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วาระที่  1     เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1   เรื่องแจงจากประธาน  ดังนี้ 
1.1.1   คําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1085/2550  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประจําคณะศึกษาศาสตร ประเภทคณาจารย  
                                  -  รายละเอียดเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 

 
1.1.2 การเตรียมรับการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ป และหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต    
 ตามที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย   

คุรุสภาไดแจงใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ  เรงดําเนินการสงขอมูลหลักสูตร เพื่อขอรับการประเมินหลักสูตร

ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปและประกาศนียบัตรบัณฑิต      ขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยไดจัดสงไปแลว  และ

กําลังรอคิวเพื่อรับการประเมิน  ซึ่งการจัดสงหลักสูตรดังกลาวขอใหมหาวิทยาลัยจัดสงใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)แลว ขอใหจัดสงใหกับคุรุสภาดวย      
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1.1.3 การเตรียมปรบัหลักสูตรปรญิญาโทบวกวิชาชีพครูเพี่อรับใบประกอบ 
วิชาชีพคร ู

 เนื่องจากโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร(โครงการ  สควค.)  ไดประชุมเตรียมปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน  

เพื่อใหเขากับเกณฑการรับใบประกอบวิชาชีพของคุรุสภา    โดยใชเวลาเรียนและฝกสอน  1 ปคร่ึง   พรอมท้ัง

ไดเตรียมใหแตละมหาวิทยาลัยหาแนวทางในการทําปริญญาโทบวกสวนที่จะไดวิชาชีพ โดยใชเวลา 2 ป หรือ 

2 ปครึ่ง  ซึ่งเปนหลักสูตรทําวิทยานิพนธ    โดยโครงการ สควค. จะใหทุน 3 ป      แตหาก โครงการ สควค.ไม

จัดทําหลักสูตรดังกลาว     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดมีแผนเตรียมจัดทําหลักสูตรนี้แลว โดย

จะหารือกับฝายวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจัดทําหลักสูตรและหากนิสิตที่เขาเรียนในหลักสูตรที่

สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน  ควรมีเกณฑการยกเวนการเรียนบาง

รายวิชาดวย 

 
1.1.4  การจดัแสดงผลงานเพือ่แสดงในงานครบรอบ 40 ป ของคณะศึกษาศาสตร 

    ประธานไดขอใหภาควิชาตาง ๆ  เตรียมเสนอผลงาน เอกสาร ตํารา ไวเพื่อจัด

แสดงในงานครบรอบ 40  ป  ของคณะศึกษาศาสตรซึ่งวันครบรอบ 40 ปของคณะ คือวันที่ 1  ตุลาคม 2551    

ซึ่งหากถึงวันดังกลาวเกรงวาจะเตรียมงานไมทัน  จึงขอใหภาควิชาตาง ๆ เตรียมงานไวลวงหนา   สําหรับ

ปงบประมาณ 2551 คณะศึกษาศาสตร  ไดจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการจัดงานไวดวยแลวและจะแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดงานเพื่อหารือในรายละเอียดตอไป 

 
  1.1.5    อัตราวางของขาราชการ 
                                     ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวทิยาลัยมีอัตราขาราชการวางหลาย

อัตรา    หากภาควิชาใดมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยวางอยูและยังหาบุคคลมาบรรจุลงในอัตราดังกลาว

ไมได       หากมีผูที่เปนขาราชการอยูในมหาวิทยาลัยตองการโอนยายมาบรรจุที่มหาวิทยาลัยทักษิณก็

สามารถดําเนินการขอโอนยายมาได           โดยผานคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน ทัง้นี้ 

ตองแลกเปลี่ยนอัตราพนักงานคืนใหมหาวิทยาลัย โดยอัตราวางของขาราชการดังกลาวนี้จะหมดประมาณ

เดือนธันวาคม 2550 

 
  1.1.6    การปลูกฝงคุณธรรม 
                                     ประธานไดแจงใหทราบวา คณะศึกษาศาสตรหรือภาควิชา ที่ตองการศึกษารูปแบบ

ความสําเร็จการปลูกฝงคุณธรรมผานสถานศึกษา กรณีศึกษามูลนิธิพุทธของกึ๋งจี้  ในไตหวัน  ซึ่งหลาย

มหาวิทยาลัยไดชื่นชม โดยเฉพาะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารยวราภรณ  สาม

โกเศศ) และคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ตองการใหหลายๆ มหาวิทยาลัยไปดูงาน ซึ่งมูลนิธิดังกลาว

ทําแลวไดผลจริง ๆ  เชน  การเก็บ/แยกขยะ สามารถนํามาสรางโรงพยาบาลไดหลายรอยลาน   ซึ่งก็เปน

รูปแบบหนึ่งที่เราสามารถไปศึกษาได 
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1.1.7 การสงบทความลงในวารสาร Educational Journal of Thailand  
ประธานไดเชญิชวนคณะกรรมการและคณาจารยคณะศึกษาศาสตร    จดัสง 

บทความลงในวารสาร  Educational Journal of Thailand  เปนวารสารวิชาการนานาชาติของประเทศไทย  

สมาชิกเดิมอยูในกลุมเครือเทางาม  โดยคาสมาชิกสถาบันละ 30,000 บาท  หลังจากมหาวิทยาลัยบูรพาได

นําไปรวบรวมดําเนินการ    หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขอเขาไปรวมสงบทความลงในวารสาร

ดวยและคาดวาในอนาคต 16 มหาวิทยาลัยที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจะเขารวมสงบทความดวย 
   

1.2  เรื่องแจงจากกรรมการ  ดังนี้ 
    1.2.1   รองคณบดีฝายพฒันานิสติ 

1.2.1.1 โครงการ Ed Fancy Freshy Night’50  จัดเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2550  

ณ  โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรท สงขลา      

1.2.1.2 โครงการสัมมนานิสิตเพื่อการบูรณาการศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ไทย และภูมิปญญาทองถิ่น สูการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา  ไดดําเนินการไปแลวเมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2550  ณ ศูนยการเรียนรู    ภูมิปญญาไทยเกษตรธาตุ 4  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 

1.2.1.3  โครงการพัฒนาจิตสํานึกความเปนครู  ซึ่งกําหนดจัดในวันที่  19  

สิงหาคม  2550  ณ  ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนไมเรียง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  

 
1.2.2 รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  เนื่องดวยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนด

จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ  จํานวน 4  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาทักษะประสบการณภาษาตางประเทศในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาระดับภาควิชาและคณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดกําหนดจัดในวันที่ 14 - 

27  กันยายน  2550  เร่ิมสอนเวลา 17.00 -18.30 น. โดยเรียนวันอังคาร พุธและพฤหัสบดี เปนเวลาเรียน 25  

ชั่วโมง   โดยมีเปาหมายในการสัมมนา คือ คณาจารยคณะศึกษาศาสตรทุกทาน    ซึ่งขณะนี้ฝายวิชาการฯ ได

ประชาสัมพันธโครงการไปแลวแตการตอบรับกลับมาคอนขางนอย  จึงขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมโครงการ

ดังกลาว  

2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศในการนําเสนอผลงานวิจัย  

ซึ่งไดกําหนดจัดในวันที่  16  ตุลาคม -  17  พฤศจิกายน  2550  เร่ิมสอนเวลา 17.00 -18.30 น. โดยเรียนวัน

อังคาร  พุธและพฤหัสบดี   เร่ิมทําการสอนเวลา 17.00 -18.30 น. โดยเนนการนําเสนอผลงานวิจัยและ

จรรยาบรรณของการทําวิจัย    จึงขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมโครงการดังกลาว 

3. โครงการศึกษาดูงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการผลิต

ครูกับมหาวิทยาลัยอุตระประเทศมาเลเซีย  ซึ่งไดกําหนดจัดในวันที่ 29 สิงหาคม  2550  จึงขอเชิญชวน

คณาจารยคณะศึกษาศาสตรทุกทาน  ไปรวมศึกษาดูงานในโครงการดังกลาว    ณ   มหาวิทยาลัยอุตาระ 

ประเทศมาเลเซีย 
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4. โครงการสัมมนาทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งไดกําหนดจัด

โครงการในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2550  ณ โรงแรมหาดแกวรีสอรท โดยจะพักที่โรงแรมหาดแกวรีสอรท  ซึ่ง

วิทยากรจะเชิญมาจาก UNESCO โดยจะเนนเรื่อง ICT กับการพัฒนาครู จึงขอเรียนเชิญคณาจารยทุกทาน

เขารวมโครงการ สําหรับโครงการจะประชาสัมพันธไปยังภาควิชาอีกครั้ง   

 
1.2.3 รองคณบดฝีายวิจัยและประกันคุณภาพ  

1.2.3.1  การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประกันคุณภาพของคณะและ
ภาควิชา 

            เนื่องจากสํานักยุทธศาสตรและการพัฒนา ไดประชุมตกลงตัวชี้วัด พรอมกับ

แผนการดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยแลว  ฝายวิจัยและประกัน ขอเรียนใหที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรไดทราบไวกอนและจะเชิญคณะอนุกรรมการประจําคณะ

ระดับคณะและภาควิชาประชุมรวมกันอีกครั้ง 

 
1.2.3.2  ทุนอุดหนุนโครงการประชุมวิชาการ 
             คณะศึกษาศาสตร  ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ในการประชุมวิชาการเครือขายการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา ในระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดสงขลาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนผู

จัดโครงการดังกลาว โดยกําหนดจัดในวันที่ 18  สิงหาคม 2550  สวนมหาวิทยาลัยทักษิณ รับผิดชอบการจัด

โครงการดังกลาวในจังหวัดพัทลุง โดยจัดในวันที่  25  สิงหาคม  2550   ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.  หากอาจารย

ทานใดมีความสนใจสามารถเขารวมโครงการไดโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ   

 
1.2.3.3   การรวบรวมผลงานวิจัย  
               ฝายสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีความประสงคจะรวบรวมผลงานวิจัย โดย

จัดทําเปนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ   ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจะถือโอกาสรวบรวมผลงานวิจัย

ในรอบ 5 ป ที่เปนผลงานของคณะดวย     
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 

6/2550 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550   ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

มติ  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแกไข ดังนี้ 
       หนา  1   บรรทัดที่  17   

    ขอความเดิม   อาจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ 

    แกไขเปน       ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ 
  หนา  3    บรรทัดที่  12 
       ขอความเดิม   และรายวิชาวิธีสอนวิชาเอก 

        แกไขเปน          และรายวิชาวิธีสอนวิชาเฉพาะสาขา     

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
 การเสนอรายชื่อผูสมควรดาํรงตําแหนงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร          

3.1.1  หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา  
                  เนื่องจากที่ประชุมตองการทราบความคืบหนาการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา    ที่ไดนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร ในสมัยสามัญ  ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2550 และไดนําเขาที่

ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2550  ดังนี้ 
               3.1.1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา   

        คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
        1.  อาจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ ประธานกรรมการ 

        2.  อาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป กรรมการ 

      3.  อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม กรรมการและเลขานุการ 
                 อาจารยประจําหลักสูตร  

1. อาจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ อาจารยประจาํหลักสูตร  

2. อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม อาจารยประจาํหลักสูตร 

3. อาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป อาจารยประจาํหลักสูตร 

4. อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ อาจารยประจาํหลักสูตร 

5. ผูชวยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี  อาจารยประจาํหลักสูตร 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท อาจารยประจาํหลักสูตร 
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7. ผูชวยศาสตราจารยนรา บูรณรัช  อาจารยประจาํหลักสูตร 

 
                        3.1.1.2 หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
          คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ ประธานกรรมการ 

       2.  อาจาย ดร.โสภาค  วิริโยธิน  กรรมการ 

        3.  อาจารย ดร.อิศรัฎฐ     รินไธสง  กรรมการ 

        4.  อาจารย ดร.สมจิตร     อุดม  กรรมการ 

        5.  อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ กรรมการและเลขานุการ 
        อาจารยประจําหลักสูตร 
       1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ อาจารยประจําหลักสูตร 

       2.  อาจาย ดร.โสภาค   วิริโยธิน  อาจารยประจําหลักสูตร 

        3.  อาจารย ดร.อิศรัฎฐ      รินไธสง  อาจารยประจําหลักสูตร 

        4.  อาจารย ดร.สมจิตร      อุดม  อาจารยประจําหลักสูตร 

        5.  อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ อาจารยประจําหลักสูตร 

 
               3.1.1.3 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนาํทางการ 

    บริหารการศึกษา 
          คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ ประธานกรรมการ 

        2.  อาจารย ดร.สมจิตร    อุดม  กรรมการ 

        5.  อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ กรรมการ 

        3.  อาจารย ดร.อิศรัฎฐ     รินไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
        อาจารยประจําหลักสูตร 
       1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ อาจารยประจําหลักสูตร 

       2.  อาจาย ดร.โสภาค  วิริโยธิน  อาจารยประจําหลักสูตร 

        3.  อาจารย ดร.อิศรัฎฐ     รินไธสง  อาจารยประจําหลักสูตร 

        4.  อาจารย ดร.สมจิตร     อุดม  อาจารยประจําหลักสูตร 

        5.  อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ อาจารยประจําหลักสูตร 

 

   สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหาร

การศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  

2550  ไดมีมติวา    เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ยัง

ไมเปดหลักสูตร  จึงยังไมควรมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  และ
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คณะกรรมการมีขอเสนอแนะตอไปวาควรจะเรงรัดการจัดหาอัตรากําลังเพื่อชวยในการเปดหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษาตอไป 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เรื่อง  การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตาํแหนงกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย 
เนื่องดวยผูชวยศาสตราจารยเสริม  ทัศศรี และอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา กรรมการประจํา

คณะ ประเภทคณาจารย จะหมดวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ 1 กันยายน 2550 โดยคณะไดแจงให

ภาควิชาที่มีสิทธิเสนอชื่อดําเนินการเสนอชื่อตัวแทนของภาควิชาเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการประจําคณะ 

ประเภทคณาจารย โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2550 เปนตนไปเปนเวลา 2 ป และ

บัดนี้ภาควิชาไดเสนอชื่อเรียบรอยแลว           จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง

กรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย จํานวน 2 ชื่อ จากรายชื่อท่ีไดรับการเสนอจากภาควิชา ดังนี้  

1. ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  ไมเสนอชื่อ   เนื่องจากไมมีผูมีคุณสมบัติตาม

ขอบังคับ 

2. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เสนอชื่ออาจารยชัชวาล ชุมรักษา และ       

รองศาสตราจารยเอกวิทย  แกวประดิษฐ 

3. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ไมเสนอชื่อ เนื่องจากไมมีผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับ 

 

มติ   ที่ประชมุเสนอใหอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา เปนผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ  

ประจําคณะศึกษาศาสตร  ประเภทคณาจารย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

 

 
4.2 เรื่อง  การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 

2549 
    ตามที่คณะศึกษาศาสตร ไดแจงเวียนใหบุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตรเสนอชื่อบุคคล

ที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามขอ 8.2 แหง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ฉบับแกไข พ.ศ.2546   ปรากฏวา มีผูเสนอ

ชื่อเพียง 1  ทาน    คือ  พระราชพิพัฒนาภรณ    วัดทรายขาว  ตําบลทุงหวัง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

(ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)  และเนื่องจากที่ประชุมไดมีการเสนอเชื่อเพิ่มเติมอีก 1 ทาน คือ 

อาจารยสุธน   เจริญพงศ  ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ดังกลาวดวย และที่ประชุมได

รวมกันพิจารณาแลวเห็นวาทั้ง 2 ทานเหมาะสมและควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2549   

 

มต ิ ที่ประชมุมีมติเสนอใหบคุคลที่สมควรไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจาํป

การศึกษา 2549 ดังนี้  
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           1.  พระราชพิพฒันาภรณ      เปนบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตตมิศักดิ์  หลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย 

           2.  อาจารยสุธน   เจริญพงศ  เปนบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตตมิศักดิ์  หลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่น ๆ   

5.1 เรื่อง   การคุมสอบกลางภาคและปลายภาค   
     คณะกรรมการประจาํคณะไดขอหารือแนวทางเกี่ยวกบัการคุมสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค     

ทั้งนี้  เพื่อใหการดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมไดอภปิราย

กันอยางกวางขวางและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

     1.  ผูสอนควรจัดสอบในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดสอบไวให  เพื่อใหนิสิตไดเรียน

ครบตามเวลาเรียน   

      2. ในการคุมสอบผูคุมสอบควรเปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรือผูคุมสอบ

ตามคําส่ัง  ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนผูคุมสอบควรประสานเจาหนาที่และกรรมการกลาง 

เพื่อชวยแกปญหา 

    3.  ควรปรับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกลางคุมสอบคณะศึกษาศาสตรให

ชัดเจน  

    4.  ควรหารือกับฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยในการทบทวนความเหมาะสมของ

การจัดอาจารยผูคุมสอบระหวางคณะ 

 

 
5.2 เรื่อง   การจัดงานครบรอบ 40 ปของคณะศึกษาศาสตร  

    คณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานครบรอบ 40 ปของ

คณะศึกษาศาสตร ซึ่งจะครบรอบ 40 ป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 นั้น คณะควรมีการเตรียมจัดงานวันครบรอบ

ใหยิ่งใหญและควรวางแผนเปนอยางดี  ดังนั้น การจัดงานทักษิณวิชาการที่จะจัดในชวงเดือนมกราคม 2551 

นี้ จึงนาจะวางแผนเตรียมการณไปถึงการจัดงานรอบ 40 ปดวย   และตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผน

จัดงานใหเหมาะสมกับการเปนคณะที่มีอายุที่เกาแกรวมถึงสามารถนําผลงานไปใชประโยชนอยางอื่นไดดวย

ในอนาคต   
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5.3 เรื่อง   การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

   เนื่องดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ชุดเดิม ซึ่งดํารงตําแหนงครบ 2 ป ไดหมดวาระเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 และทางหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดเสนอชื่อบุคคลเพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิมดังนี้ 

   1.  อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล ประธานกรรมการ 

   2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บันลือ  ถิ่นพังงา  กรรมการ 

   3.  ผูชวยศาสตราจารยจามรี คีรีรัฐนิคม กรรมการ 

   4.  อาจารย ดร.พิทยาธร  แกวคง  กรรมการ 

   5.  อาจารยอักษรประเสริฐ  เศรษฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
 

มต ิ  ที่ประชมุเห็นชอบบุคคลตามที่หลักสูตรฯ นําเสนอ 
 
 
ปดประชุมเวลา    15.15  น. 
 
 
นางสุภาภรณ   ประดับแสง 
      บันทึกการประชุม 
  

 
นางสมนิตย    สุกาพัฒน 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


