
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 5/2552 

วันพุธที่  17  มิถุนายน  2552  เวลา  13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท) 

3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

4. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

5. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชยัลิขิต  สรอยเพชรเกษม – รักษาการในตําแหนง) 

6. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(อาจารยวรวรรณินี  ราชสงฆ - รักษาการในตาํแหนง) 

7. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.ทพิยวิมล  วังแกวหิรัญ - รักษาการในตําแหนง) 

8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี – รักษาการในตําแหนง) 

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) 

 

เอกสารการประชุม 
หมายเลข 2.1 



 2

ผูไมเขาประชมุ 
1. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เนื่องจาก ลาพักผอน 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล - รักษาการในตาํแหนง) 
 
 
ผูรวมประชุม 

1. อาจารย ดร.ฉันทัส  ทองชวย   ประธานกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.  

สาขาวิชาภาษาไทย 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.40 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 การใหทุนการผลิตครู 5 ป 

เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดเชิญคณบดีทุกสถาบันที่ผลิตครู   

เขาพบ เพื่อพูดคุยหารือเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการใหทุนครู 5 ป โดยกระทรวงมีแผนการใหทุนครู 5 ปๆ ละ 

1,000 ทุน ในป พ.ศ. 2553-2555 โดยแบงเปนทุนของ สพฐ. จํานวน 900 ทุน และทุนสําหรับอาชีวะ จํานวน 100 

ทุน  และมีทุนประเภท 4+1 อีกจํานวน 1,500 ทุน ซึ่งมอบหมายให สพฐ. เปนผูกําหนดสาขาที่ขาดแคลนในการ

ใหทุน และให สมศ. เปนผูกําหนดวาจะใหทุนกับสถาบันใดบาง โดยพิจารณาจากผลการประเมินโดย สมศ. และ

สถาบันที่ไดรับทุนจะตองมีหอพักสําหรับนิสิตที่ไดรับทุน ซึ่งตองพักตลอดระยะเวลา 5 ปดวย  
1.1.2 โครงการจัดตั้งคุรุศึกษาแหงชาติ 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดตั้งคุรุศึกษาแหงชาติ บริเวณจังหวัด

อยุธยา และจังหวัดชลบุรี โดยใชเนื้อที่ประมาณ 500-1,000 ไร โดยมีหอพักอยูในสถาบัน ซึ่งวัตถุประสงคในการ

จัดตั้งสถาบันคือ 

(1) เพื่อความเปนเอกภาพในดานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา โดยจะทํางาน

รวมกับ สพฐ. และสถาบันการศึกษาตางๆ ที่ผลิตครู 

(2) เพื่อพัฒนาการผลิตครู และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยเนนในเรื่อง

กระบวนการใหความรู  
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(3) เพื่อเสริมสรางการบริการและการสรางความเขมแข็งของสถาบันผลิตครู โดยจะ
สนับสนุนการผลิตครูของสถาบันตางๆ ใหมีความเขมแข็ง 

ขณะนี้โครงการจัดตั้งคุรุศึกษาแหงชาติกําลังจะเขา ครม. พิจารณาอนุมัติ ซึ่งความ

คืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต แจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นโดย     

ฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ในชวงเดือนมิถุนายน 2552 ดังนี้ 

(1)  โครงการรับนองใหมและประชุมเชียร  จัดขึ้นระหวางวันที่ 1-7 มิถุนายน 2552  

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(2)  โครงการเปดตัวนองใหม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552   ณ โรงยิม ภาควิชา

พลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(3)  โครงการวันไหวครู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552   ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(4)  โครงการทําบุญวันเขาพรรษา ประจําป 2552  มีกําหนดจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 

2552  ณ วัดแชมอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา 
 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  แนวปฏิบัติในการเบิกคาเดินทางไปราชการนิเทศการสอน 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดจัดสงนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 

5 ป ออกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยกําหนดใหอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู นิเทศ

อยางนอย 2 ครั้ง/ภาคเรียน และอาจารยนิเทศกวิชาเอก นิเทศอยางนอย 3 ครั้ง/ภาคเรียนนั้น เนื่องจากใน     

ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2552 คณะไดเขารวมโครงการครูสหกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) โดยไดขยายการสงนิสิตออกปฏิบัติการสอนในอําเภอรอบนอกจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกลเคียง        

จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติการเบิกคาเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศการสอน ดังนี้ 

1.  การเบิกคาเดินทางไปราชการนิเทศการสอนของนิสิตที่ไมไดเขารวม

โครงการครูสหกิจ 

1.1  การเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

• การเดินทางโดยรถยนตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเปน

ผูรับผิดชอบคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
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• คาเดินทางโดยพาหนะสวนตัว  เบิกเงินชดเชยคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงจากคณะศึกษาศาสตรตามเกณฑที่หนวยฝกสอนฝกงานกําหนด 

• เดินทางโดยพาหนะรับจาง เบิกจายตามที่จายจริง 

1.2  การเบิกคาเดินทางไปราชการนิเทศการสอน 

• การเบิกคาเบี้ยเลี้ยงและคาจางเหมาพนักงานขับรถ (เฉพาะ

พนักงานบริษัท) ไดตามเกณฑที่กระทรวงการคลังหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

• การเบิกคาเดินทางไปราชการรายการนอกเหนือจากที่กลาว

มาแลว ใหเดินทางแบบไปเชาเย็นกลับ 

2.  การเบิกคาเดินทางไปนิเทศการสอนของนิสิตที่เขารวมโครงการครูสหกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเบิกงบประมาณ

แบบเหมาจาย โดยเบิกคาเดินทางไปราชการของอาจารยนิเทศวิชาชีพครู จํานวน 300 บาท/คน/คร้ัง/ภาคเรียน 

และอาจารยนิเทศกวิชาเอก จํานวน 500 บาท/คน/ภาคเรียน 
1.2.2.2  การประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะใน 5 ภูมิภาค 

ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทํา

ขอสรุปจากการที่ประเทศไทยเขารวมโครงการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2550 ตอที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2552-2558 โดยจะเรงดําเนินการใน 5 ยุทธศาสตรคือ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่  3  การผลิตและพัฒนาคุณภาพครู อาจารย  บุคลากร

การศึกษา และภาคเครือขาย 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 5  การตรวจ ติดตาม ประเมินผล 

โดยกําหนดใหมีการประชุมกลุมยอยตามยุทธศาสตรการดําเนินงาน           

5 ประการขางตนในสวนของภาคใตในวันที่ 18 กรกฎาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 

  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
- ไมมี - 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

- ไมมี – 
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1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 
- ไมมี - 

   มติ      ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 4/2552 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ   คร้ังที่ 

4/2552 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด 

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข 

 
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 3/2552 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ      

ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.2) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 

   หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.4 บรรทัดที่ 2 

   ขอความเดิม  ...เพือ่ขอความรวมมือจากคณะไมไดระบุผูสอน และเวลา... 

แกไขเปน ...เพื่อขอความรวมมือจากคณะในกรณีเปดหรือเปล่ียนแปลง

รายวิชาโดยไมไดระบุผูสอน และเวลา... 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

3.1 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
ภาษาไทย 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 3/2552 

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 วาระที่ 5.1 เร่ืองพิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2550 ที่ประชุมมีมติใหปรับปรุงแกไข

รายงานการประเมินตนเองของทั้งสองหลักสูตร และนําเขาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวตามมติการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2552 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1...นอกเลม) 
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 มติ 1.  รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้น 

เนื่องจากไมมีตัวแทนจากหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เขารวมชี้แจงจึงมอบนางสุภาภรณ         

ประดับแสง ประสานงานกับผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในการปรับปรุงแกไขรายงาน

การประเมินตนเองตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 3/2552 แลวนําเขาพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรคร้ังตอไป 

 2.  รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย ใหสาขาวิชา

ระบุจุดแข็งขององคประกอบ/ดานตางๆ ในสวนของสรุปจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางดําเนินการแกไข/เสริม 

เพิ่มเติมตามที่ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย (อาจารย ดร.ฉันทัส  ทองชวย) ไดแจง  

ใหที่ประชุมทราบ  และจัดสงมายังกลุมงานบริการวิชาการ  สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร                 

เพื่อดําเนินการตอไป 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การเทียบโอนรายวิชาเรียน 
 ดวยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เสนอใหเทียบโอนรายวิชาโทนิเทศศาสตร

หลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม เพื่อความสะดวกในการบริหารหลักสูตร และเพื่อใหนิสิตสามารถเทียบโอนรายวิชา

เรียนได จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนวิชาโทนิเทศศาสตรหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม ในประเด็น

ดังตอไปน้ี (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

1. การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวจรรจิรา  มากคง นิสิตวิชาเอกการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งขอเทียบโอนรายวิชาโทนิเทศศาสตรหลักสูตรเกา     

พ.ศ. 2544 กับรายวิชานิเทศศาสตรหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 เพื่อใหสําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร 

2. พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาโทนิเทศศาสตรหลักสูตรเกา (พ.ศ. 2544) กับหลักสูตร

ใหม (พ.ศ. 2550) ทั้งหลักสูตร เพื่อความสะดวกในการบริหารหลักสูตร 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวจรรจิรา  มากคง และเห็นชอบ      

การเทียบโอนรายวิชาโทนิเทศศาสตรหลักสูตร พ.ศ. 2544 กับหลักสูตร พ.ศ. 2550 ทั้งหลักสูตร 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 พิจารณารายชื่อนิสติสําเรจ็การศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551 

 ดวยงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ไดดําเนินการตรวจสอบนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จ

การศึกษาในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อนิสิตดังกลาว 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 

  มติ เห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2551 

ของนิสิตทุกคน และมีขอเสนอแนะวาควรแยกผลการประเมินวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเปนแผน ก  หรือแผน  ข  

โดยในสวนของแผน ข  ใหใสคาระดับคะแนนที่นิสิตได    

 
5.2 การสงคาระดบัข้ัน และการเปดรายวิชาในภาคฤดูรอน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงใหที่ประชุมรับทราบใน 2 ประเด็น คือ          

(1)  คาระดับขั้นที่จะสงมายังคณะ ขอใหผานการกลั่นกรอง และกระบวนการ QA ของภาควิชาเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองกอนเสมอ และ (2) การเปดรายวิชาในภาคฤดูรอนนั้นใหยึดตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร คือ 

เปดสอนรายวิชาเฉพาะในกรณีที่จําเปนเทานั้น  

    มติ การเปดสอนรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอนนั้นใหเปดเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปน

เทานั้น เชน เปดสําหรับนิสิตที่โอนยายมาจากคณะอื่นที่มีปญหาเรื่องการลงทะเบียน และกําลังจะสําเร็จ

การศึกษาในปนั้น เพื่อใหนิสิตสําเร็จการศึกษาไดตามหลักสูตร และในสวนของคาระดับขั้นนั้น ใหผาน

กระบวนการกลั่นกรอง และ QA ของภาควิชาเพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสงมายังคณะทุกครั้ง 

 
5.3 ประชาสัมพนัธเรื่องทรัพยสินสูญหาย 

 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัยไดขอความรวมมือกรรมการ และบุคลากรในการใหความ

ระมัดระวัง และปองกันดูแลทรัพยสินทั้งของสวนราชการและสวนตัว เนื่องจากขณะนี้มีทรัพยสินของคณะ และ

มหาวิทยาลัยถูกลักขโมย ในการนี้ จึงขอใหบุคลากรระมัดระวังในเรื่องดังกลาวดวย 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

ปดประชุม เวลา 14.55 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


