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4.2 การเทียบโอนวิชาเรียน 
  ดวยนางสาววริษกร  ไชยรัตน นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู       

มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนมาแลวในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กับหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู)         

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาววิรษกร  ไชยรัตน (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุม หมายเลข 4.2) 

   มติ เห็นชอบการเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาววริษกร  ไชยรัตน ดังนี้ 
รายวิชาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

หลักสูตรและการสอน ที่ไดลงทะเบียนเรียนใน พ.ศ. 2549 
รายวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู ที่ขอเทียบโอน พ.ศ. 2551 

0324521  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  3 นก. 
0314502  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  3 นก. 

0308331  การจัดกระบวนการเรียนรู  3 นก. 

0320511  การวิจัยทางการศึกษา  3 นก. 
0314507  การวิจัยสําหรับครู  3 นก. 

0324511  การวิจัยหลักสูตรและการสอน  3 นก. 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาวอนุสรา  สุวรรณวงศ 
 ดวยนางสาวอนุสรา  สุวรรณวงศ  นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูที่ไดเรียนมาแลวในระดับปริญญาตรี เพื่อขอลด

จํานวนหนวยกิตสําหรับนิสิตปริญญาโทที่ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบ

โอนวิชาเรียนของนางสาวอนุสรา  สุวรรณวงศ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเทียบโอนได 1 รายวิชาคือ 
รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) พ.ศ. 2545 
รายวิชาที่ขอเทียบโอน 

หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2551 

0308341 ส่ือและนวัติกรรมการศึกษา  2 นก. 
0308341 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 นก. 

0308211 ความรูพื้นฐานทางการศึกษา  2 นก. 

 

 
5.2 การเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาวอนงคนาถ  เกาพี่นอง 

 ดวยนางสาวอนงคนาถ  เกาพี่นอง  นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร      

(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวกับรายวิชาที่สังกัด

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากไดยายมาศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

การขอเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาวอนงคนาถ  เกาพี่นอง (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2) 
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    มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวไมเห็นชอบการเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาวอนงคนาถ     

เกาพี่นอง เนื่องจากรายวิชาที่นํามาเทียบมีจํานวนหนวยกิตนอยกวารายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 

 
5.3 การยายคณะของนายสุรเชษฐ  คงแกว และนางสาวนาถฤดี  เดชรักษา 

ดวยนายสุรเชษฐ  คงแกว และนางสาวนาถฤดี  เดชรักษา นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะ

เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  มีความประสงคขอโอนยายคณะมาสังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะ

ศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 2 ขางตน (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุม หมายเลข 5.3) 

    มติ ไมเห็นชอบการโอนยายของนายสุรเชษฐ  คงแกว และนางสาวนาถฤดี  เดชรักษา 

เนื่องจากจํานวนหนวยกิตรวมที่ไดเรียนมาแลวในคณะเดิมไมครบตามขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

 

ปดประชุม เวลา 14.50 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


