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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน 

1.1.1 จํานวนนิสิตใหมในคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 

 
1.1.2 การดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานสาขาวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการใหคณาจารยในสังกัดคณะศึกษาศาสตรเสนอ

ชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร นั้น บัดนี้ ไดส้ินสุดการเสนอชื่อดังกลาว

แลว โดยผลการเสนอชื่อสรุปไดดังนี้ 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ   ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง

ประธานสาขาวิชาการศึกษา 

• อาจารยชวนพิศ  ชุมคง  ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ   ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนศิลปศาสตร 

ทั้งนี้ คณะจะดําเนินการทาบทามผูที่ไดรับการเสนอดังกลาว และจะแจงความ

คืบหนาใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.1.3 การปรับโครงสรางสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

ดวยคณะศึกษาศาสตรจะนํารายละเอียดการปรับโครงสรางสํานักงานคณะ

ศึกษาศาสตรเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 9 

มิถุนายน 2553 เพื่อหาขอสรุปในการปรับโครงสรางและรูปแบบการใหบริการของสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.1.4 การใชพื้นที่อาคาร 3 และอาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร 

ดวยคณะศึกษาศาสตรมีแผนการปรับปรุงการใชพื้นที่อาคาร 3 (อาคารที่ทําการคณะ

ศึกษาศาสตร) เปนศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครู และปรับปรุงการใชพื้นที่อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร 

(อาคารที่ทําการใหม) โดยจะปรับพื้นที่ชั้น 2 ใหเปนสวนของสํานักงานคณะศึกษาศาสตร และหองประชุม

สวนกลาง สวนพื้นที่ชั้น 5-6 จะปรับเปนหองพักบุคลากร ในขณะนี้อยูในระหวางการสํารวจการใชพื้นที่เพื่อ

รองรับอาจารยที่จะสําเร็จการศึกษาในอนาคต โดยความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
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1.1.5 การแตงตั้งรองอธิการบดี (เพิ่มเติม) 
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณไดแตงตั้งรองศาสตราจารยประดิษฐ  มีสุข  ดํารงตําแหนง

รองอธิการบดี โดยมีหนาที่ดูแลงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลใหพนจากตําแหนงคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย และจะมีการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนใหมตอไป ขณะนี้อยูระหวางการ

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีคําส่ังแตงตั้งรองศาสตราจารย

ประดิษฐ  มีสุข  ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีอยางเปนทางการตอไป 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
ฝายพัฒนานิสิตจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม 

– 6 มิถุนายน 2553  บริเวณสนามหนาอาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม และโรงยิมอาคารหลักสูตรวิชาพลศึกษา

และสุขศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ดวยรองคณบดีฝายวิชาการฯ ติดภารกิจ นางสุภาภรณ  ประดับแสง จึงแจงเรื่องของ

ฝายวิชาการฯ แทน โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดมีหนังสือถึงคณะศึกษาศาสตร ใหจัดสงรายงานการประเมินตนเอง   

ปการศึกษา 2551 จึงขอความรวมมือคณะกรรมการประจําคณะชวยดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ของหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ และใหจัดสงมายังคณะศึกษาศาสตรโดยเร็ว เพื่อพิจารณาและจัดสงให

บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ตอไป 
 

1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดแจงเลื่อนกําหนดการจัด

ประชุมสัมมนา เร่ือง “การใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําป 2553”  เปนวันที่ 17 มิถุนายน 

2553  ณ โรงแรมลีการเดนท พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ซึ่งผูที่สนใจสามารถเขารวมการ

ประชุมสัมมนาในวันดังกลาวได 

 
1.2.4 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี  

 

   มติ      ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 4/2553 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ  คร้ังที่ 

4/2553 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด     

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
หนาที่ 2  วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 2 
ขอความเดิม ...ดังนั้น นายสนธิ  เตชานนัท... 

แกไขเปน ...ดังนั้น รองศาสตราจารย ดร.สนธิ  เตชานันท... 
   หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.2.2 บรรทัดที่ 1 
   ขอความเดิม ...ประสานมิตรรวมกับการศึกษาเอกชน  

แกไขเปน ...ประสานมิตรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

   หนาที่ 6  วาระที่ 4.2 ในสวนขอเสนอแนะจากกรรมการ บรรทดัที่ 1 
  ขอความเดิม ใหอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  เก็บประสบการณ... 

แกไขเปน ใหอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  สะสมประสบการณ... 
   หนาที่ 6  วาระที่ 4.2 ในสวนมติ บรรทัดที่ 1 

  ขอความเดิม ไมชะลอการแตงตั้ง... 

แกไขเปน ใหชะลอการแตงตั้ง... 
   หนาที่ 10  วาระที่ 5.1 ในสวนมติ บรรทดัที่ 1 

  ขอความเดิม เห็นชอบ กรณทีี่นิสิตยอมรับเงื่อนไข... 

แกไขเปน เห็นชอบ โดยนสิิตตองยอมรับเงื่อนไข... 
   หนาที่ 10  วาระที่ 5.1 ในสวนมติ บรรทดัที่ 3 

  ขอความเดิม ...โดยนิสิตสําเร็จการศึกษา ในป พ.ศ. 2554... 

แกไขเปน ...ซึ่งนิสติจะสาํเร็จการศึกษา ในป พ.ศ. 2554... 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
3.1  การแตงตั้งอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา (อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์) 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 วาระที่ 4.2 เร่ืองเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา 

(อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสด์ิ) ที่ประชุมมีมติ “ใหชะลอการแตงตั้งอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ เปนอาจารยประจํา

บัณฑิตศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติในสวนของประสบการณสอน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 3   ขอ 11.1.1 (4) อาจารยผูสอนตองเปนมีประสบการณดาน

การสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  ทั้งนี้ หากอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  

สามารถแสดงหลักฐานการมีประสบการณสอนได ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการตอไป”  

บัดนี้ อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ ไดเสนอหลักฐานแสดงประสบการณการสอนแลว จึงเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ เปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษาตอไป

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1) 

มติ  เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  เปนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2552 
 ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหการสงคาระดับขั้นจะตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ คณบดีจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 

2552 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1 - นอกเลม) 
มติ  

1. เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2552 โดยใหปรับแก

รายวิชาในสวนของรองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  จากรายวิชา 0305202 เปนรายวิชา 0305205 

2. มอบนางอุทัย  ศิริคุณ  ประสานงานการปรับชวงการใหคาระดับขั้นรายวิชา 

0317636 กลุม 1501 ของอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา ใหเทากัน และติดตามการสงคาระดับในสวนที่เหลือโดยเร็ว 

โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีนิสิตกําลังจะสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

4.2 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตร  
กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

ปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551-พฤษภาคม 2552) ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร กศม. ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาไทย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

ภาษาไทย และหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2...

นอกเลม) 
  ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ในสวนของแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ใหแยกการระบุขอมูลใหชัดเจน

ระหวางเกณฑกับขอมูลจริงของหลักสูตร เพื่อปองกันการสับสน และควรระบุขอมูลของหลักสูตรใหครบทุกดัชนี 

ที่มีการประเมิน 

   มติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย และรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหปรับแก

เอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ 

 

 
4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0308241 (ภาษาไทยสําหรับครู) 

  ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเปดสอนรายวิชา 0308241 (ภาษาไทยสําหรับครู) ใหกับนิสิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปที่ 2 และปที่ 4 จํานวน 8 กลุม ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2553 นั้น เนื่องจาก

ขณะนี้ไมมีอาจารยผูสอนรายวิชาดังกลาว ฝายวิชาการฯ จึงไดเชิญนางกมลทิพย  สมบูรณพงษ จากโรงเรียน 

มอ.วิทยานุสรณ เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0308241 (ภาษาไทยสําหรับครู) ใหกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชา 0308241 (ภาษาไทยสําหรับครู) จํานวน 2 กลุม รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงเสนอให   

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0308241 (ภาษาไทย

สําหรับครู) (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

   มติ เห็นชอบการแตงตั้งนางกมลทิพย  สมบูรณพงษ  เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 

0308241 ภาษาไทยสําหรับครู ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2553 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

- ไมมี  
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ปดประชุม เวลา 16.50 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

 นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


