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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 09.25 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 ผลการประเมนิการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธประจําปการศึกษา 2554 

ประธานเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธประจําปการศึกษา 2554 

ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1-นอกเลม ตอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ประจําป 2554 และมี

ขอเสนอแนะวาควรพิจารณาตัวชี้วัดตามกลยุทธการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร  ใหสอดคลองตามตัวชี้วัดในระบบ

การประกันคุณภาพ และมีการทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 
1.1.2 ประเด็นความเสี่ยงที่ดําเนินการในปการศึกษา 2554 

ประธานเสนอประเด็นความเสี่ยงที่คณะศึกษาศาสตรดําเนินการในปการศึกษา 2554 

ตอที่ประชุมเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2-นอกเลม) 

ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงใหครอบคลุมตามพันธกิจหลักของคณะ

ทั้งหมด  และมุงเนนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องความพรอมดานภาษา  และการเตรียมความพรอมนิสิตสูการ  

เปนประชาคมอาเซียน 

2. การเตรียมการในการจัดทําความรวมมือกลุมประเทศอาเซียน เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนหรือดานอื่นๆ  

 
1.1.3 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประธานเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตรตอที่ประชุม

เพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.3-นอกเลม)  

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร พรอม

ทั้งใหขอเสนอแนะวาควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว 
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1.1.4 จํานวนนิสิตใหมในปการศึกษา 2555 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาจํานวนนิสิตใหมที่ผานการคัดเลือกเขาเปนนิสิตสังกัด

คณะศึกษาศาสตรในปการศึกษา 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 663 คน ซึ่งเกินกวาแผนการรับนิสิตที่ตั้งไว โดยฝาย

ทะเบียนจะจัดทําและแจงรายชื่อนิสิตที่รับเขามาทั้งหมดใหคณะทราบตอไป 

 
1.1.5 การประชุมคณาจารยสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

คณะกําหนดจัดประชุมเสวนาทางวิชาการสายคณาจารยคณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 6 

มิถุนายน 2555  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรท จังหวัดสงขลา ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ซึ่งในการ

ประชุมดังกลาวกําหนดใหมีการหารือเร่ืองการบริหารงานของคณะ การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย การจัดทําขอตกลงรวมของสาย

คณาจารย และการแนะนําอาจารยใหม และไดขอความรวมมือคณาจารยเขารวมในการประชุมดังกลาวดวย 

  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 

1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.1.1  การรบัรองหลักสูตร 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ชวงบายคณะกรรมการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา

จะเขารับรองหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตรในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ในการนี้ ขอความ

รวมมือประธานสาขาวิชาติดตามประมวลรายวิชาเพื่อจัดเก็บรวบรวมที่ฝายวิชาการของคณะ และขอเชิญชวน

คณาจารยเขารวมในการรับรองหลักสูตรดวย 
1.2.1.2  การปฐมนิเทศนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับปริญญาตรี          

ปการศึกษา 2555 จํานวน 663 คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555  และปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 3 

มิถุนายน 2555  ณ หอประชุมปาริชาต  และกําหนดใหนิสิตใหมเขาพบอาจารยที่ปรึกษาหลังเสร็จส้ินการ

ปฐมนิเทศ ในการนี้ ขอความรวมมือคณาจารยเขารวมในการปฐมนิเทศนิสิตดวย 
1.2.1.3  การสมัมนาอาจารยพี่เลี้ยงนิสิตฝกสอน 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดการสัมมนาอาจารยพี่เล้ียงนิสิตฝกสอนในวันที่ 8 

มิถุนายน 2555 และสัมมนาอาจารยนิเทศกวิชาเอกและอาจารยนิเทศกวิชาชีพครูในวันที่ 13 มิถุนายน 2555        

ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในการนี้ ขอความรวมมืออาจารยที่เกี่ยวของเขารวมในการสัมมนา

ดังกลาวดวย  
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1.2.1.4  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 

ระหวางวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 และประเมินในระดับมหาวิทยาลัยระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555      

ในการนี้ คณะอาจมีการประสานงานเพื่อขอขอมูลหรือรายละเอียดการดําเนินงานจากสาขาวิชา จึงขอความ

รวมมือจากสาขาวิชาในการใหขอมูลประกอบการประเมินดวย 
1.2.1.5  การดงูานจากหนวยงานภายนอก 

รองคณบดีแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไดติดตอ

ประสานงานในการขอนํานิสิตเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนานิสิตกับนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในสวนของฝายพัฒนา

นิสิตไดจัดเตรียมนิสิตเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันดังกลาวแลว 
1.2.1.6  การพัฒนาขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมี

และเลื่อนเปนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 
ตามที่คณะไดตอบรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเปน

หนวยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

และเชี่ยวชาญนั้น บัดนี้ไดดําเนินการพัฒนาในหลักสูตรตางๆ แลวเสร็จไปแลวจํานวน 3 รุน และคณะไดรับการ

คัดเลือกใหเปนตัวแทนหนวยพัฒนาในระดับภาคใต เขารวมประชุมรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาส

ตอไป 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ประธานสาขาวิชาแจงใหที่ประชุมทราบวาสาขาวิชาไดทําเรื่องเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาขอจางนางเพชรา  วงศประไพโรจน  เปนอาจารยในสาขาวิชาเพื่อใหกรรมการประจํา

หลักสูตรสาขาวิชาปฐมวัยครบตามเกณฑของ สกอ. โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 
1.2.2.2  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

(1) นายอรวิชย  ถิ่นนุกูล  นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษาไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดวิทยานิพนธดีเดน ประจําปการศึกษา 2553  ซึ่งวิทยานิพนธ

ดังกลาวมีอาจารย ดร.กฤษณพล จันทรพรหม และอาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง เปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

(2) สาขาวิชากําหนดโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติและการนําเสนอ

ผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 3 พ.ศ. 

2555 ภายใตชื่องาน “SMART FOR ALL ครั้งที่ 3 : เทคโนโลยีการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม” ระหวางวันที่  

7-11 กันยายน 2555  ณ หองประชุมปาริชาต  โดยจะเชิญ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายพิเศษ เร่ือง  

“ทิศทางเทคโนโลยีการเรียนรูไทยสูประชาคมอาเซียน”  
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(3) อาจารยในสาขาวิชาจะลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คือ 

อาจารยขรรคชัย  แซแต  ซึ่งจะลาศึกษาตอในปการศึกษา 2555 

 
1.2.2.3  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(1) สาขาวิชาไดบรรจุอาจารยในสาขาวิชา จํานวน 1 คน คือ อาจารย ดร.สิงหา  

ประสิทธิ์พงศ  ซึ่งมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และทําการสอนในรายวิชาดาน

การสอนฟสิกส 

(2) โครงการ ตชด. ไดรวมประชุมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 

2555 ที่ผานมา เพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือโรงเรียนในพื้นที่เกาะในดานการจัดหาครูผูสอนที่เปนคนในพื้นที่ 

และกําหนดใหมีการประชุมตอเนื่องในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1.2.3.1  รองศาสตราจารย ดร.นริันดร  จลุทรัพย 
แจงใหที่ประชุมทราบวาวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป 

2555 ฉบับที่ 1 กําหนดเผยแพรในเดือนมิถุนายน 2555 อาจารยที่ประสงคจะเผยแพรหรือแนะนําหนังสือสามารถ

แจงความประสงคไดที่นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร หรือท่ีบรรณาธิการวารสาร 
1.2.3.2  รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท 

แจงใหที่ประชุมทราบวารองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ  ไดรับรางวัล

ผลงานวิจัยดีเดนดานสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2554 ซึ่งเขารับรางวัลจาก

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22              

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2555 

 
1.2.4  หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

แจงรายงานผลการใชจายงบประมาณเงินรายไดและเงินแผนดิน ไตรมาสที่ 2 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.4) 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 3/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

3/2555 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  

 
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 2/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 

2/2555 เมื่อวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.2) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง  

3.1 การแกไขคาระดับข้ันของอาจารยอาภากร  ราชสงฆ 
   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมสมัยสามัญ 

ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 วาระที่ 4.4 การขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชาของอาจารยอาภากร  

ราชสงฆ  ซึ่งที่ประชุมมติเห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นในรายวิชาที่อาจารยอาภากร  ราชสงฆ เปนผูสอน จํานวน 

2 รายวิชา 4 กลุม ดังนี้ 

(1) รายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ กลุม 2101 จํานวน 4 คน และกลุม 2102 จํานวน 

24 คน 

(2) รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน กลุม 1 จํานวน 1 คน และกลุม 2 

จํานวน 13 คน 

และคณะไดเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ผลการ

พิจารณาที่ประชุมสภาวิชาการ มีมติอนุมัติการแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ และไม

อนุมัติการแกไขคาระดับขั้นใหนิสิตในรายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา

วิชาการไดขอเอกสาร/หลักฐานชี้แจงของอาจารยผูสอนประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

  มติ มอบฝายวิชาการประสานงานในการติดตามชิ้นงาน และคะแนนของนิสิตในแตละ

ชิ้นงานจากอาจารยอาภากร  ราชสงฆ  ประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการเพิ่มเติม  
 
 



 7

วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2554  

ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2554 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1-นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
คณะควรจัดอบรมในเรื่องของการจัดทําคาระดับขั้นใหกับคณาจารย โดยเฉพาะคณาจารยที่

บรรจุใหม 

มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2554 โดยมอบฝายวิชาการ

ประสานงานกับรองศาสตราจารยนอม  สังขทอง และอาจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล ในการปรับชวงหางของคา

ระดับขั้นแตในชวงใหเทากัน และประสานงานกับอาจารยชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน ในการปรับรูปแบบการคิดคา

ระดับขั้นเปนแบบอิงเกณฑ 

 

 
4.2 การเสนอชื่ออาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. 2554 

ดวยมหาวิทยาลัยเสนอใหหนวยงานพิจารณาเสนอชื่ออาจารยในสังกัดเพื่อเขารับการ

คัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. 2554 โดยคณะไดเวียนเอกสารดังกลาวไปยัง

สาขาวิชาตางๆ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อรายชื่อ ปรากฏวามีผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน 1 ราย คือ อาจารย ดร.     

คุณอานันท  นิรมล  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่ออาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน 

ประจําป พ.ศ. 2554 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่ออาจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล  เขารับการพิจารณารับรางวัล

ตัวอยางดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. 2554 โดยมอบฝายเลขานุการประสานงานในการขอรายละเอียด

ในสวนของการผลักดันใหนิสิตไดรับรางวัลตางๆ เพิ่มเติม 

 

 
4.3 การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป 

พ.ศ. 2555 
ดวยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กําหนดใหมีการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป พ.ศ. 2555 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกผู

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคณะไดแจงเวียนใหสาขาวิชาพิจารณาแลว ปรากฏวาไมมีผูไดรับการเสนอชื่อ 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

ประจําป พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3) ดังนี้ 

(1) พิจารณาเสนอชื่อครู รองผูบริหารสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ 
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(2) พิจารณาเสนอชื่อผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม

เกณฑ 

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อผูบริหารสถานศึกษาเพื่อรับการพิจารณารางวัลหนึ่งแสนครูดี 

ประจําป พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

(1) นายศุภณัฐ  เพชรรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค และมอบ

รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย ประสานในสวนของประวัติและผลงาน 

(2) นายศิลปชัย  ผลกลา  ผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียรชม และมอบรอง

ศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท ประสานในสวนของประวัติและผลงาน 

 

 
4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 

ตามที่คณะไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 (จากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553) เนื่องจากแผนดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา 

2554 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.4-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา 

2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใหเพิ่มเติมขอมูลผลการดําเนินงานในสวนของการจัดทํา

ฐานขอมูลศิษยเกาของแตละสาขาวิชา และการจัดโครงการตางๆ ของสาขาวิชาใหครบคลุมในแตละ

องคประกอบ 

 

 
4.5 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
เนื่องดวยการดําเนินงานตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพ กําหนดใหมีการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อมุงเนนการประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทาง กํากับดูแลขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสวนงานตามหนาที่และบทบาทของคณะกรรมการประจําสวนงาน การบริหารและการจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงาน ในการนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและดําเนินการ

ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงาน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.5-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบใหคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวน

งานวิชาการ และจัดสงมายังสํานักงานคณะ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เพื่อรวบรวมสรุปผลการประเมิน

ตอไป 
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4.6 การโอนยายสถานศึกษาและการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายทศพร  โอมณี 
 ดวยนายทศพร  โอมณี มีความประสงคขอโอนยายสถานศึกษาจากสถาบันพลศึกษา   

วิทยาเขตกระบี่ มาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 ซึ่งฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิต

แลว ซึ่งหากเห็นชอบการโอนยายจะดําเนินการเทียบโอนรายวิชาตอไป ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการ

โอนยายและการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.6) 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบใหนายทศพร  โอมณี  โอนยายสถานศึกษามาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณได เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวนตาม

เกณฑ 

2. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายทศพร  โอมณี  จํานวน 9 รายวิชา 21 

หนวยกิต ดังนี้ 
รายวิชาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
คาระดับ

ขั้น 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

พล 031003 กรีฑา 1 2(1-2-3) C+ 0319132 ทักษะและการสอนกรีฑา 2(1-2-3) 

พล 041007 บาสเกตบอล 1 2(1-2-3) A 0319232 ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ส อ น

บาสเกตบอล 

2(1-2-3) 

พล 041014 ฟุตบอล 1 2(1-2-3) B+ 0319231 ทักษะและการสอนฟุตบอล 2(1-2-3) 

ศท 011001 ทักษะการใชภาษาไทย 3(2-2-5) C 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรม

ทางภาษา 

3(3-0-6) 

พล 031046 ยิมนาสติก 1 2(1-2-3) B 0319131 ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ส อ น

ยิมนาสติก 

2(1-2-3) 

พล 031053 วายน้ํา 1 2(1-2-3) B 0319136 ทักษะและการสอนวายน้ํา 2(1-2-3) 

วท 071001 ก า ย วิ ภ า ค แ ล ะ

สรีรวิทยา 1 

2(1-2-3) C+ 0319101 ก า ย วิ ภ า คศ าสต ร แ ล ะ

สรีรวิทยาของมนุษยสําหรับ

พลศึกษา 1 

2(2-0-4) 

ศท 011002 การใชภาษาไทย 2 3(2-2-5) C+ 0000211 ก า ร พู ด แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น

ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 

3(2-2-5) 

ศท 071001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู 

3(2-2-5) C+ 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

2(1-2-3) 

 

 

 



 10 

4.7 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวนารีรัตน  หนุนทอง 
 ดวยนางสาวนารีรัตน  หนุนทอง นิสิตโอนยายจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาสังกัด

สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความ

ประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียนที่ไดเรียนมาแลว จํานวน 13 รายวิชา ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

การเทียบโอนวิชาเรียนของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.7) 

มติ เห็นชอบใหนางสาวนารีรัตน  หนุนทอง สามารถเทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 7 

รายวิชา 21 หนวยกิต ดังนี้ 
รายวิชาของหมาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
คาระดับ

ขั้น 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

261-101 พื้นฐานการศึกษา 3 B+ 0308291 การศึกษาไทย 3(3-0-6) 

276-201 การวั ดและประ เมิ นผล

การศึกษา 

3 A 0308351 การวั ดและประ เมิ นผล

ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

417-101 ภาษาอังกฤษ 1 3 C 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 

748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 B+ 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

2(1-2-3) 

417-102 ภาษาอังกฤษ 2 3 C+ 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6) 

724-101 วิทยาศาสตรชีวิตประจําวัน 3 B 0000151 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อชีวิต 

3(3-0-6) 

748-121 ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร 1 

3 A 0305331 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการ

สารสนเทศทางการวัดและ

ประเมินทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณารับรองการทําวิจัยของอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินเพื่อตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดใหผูครบกําหนดสัญญาจางจะตองสงรายงานผล

การปฏิบัติงานในรอบ 2 ปที่ผานมา และตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ซึ่งจะตองผานการรับรอง

จากคณะกรรมการประจําสวนงาน ในการนี้ อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  ไดเสนองานวิจัยตอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรอง 

   มติ รับรองการทําวิจัยของอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ วามีการทํางานวิจัยจริง และงานวิจัย

เปนงานที่มีคุณภาพ  
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5.2 การแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง) เสนอใหที่พิจารณา

การแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการประจําหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อความ

คลองตัวในการบริหารจัดการตางๆ ของหลักสูตร 

   มติ เห็นชอบใหหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีการแตงตั้งประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยมอบฝายวิชาการของคณะทําหนังสือแจงรายละเอียดใหทราบตอไป  

 

 

ปดประชุม เวลา 12.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชมุ 


