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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 การบรรจอุาจารยใหมสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย 

จํานวน 12 อัตรา นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสอบสัมภาษณบุคคลเพื่อบรรจุเปนอาจารย ในสาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สาขาวิชาคณิตศาสตร) จํานวน 2 อัตรา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554        

ซึ่งคาดวาจะประกาศผลการสอบสัมภาษณในเร็ว ทั้งนี้ ความคืบหนาในการบรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารยในสาขาวิชาอื่นๆ จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.1.2 ราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยพัทลุง 

ดวยขณะนี้มีผูเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพัทลุงเขาพิจารณาตอที่ประชุม 

คณะรัฐมนตรี แตเนื่องจากอยูในระหวางประกาศยุบสภาจึงจะนําเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีชุดใหม โดยความ

คืบหนาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพัทลุงจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.1.3 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขอลาออกจากตําแหนง 

ดวยอาจารยคุณอานันท  นิรมล  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได

ขอลาออกจากตําแหนงประธานสาขาวิชา โดยขณะนี้อยูในระหวางรออนุมัติจากมหาวิทยาลัย ซึ่งหากมีคําส่ัง      

ที่ชัดเจนคณะจะดําเนินการสรรหาประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตอไป 

  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ ดังนี้ 
1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

1.2.1.1  การสมัมนาผูบริหารและอาจารยพี่เลี้ยง 
ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการสัมมนาผูบริหารและอาจารยพี่เล้ียง

ของนิสิตที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมกรีนเวิลด พาเลซ จังหวัด

สงขลา ซึ่งคณะจะมีหนังสือแจงใหคณาจารยทราบตอไป 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา 

อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง  ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการ

ทางการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบผลความคิดเห็นของนิสิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาที่มีตอการจัดการ

เรียนการสอนในหมวดวิชาพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม-นอกเลม) โดยมีขอเสนอแนะจากกรรมการใหมีการเก็บขอมูลความคิดเห็น

ของนิสิตในทุกวิชาเอก 

1.2.2.2  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร แจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้สาขาไดรับบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย จํานวน     

2 คน คือ อาจารย ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ สาขาชีววิทยา และอาจารย ดร.พัชรี  รมพยอม สาขาเคมี โดยคณะจัด

ใหพักอยูที่หอง 409 

1.2.2.3  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แจงให  

ที่ประชุมทราบวาขณะนี้สาขาวิชามีอาจารยที่กําหนดลาศึกษาตอในปนี้ จํานวน 1 คน คือ อาจารยนรเศรษฐ      

ศรีแกวกุล โดยอยูในระหวางรอการพิจารณาอนุมัติลาศึกษาตอจากมหาวิทยาลัย 

1.2.2.4  ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ  ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและ

วิจัย แจงใหที่ประชุมทราบขณะนี้สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยไดรับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงหอง 

335 และขอใหคณะดําเนินการประสานงานในเรื่องของการปรับปรุงหองดังกลาวดวย 
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1.3 เรื่องแจงจากผูเขารวมประชุม 
1.3.1 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

1.3.1.1 การประชมุคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ดวยคณะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาคาระดับขั้นและวาระเรงดวน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 09.00 น.     

เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชั้น 2 อาคารเรียน 3 (คณะศึกษาศาสตรเดิม) ในการนี้ ขอเชิญ

กรรมการทุกทานเขาประชุมในวันเวลาดังกลาว 

1.3.1.2 การโอนยายสังกัดของนายทีปวิท  พงศไพบูลย 

ตามที่คณะไดแจงเรื่องการโอนยายสังกัดของนายทีปวิท  พงศไพบูลย จาก

คณะศึกษาศาสตรไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดอนุมัติการโอนยาย

สังกัดของบุคคลดังกลาวแลว ตั้งแตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 เปนตนไป และจะมีคําส่ังอนุมัติแจงมายัง

คณะตอไป 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 

 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 4/2554 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

4/2554 เมื่อวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

 หนาที่  8  วาระที่ 5.1  ในสวนของมติ 

ขอความเดิม มติ  เห็นชอบใหมีการจัดทดสอบวัดแววครูกอนใหนิสิตดําเนินการ

เสนอคํารองขอโอนยายสังกัด ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้งตอปการศึกษา (ภาคเรียนตน ภาคเรียน

ปลาย และภาคเรียนฤดูรอน) โดยมอบฝายวิชาการฯ ของคณะศึกษาศาสตร ดําเนินการกําหนดชวงวันในการ

ทดสอบ และจัดทําประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

แกไขเปน  มติ  เห็นชอบใหมีการจัดทดสอบวัดแววครูกอนใหนิสิตดําเนินการ

เสนอคํารองขอโอนยายสังกัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้งตอปการศึกษา (ภาคเรียนตน ภาคเรียนปลาย 

และภาคเรียนฤดูรอน) โดยมอบฝายวิชาการฯ ของคณะศึกษาศาสตร ดําเนินการกําหนดชวงวันในการทดสอบ 

และจัดทําประกาศใหทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
3.1 การเสนอชื่อคณะกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 4/2554 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 วาระที่ 4.1 เร่ืองเสนอชื่อคณะกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ เลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหทาบทามบุคคลภายใน

คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน เปนคณะกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ จากผูไดรับการเสนอชื่อ 5 

คน โดยหากลําดับที่ 1 และ 2 ปฏิเสธ ใหทาบทามลําดับที่ 3 ตอไป ในการนี้ คณะไดดําเนินการตามมติดังกลาว

ปรากฏวาลําดับที่ 2 และ 3 ปฏิเสธ สวนลําดับที่ 4 และ 5 มีคะแนนเสียงจากการเสนอชื่อในที่ประชุมเทากัน 

คณะจึงแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาลงคะแนนเสียงอีกครั้ง 

ผลจากการลงคะแนนเสียงเปนดังนี้ มีผูลงคะแนนทั้งสิ้นจํานวน 6 เสียง โดยลงคะแนนให    

รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท จํานวน 5 คะแนน และลงคะแนนใหรองศาสตราจารยเอกวิทย            

แกวประดิษฐ จํานวน 1 คะแนน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการลงคะแนนดังกลาว 

มติ เห็นชอบใหฝายเลขานุการดําเนินการทาบทามรองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  

เขารับการแตงตั้งเปนกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
 
 

3.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร 
ตามที่คณะไดแจงเวียนใหผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตรเสนอชื่อประธาน รองประธาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการนั้น เนื่องจากมี         

ผูไดรับการเสนอชื่อเปนประธาน รองประธาน เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ คณะ

ศึกษาศาสตร ในคะแนนเสียงที่เทากันหลายทาน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อประธาน         

รองประธาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 3.2) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรใหผูที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการไดประชุมพิจารณาเสนอชื่อประธาน รองประธาน และ

เลขานุการเอง 

มติ เห็นชอบใหผูไดรับการเสนอชื่อเปนคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและวิเทศ

สัมพันธ คณะศึกษาศาสตร ประชุมและพิจารณาเสนอชื่อประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตรตอไป ทั้งนี้ ใหมีขอมูลจากการเสนอชื่อใหกรรมการพิจารณา

ดวย 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.... 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)     

ในสาขาวิชาตางๆ รวม 11 สาขาวิชา ตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ... (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1-นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ในรายวิชาที่เปนการปฏิบัติ ควรระบุใหชัดเจนในคําอธิบายรายวิชาดวยวามีการฝกปฏิบัติ 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ...

โดยใหปรับแกเอกสาร ดังนี้ 

1. หมวดที่ 2 หนาที่ 7 ขอ 7 ในตารางแผนพัฒนาปรับปรุง  

 ขอความเดิม 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

7. จัดสอบเพื่อวัดระดับ ความสามารถ

ทางภาษาของนิสิตวิชาเอกชั้นปที่ 2 และ

ปที่ 4 

- สรางขอสอบและดําเนินการสอบเพื่อวัด

ระดับและประเมินความสามารถทางภาษา

ของนิสิตวิชาเอกชั้นปที่ 2 และปที่ 2 

- นิสิตรอยละ 80 ไดคะแนน

อยางนอยรอยละ 60 

 

 แกไขเปน 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

7. จัดสอบเพื่อประเมินความกาวหนา 

ความสามารถทางภาษาของนิ สิ ต

วิชาเอกชั้นปที่ 2 และปที่ 4 

- สรางขอสอบและดําเนินการสอบเพื่อวัด

ระดับและประเมินความสามารถทางภาษา

ของนิสิตวิชาเอกชั้นปที่ 2 และปที่ 2 

- นิสิตรอยละ 80 ไดคะแนน

อยางนอยรอยละ 60 

 

2. หมวดที่ 2 หนาที่ 20 ความหมายของรหัสวิชา ในสวนของเลขรหัสสองหลักแรกให

ใสรหัสสองหลักแรกพรอมความหมายใหครบทั้งหมด 

3. หมวดที่ 4 หนาที่ 44 ในตารางการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหเพิ่ม

คุณลักษณะของนิสิตคณะศึกษาศาสตรในตารางใหครบ 

4. หมวดที่ 7 หนาที่ 63 ใหปรับแกไขขอมูลในตารางดัชนีบังชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

(1) ใหเพิ่มขอมูลดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานใหครบ 17 ดัชนีบงชี้ และเพิ่มขอมูล

ในสวนของปการศึกษาที่ 6 ในตาราง 

(2) ขอ 1 อาจารยประจําหลักสูตร... ใหทําเครื่องหมาย x ตั้งแตปการศึกษาที่ 1 

(3) ขอ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา... ใหทําเครื่องหมาย x ตั้งแตปการศึกษาที่ 1 
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(4) ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ... ใหทําเครื่องหมาย  x ตั้งแต             

ปการศึกษาที่ 1 

(5) ขอ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง... ใหทําเครื่องหมาย x ตั้งแตปการศึกษาที่ 2 

(6) ขอ  11 ระดับความพึงพอใจของนิ สิต . . .  ใหทําเครื่องหมาย  x ตั้ งแต               

ปการศึกษาที่ 4 

(7) ขอ 12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต... ใหทําเครื่องหมาย x ใน          

ปการศึกษาที่ 6 

5. ปรับรายละเอียดในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู...ตั้งแตหนาที่ 101 เปน 7 หัวขอ พรอมแสดงขอมูลในตารางใหครบถวน 

6. ใหปรับเอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ และตรวจสอบความถูกตองของคํา 

รูปแบบการจัดพิมพในเอกสารใหครบถวน 

7. มอบนางสุภาภรณ  ประดับแสง ประสานงานในการปรับแกไขเอกสารใหแลวเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห 

 

 
4.2 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ... 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)    

ในสาขาวิชาตางๆ รวม 11 สาขาวิชา ตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

เสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา     

พลศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ... (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ... โดย

ใหปรับแกเอกสาร ดังนี้ 

1. หนาที่ 1 ชื่อหลักสูตรใหปรับเปน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 

2. หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ใหปรับแกดังนี้ 

(1) ขอ 1 รหัสและชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใหปรับขนาดของตัวอักษรใหเทากัน 

(2) ขอ 2 ใหสลับขอมูลในสวนของชื่อยอ (ไทย) และชื่อเต็ม (อังกฤษ) และใหเอา

เครื่องหมาย – ออกทั้งหมด 

(3) ขอ 3 ใหขยายความในสวนที่ของกับสาขาวิชาพลศึกษาใหมากขึ้น 

(4) ขอ 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ขอความเดิม  ใหปริญญาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

 แกไขเปน  ใหปริญญาสาขาวิชาพลศึกษา 
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(5) ขอ 9 หนาที่ 3 ใหปรับตารางขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรใหเหลือ 5 คน 

(6) ขอ 12 หนาที่ 4-5 ใหปรับรายละเอียดใหเกี่ยวของกับดานพลศึกษา 

3. หมวดที่ 3 ใหปรับแกไขดังนี้ 

(1) ขอ 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา ใหตัดขอ (2) ผูที่เขาศึกษาควรมีความถนัด

ทางวิชาชีพครู พลศึกษาและกีฬา ออก 

(2) ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการฯ 

 ขอความเดิม (1) จัดปฐมนิเทศนิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ

สาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และ

นักจิตวิทยาของคณะดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา 

(2) มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 

แกไขเปน  จัดปฐมนิเทศนิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ

สาขาวิชา จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา 

(3) ขอ 2.6 ใหเพิ่มตารางงบประมาณ 

(4) ขอ 2.8  

 ขอความเดิม 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน

เรียนเขามหาวิทยาลัย (ถามี) 

    การ เที ยบโอนหน วยกิตให เปน ไปตามขอบั งคับที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 แกไขเปน  2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน

เรียนเขามหาวิทยาลัย 

    กา ร เที ยบ โอนหน ว ยกิ ต ให เ ป น ไปตามข อบั ง คั บ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

(5) ขอ  3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน  ในหนาที่  8-10 ใหปรับขอมูลและ

รายละเอียดตามขอมูลใหมของมหาวิทยาลัย 

(6) แกไขจํานวนหนวยกิตในรายวิชา 0319104 การสรางเสริมสมรรถภาพทาง

กาย จาก 3(2-2-4) เปน 2(1-2-3) 

(7) แกไขจํานวนหนวยกิตในรายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 

จาก 2(2-0-4) เปน 3(3-0-6) 

(8) แกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0319366 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

จาก Activities for boy scout and girl guides เปน Activities for Boy Scout and Girl Guides 

(9) แกไขชื่อรายวิชาในรายวิชา 0319423 จาก การสอนพลศึกษาในโรงเรียน 

เปน การสอนวิชาพลศึกษา 
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(10) ขอ 3.3 ใหเพิ่มขอมูลเลขรหัสสองตัวแรกพรอมความหมายของรหัสวิชาให

ครบทั้งหมด 

(11) ขอ 3.5 คําอธิบายรายวิชา ใหระบุวาอยูในภาคผนวกใด 

(12) ใหปรับขอมูลชื่อ-สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยใหเปนรูปแบบของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4. หมวดที่ 4 ใหเพิ่มหัวขอที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานฯ และเพิ่มขอมูลในตารางใหครบ 

5. ในภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร ใหใสคําอธิบายรายวิชาให

ครบทุกรายวิชา 

6. ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา และรูปแบบการจัดพิมพในเอกสาร 

7. มอบนางสุภาภรณ  ประดับแสง ประสานงานในการปรับแกไขเอกสารใหแลวเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห 

 

 
4.3 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ... 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)    

ในสาขาวิชาตางๆ รวม 11 สาขาวิชา ตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

เสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ... (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ... 

โดยใหปรับแกเอกสาร ดังนี้ 

1. หนาที่ 1 ชื่อหลักสูตรใหปรับเปน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 

2. หมวดที่ 1 ใหปรับแกไขดังนี้ 

(1) ขอ 1 หนาที่ 1 

 ขอความเดิม ภาษาไทย :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคม

ศึกษา 

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor’s Degree Program of 

Education in Social Studies 

 แกไขเปน  ภาษาไทย :    ระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา 

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in 

Social Studies 
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(2) ขอ 3 หนาที่ 1 วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 ขอความเดิม  วิชาเอกสังคมศึกษา 

 แกไขเปน สาขาวิชาสังคมศึกษา มีความเชี่ยวชาญดานการสอน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(3) ขอ 9 หนาที่ 3 ใหเรียงลําดับขอมูลคุณวุฒิอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดย

ใหวุฒิสูงสุดขึ้นกอน และตัดขอ 9.2 อาจารยประจําผูสอน ในหนาที่ 4 ออก และใหพิจารณาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรลําดับที่ 1 นายประมาณ  เทพสงเคราะห ใหม เนื่องจากมีรายชื่อซ้ําซอนกับหลักสูตรอื่น 

(4) ขอ 10.1 หนาที่ 5 

 ขอความเดิม ...อาคารเรียนรวมอเนกประสงค และมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

 แกไขเปน  ...อาคารเรียนรวมอเนกประสงค มหาวิทยาลยัทักษิณ 

3. หมวดที่ 3 ใหปรับแกไขดังนี้ 

(1) ขอ 2.6 หนาที่ 10 ใหเพิ่มขอมูลตารางงบประมาณ โดยแจกแจงเปนป

การศึกษา 

(2) ขอ 2.7 ระบบการศึกษา 

 ขอความเดิม  แบบชั้นเรียน 

 แกไขเปน ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  และเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

(3) ขอ 3 ตั้งแตหนาที่ 11 ใหปรับการแสดงรายละเอียดหลักสูตรใหเปนรูปแบบ

ของมหาวิทยาลัย 

(4) ขอ 3.1.2 หนาที่ 11 ใหใสกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(5) แกไขรหัสวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จาก 0308351 เปน 

0308371 

(6) แกไขรหัสวิชาความเปนครู จาก 0308191 เปน 0308111 

(7) แกไขชื่อวิชาในรายวิชา 0308333 จาก ศิลปะดนตรีและนาฏศิลปสําหรับครู 

เปน ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปสําหรับครู 

(8) แกไขชื่อวิชาในรายวิชา 0308472 จาก การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคล เปน การวิจัยทางการศึกษา 

(9) ใหเอาเครื่องหมาย () ในชื่อวิชาที่เปนภาษาอังกฤษออก 

(10) หนาที่ 19 วิชาเฉพาะดาน เอกเลือก 

 ขอความเดิม วิชาเฉพาะดาน เอกเลือก  45 หนวยกิต 
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 แกไขเปน  วิชาเฉพาะดาน เอกเลือก ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

(11) หนาที่ 20  

 ขอความเดิม ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

โดยไมซ้ํากับวิชาที่ เคยเรียนมาแลว  และไมตองเปน

รายวิชาที่กําหนดใหเรียน 

 แกไขเปน ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

โดยไมซ้ํากับวิชาที่เคยเรียนมาแลว และไมเปนรายวิชาที่

กําหนดใหเรียน 

(12) หนาที่ 54-59 ใหเพิ่มหัวขอที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานฯ และเพิ่มขอมูลในตารางใหครบ 

(13) ใหใสเลขรหัสสองหลักแรก และความหมายของรหัสวิชาใหครบ 

4. ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา คําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา และรูปแบบการ

จัดพิมพในเอกสาร 

5. มอบนางสุภาภรณ  ประดับแสง ประสานงานในการปรับแกไขเอกสารใหแลวเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห 

 

 
4.4 การเชิญบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารยวรรณี  ลิมอักษร) 

ดวยคณาจารยในสาขาวิชาจิตวิทยาไดลาออก และเกษียณอายุ จํานวน 3 คน ทําใหมี

อาจารยผูสอนในสาขาวิชาไมเพียงพอกับรายวิชาที่จะเปดสอนในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 ในการนี้ 

เพื่อใหการเรียนการสอนภายในสาขาวิชาดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบในการเชิญผูชวยศาสตราจารยวรรณี  ลิมอักษร เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0308251 จิตวิทยา

การศึกษา จํานวน 4 กลุม ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

4.4) 
มติ เห็นชอบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวรรณี  ลิมอักษร เปนอาจารยพิเศษสอน

รายวิชา 0308251 จิตวิทยาการศึกษา จํานวน 4 กลุม ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 
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4.5 การโอนยายคณะของนิสิต (นส.ธิดารัตน  อุดมศรี, นส.กัญญานิษฐ  ขุนประดิษฐ, 
นส .นุสรา   คงทอง ,  นส .วธิตา   โตะสมัน ,  นส .วราภรณ   สัจจสุจริตกุล ,  
นส.กรรณิการ  บัวบุญ, นส.นวพร  กองสมัน, นายพงศธร  คงประสพ และนาย
เฉลิมพล  เลาหสกุล) 
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 9 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวธิดารัตน  อุดมศรี  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร 

2. นางสาวกัญญานิษฐ  ขนประดิษฐ  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร 

3. นางสาวนุสรา  คงทอง  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี คณะศึกษาศาสตร 
4. นางสาววธิตา  โตะสมัน  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร 
5. นางสาววราภรณ  สัจจสุจริตกุล  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร 
6. นางสาวกรรณิการ  บัวบุญ  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร 
7. นายพงศธร  คงประสพ  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร 
8. นายเฉลิมพล  เลาหสกุล  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาทัศนศิลป คณะ

ศิลปกรรม มาสังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
9. นางสาวนวพร  กองสมัน  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
ในการนี้ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนยายสังกัดของนิสิต 9 ราย

ขางตน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5) 
มติ เห็นชอบใหนางสาวธิดารัตน  อุดมศรี, นางสาวกัญญานิษฐ  ขุนประดิษฐ, นางสาว

นุสรา  คงทอง, นางสาววธิตา  โตะสมัน, นางสาววราภรณ  สัจจสุจริตกุล, นางสาวกรรณิการ  บัวบุญ, นาย

พงศธร  คงประสพ และนายเฉลิมพล  เลาหสกุล โอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตรได เนื่องจากมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเกณฑการโอนยายคณะ และไดสอบวัดแววครูผาน 

สวนกรณีของนางสาวนวพร  กองสมัน มอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร จัดสอบ

วัดแววความเปนครูอีกครั้ง และมอบรองคณบดีคณะศึกษาศาสตรเพิ่มขอสอบอัตนัยเกี่ยวกับทัศนคติความเปน

ครู และแจงใหนิสิตที่ไมผานการสอบในครั้งกอนเขารวมในการสอบครั้งนี้ดวย 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 การโอนยายคณะของนิสิต (นายธีรวัฒน  ปญญาวัน, นางสาวฮาบีบะ  เจะมะ, 

นางสาวซูบัยดะห  บูงอนียอ และนางสาวโรฮานี  หีมมะหมัด) 
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 รายดังนี้  

(1) นายธีรวัฒน  ปญญาวัน  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชานิติศาสตร คณะ

นิติศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร 

(2) นางสาวฮาบีบะ  เจะมะ  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร 

(3) นางสาวซูบัยดะห  บูงอนียอ  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร 

(4) นางสาวโรฮานี  หีมมะหมัด  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร 

ในการนี้   จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิ สิต  4 ราย  ขางตน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1-นอกเลม) 

   มติ เห็นชอบใหนายธีรวัฒน  ปญญาวัน, นางสาวฮาบีบะ  เจะมะ, นางสาวซูบัยดะห       

บูงอนียอ และนางสาวโรฮานี  หีมมะหมัด โอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตรได 

 
5.2 พิจารณาผูแทนผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน จํานวน 2 คน เปนคณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร 
ตามที่คณะไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะ

ศึกษาศาสตร (ผูแทนปฏิบัติงานภายในสวนงาน จํานวน 2 คน) และไดมีมติแตงตั้งอาจารย ดร.สุธาสินี       

บุญญาพิทักษ และอาจารยคุณอานันท  นิรมล เปนคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร นั้น 

เนื่องบุคคลที่สองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาซึ่งมีความซ้ําซอนกับองคประกอบตาม

โครงสรางของคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพอยูแลว ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูแทน

ผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน  จํานวน  2 คน เปนคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2-นอกเลม) 

   มติ ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อบุคคลเปนคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร 

ดังนี้ 

(1)  รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท   

(2)  อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ  

(3)  อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  

โดยใหดําเนินการทาบทามลําดับที่ (1) และ (2) กอน หากปฏิเสธใหทาบทามลําดับที่ 

(3) ตอไป 
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5.3 พิจารณาตัวชี้วัด 
พิจารณาขอมูลตัวชี้วัดของคณะศึกษาศาสตรเพื่อเตรียมรับการประเมินจาก  สมศ .  

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม-นอกเลม) 

   มติ มอบนางอุทัย  ศิริคุณ  นําเขาพิจารณาในการประชุมประธานสาขาวิชาในวันที่ 25 

พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชั้น 2 อาคารเรียน 3 (คณะ

ศึกษาศาสตรเดิม) 

 

 
5.4 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 (สําหรับนิสิต กศ.บ. หลักสูตร 4 ป) 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)    

ในสาขาวิชาตางๆ รวม 11 สาขาวิชา ตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับ

ปรัง พ.ศ. 2554 (สําหรับนิสิต กศ.บ. หลักสูตร 4 ป) ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ... 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.4-นอกเลม) 
 ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
 ควรตรวจสอบรหัสวิชาในหมวดวิชาชีพครู ใหตรงกับรหัสรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู 5 ป 

ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว 

   มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2554(สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. หลักสูตร 4 ป)  โดยมอบคุณสุภาภรณ  ประดับแสง แกไข

หลักสูตรตามขอเสนอแนะของกรรมการ ยึดหลักการแกไขหลักสูตรตามหลักสูตร กศ.บ. 5 ป หมวดวิชาชีพครู   

ปรับลดจํานวนหนวยกิตใหเหลือ  40  หนวยกิต และมอบรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ดูแลการแกไขหลักสูตร

ใหเปนไปตามขอเสนอแนะของกรรมการ และตามรายละเอียดดังนี้   
   หนาที่  6 ขอ 1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร 

 ขอความเดิม  การศึกษาสรางครูที่มีความรูตามมาตรฐานวชิาชพี เพื่อ

สรางสรรคสังคมการเรียนรู 

แกไขเปน      การศึกษาสรางบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูตาม

มาตรฐานวชิาชีพ เพือ่สรางสังสรรคสังคมแหงการเรียนรู 
 ขอ 1.2  วัตถปุระสงคหลักสูตร  
 ขอความเดิม  (1) มีความรูและทักษะในเชิงวิชาการ และวิชาชีพคร ู

แกไขเปน      (1) มีความรูและทักษะในเชิงวิชาการ และบคุลากรทางการ

ศึกษา 
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ขอความเดิม  (7) ปฏิบัติตนไดตามจรรยาบรรณวิชาชพี บุคลิกภาพและ                            

คุณลักษณะที่เหมาะสมกบัความเปนครูและการ

ปฏิบัติงานในวชิาชพี 

แกไขเปน     (7) ปฏิบัติตนไดตามจรรยาบรรณวิชาชพี บุคลิกภาพและ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกบัการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

หนาที่  7    ขอ 2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  ใหตัด ขอ (2) ออก 
หนาที่  8    ขอ 2.4  กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจาํกัดของ

นิสิตขอ 2.3     
 ขอความเดิม  ขอ 2 มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชพีครู 

 แกไขเปน ขอ 2 มบีุคลิกภาพและเจคติที่เหมาะสมกบัวิชาชีพ  
ขอ 2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาแตละปการศึกษา

ในระยะ 5 ป ใหตัดออกและจัดทําแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ป (สาขาวิชาวัดผลและประเมินทาง

การศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนวแทน    
หนาที่  9  ใหปรับแกโครงสรางหลักสูตร  หมวดวิชาชีพครู ใหเหลือ 40  

หนวยกิต  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  มาตรฐานความรูที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู     6 หนวยกิต 

มาตรฐานความรูที่ 2 การพฒันาหลักสูตร     3 หนวยกิต 

  มาตรฐานความรูที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู    3 หนวยกิต 

  มาตรฐานความรูที่ 4  จิตวิทยาสําหรับครู     6 หนวยกิต 

  มาตรฐานความรูที่ 5  การวัดและประเมนิผลการศึกษา  3 หนวยกิต 

  มาตรฐานความรูที่ 6  การบริหารจัดการในชั้นเรียน    4 หนวยกิต 

  มาตรฐานความรูที่ 7  การวจิัยทางการศึกษา    3 หนวยกิต

                มาตรฐานความรูที่ 8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ    3 หนวยกิต 

 มาตรฐานความรูที่ 9   ความเปนครู                  9 หนวยกิต 

 หนาที่  13-14 ใหปรับแผนการเรียนของนิสิต ใหลงครบทุกรายวิชาในชั้นปที่ 1 –  

ป 4 ภาคเรียนตน 
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5.5 การจัดกิจกรรมทักษิณวิชาการ 
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดกําหนดจัดงานทักษิณวิชาการ ประจําป 2554 และไดมีการ

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมทักษิณวิชาการ  โดยไดสรุปผลการประชุมดังนี้  

1. กําหนดหัวขอเร่ืองในเบื้องตน  “ครูของแผนดิน ครูของสังคม “  

2. กําหนดจัดงานในระหวางวันที่  23 – 29 กรกฎาคม 2554 โดยจัดรวมกับงานทักษิณ

วิชาการและงานวิสาหกิจชุมชน  

3. งบประมาณจัดกิจกรรมทักษิณวิชาการรวมทั้งมหาวิทยาลัย   1,250,000  บาท  

4. ขอใหทุกหนวยงานเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สงถึงฝายบริหารวิทยาเขตสงขลาภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2554  

เพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  

5. รูปแบบการจัดกิจกรรมทักษณิวิชาการมีดังนี้ 

(1) การจัดกิจกรรม ภาคนิทรรศการ 

(2) การจัดกิจกรรม  ภาควิชาการ  โดยกําหนดใหแตละคณะ จัดกิจกรรมคณะ 1 วัน 

(3) ศิลปวัฒนธรรม เปนสวนของงานกลางคืน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมายคณะ

ศิลปกรรมจัดกิจกรรม 

(4) องคการปกครองสวนทองถิ่นที่จะเขามารวมและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาชุมชนจะ

มาชวยใหงานสมบูรณยิ่งขึ้น    

                           และคณะศึกษาศาสตร ไดเสนอโครงการทักษิณวิชาการ ในหัวขอเร่ือง “ครูของแผนดิน”        

ไปแลว ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งคณะไดเสนอมหาวิทยาลัยไปแลว จึงเสนอ

ใหคณะกรรมการไดพิจารณาการเขารวมกิจกรรมทักษิณวิชาการ 
ขอสังเกตจากกรรมการ   
วันเวลาการจัดโครงการทักษิณวิชาการ  ควรเปนวันเวลาที่กําหนดไวเดิมเหมือนทุกๆ ป  

เนื่องจากชวงเวลาที่จะจัดโครงการทักษิณวิชาการในปนี้ คณะ/สาขาวิชาไดมีกําหนดจัดกิจกรรมอื่นไวแลว 

มติ    มอบฝายวิชาการคณะเสนอมหาวิทยาลัยทบทวน วัน เวลา การจัดโครงการทักษิณ

วิชาการ และเสนอโครงการทักษิณวิชาการในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร เฉพาะกิจกรรมการเชิงวิชาการ  

โดยจัดสงถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่  24  พฤษภาคม 2554   
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ปดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร และนางสุภาภรณ  ประดับแสง 

                           บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


