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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 

 

 

เอกสารการประชุม 
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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน 

1.1.1 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตแจงการจัดกิจกรรมของฝายพัฒนานิสิตในชวงเดือน

มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 ดังนี้ 

1.2.1.1  โครงการทํานุบํารุงศาสนสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวเนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก ปที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 

มิถุนายน 2553  ณ วัดแจง  ตําบลชัยบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

1.2.1.2  โครงการอบรมการเรียนรูศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ยอนรอย

ประวัติศาสตร เพื่อสรางจิตสํานึกความเปนไทย  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553  ณ สถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรที่ อําเภอเมือง  อําเภอสิงหนคร  อําเภอสทิงพระ และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

1.2.1.3  โครงการ ED Fancy Freshy  Night’53  จัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553  

ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1.2.1.4  โครงการทําบุญวันเขาพรรษา  มีกําหนดจัดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553  ณ 

วัดดอนแย  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

 

  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ (ไมม)ี 
 

1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณจะประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะของคณะ

ศึกษาศาสตรในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ตั้งแตเวลา 09.00 น.เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร 

อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม  โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห เปนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพดังกลาว ในการนี้ ขอเชิญกรรมการและบุคลากรเขารวมรับฟงผลการประเมินในวันดังกลาว โดย

คณะจะมีหนังสือแจงใหทราบอยางเปนทางการตอไป 
 

1.2.4 กรรมการประเภทคณาจารย (ไมมี) 
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1.2.5 ผูเขารวมประชุม  
นางเยาวลักษณ  พริกบุญจันทร เจาหนาที่บริหารงาน (การเงิน) แจงสรุปผลการใช

จายงบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดินของคณะศึกษาศาสตร ประจําไตรมาสที่ 3 (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม นอกเลม) 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 5/2553 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ  คร้ังที่ 

5/2553 เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
   หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.1 บรรทัดที่ 1-2 
   ขอความเดิม ...ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553...  

แกไขเปน ...ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2553... 
   หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.1 บรรทัดที่ 3 

ใหตัดขอความ โดยความคืบหนาในการจัดโครงการสรางจะแจงใหทราบในโอกาส

ตอไป 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เปลี่ยนแปลงการใหคาระดับข้ันรายวิชา 0302661 RESEARCH IN EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION กลุม 1501 และกลุม 1502 (อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง) 
 ดวยอาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง  ไดรับมอบหมายใหสอนนิสิตระดับปริญญาโท  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2552 ในรายวิชา 0302661  RESEARCH  IN  

EDUCATIONAL  ADMINISTRATION กลุม 1501 และกลุม 1502 ไดขอแกไขคาระดับขั้นของนิสิต จํานวน 11 

คน จาก B+  เปน A  เนื่องจากไดบันทึกชวงคะแนน (FIX-RATEX) ของนิสิตผิดพลาด คือ  85  ขึ้นไป ไดคาระดับ

ขั้น  A  ทําใหคาระดับขั้นของนิสิตผิดพลาด  จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงการบันทึกชวงคะแนน (FIX-RATEX)  จาก

เดิม 85  ขึ้นไป ไดคาระดับขึ้น  A  เปน  80  ขึ้นไป  ไดคาระดับขึ้น A  จํานวน  2  กลุม ประกอบกับอาจารย ดร.
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อิศรัฏฐ  รินไธสง ไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากไดทําความตกลงกับนิสิตตามคําอธิบาย

รายวิชาเมื่อเขาเรียนชั่วโมงแรกวาจะตัดเกรด A ที่ชวงคะแนน 80 ขึ้นไป (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.1)    

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาระดับขั้นรายวิชา 0302661 RESEARCH IN  

EDUCATIONAL  ADMINISTRATION กลุม 1501 และกลุม 1502 ของอาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง  โดยให

อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง  แนบคําอธิบายรายวิชาดังกลาวเพิ่มเติม 

 

 
4.2 รายงานการประเมินตนเอง 
 4.2.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

ปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551-พฤษภาคม 2552) ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง

ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2.1...นอกเลม) 
  ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรระบุขอมูลของหลักสูตรใหครบทุกดัชนี ที่มีการประเมินเพื่อใหเห็นขอมูลจริงของ

หลักสูตรไดอยางชัดเจน และขอมูลที่ระบุควรเปนขอมูลจริงที่อยูในชวงของการรายงาน ทั้งในสวนของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และวันที่ที่ใหขอมูล 

   มติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา โดยใหปรับแกเอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ 

 
 4.2.2  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    

ปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551-พฤษภาคม 2552) ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ตนเองดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2.2...นอกเลม) 
  ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรระบุขอมูลของหลักสูตรใหครบทุกดัชนี ที่มีการประเมินเพื่อใหเห็นขอมูลจริงของ

หลักสูตรไดอยางชัดเจน  
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   มติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยใหระบุวันที่ที่ใหขอมูลใหอยูในชวงของการประเมิน และปรับแกเอกสารตาม

ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

 
 4.2.3  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    

ปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551-พฤษภาคม 2552) ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองดังกลาว (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2.1...นอกเลม) 
  ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรระบุขอมูลของหลักสูตรใหครบทุกดัชนี ที่มีการประเมินเพื่อใหเห็นขอมูลจริงของ

หลักสูตรไดอยางชัดเจน  

   มติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี โดยใหระบุวันที่ที่ใหขอมูลใหอยูในชวงของการประเมิน และปรับแกเอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ 

 

 
4.3 การแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

และสาขาวิชาการวิจัยและประเมิน เพิ่มเติม 
  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดแตงตั้งอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  หลักสูตรวิชาการประเมินผลและ

วิจัย คณะศึกษาศาสตร เปนอาจารยระดับบัณฑิตศึกษานั้น เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดรับมอบหมายใหดูแล

รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา และสาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ทั้งระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา และสาขาวิชา

การวิจัยและประเมิน จึงเสนอใหแตงตั้งอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  เปนอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวเพิ่มเติม 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

   มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  เปนอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา และสาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 
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4.4 การโอนยายคณะ (นางสาวนูรฮูดา  บือราเฮง) 
  ดวยนางสาวนูรฮูดา  บือราเฮง  นิสิตรหัส 522021546 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร     

มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร  นางสุภาภรณ  ประดับแสง       

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

4.4) 

   มติ เห็นชอบใหนางสาวรูรฮูดา  บือราเฮง  โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะ

ศึกษาศาสตร ได 

 

 
4.5 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นายนัทธพงศ  ราชนุช, นายมงคล  คงผลาญ,  

นายพลกร  แกวสองเมือง, นางสาวทาริกา  แสงไกล, นายกิตติธัช  ชัยเพชร และ
นางสาวสุรวดี  ทองแกว) 

  ดวยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียนใหกับ

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่พนสภาพการเปนนิสิตในปการศึกษา 2552 และสมัครสอบเขารับการศึกษาใหม     

ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 3 คน คือ นายนัทธพงศ  ราชนุช, นายมงคล  คงผลาญ และนายพลกร  

แกวสองเมือง  

และคณะนิติศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียนใหกับนิสิต จํานวน 3 คน คือ 

นางสาวทาริกา  แสงไกล และนายกิตติธัช  ชัยเพชร  โอนยายมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และนางสาว

สุรวดี  ทองแกว นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่พนสภาพการเปนนิสิตในปการศึกษา 2/2552 และสมัครเขารับ

การศึกษาใหมในคณะนิติศาสตร  

นางสุภาภรณ  ประดับแสง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิต 

ทั้ง 6 รายขางตน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5) 

   มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายนัทธพงศ  ราชนุช, นายมงคล  คงผลาญ, 

นายพลกร  แกวสองเมือง และนางสาวสุรวดี  ทองแกว สวนนิสิตอีก 2 รายคือ นางสาวทาริกา  แสงไกล และนาย

กิตติธัช  ชัยเพชร ไมเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชา เนื่องจากขอบขายรายวิชาที่เสนอเทียบโอนแตกตางกัน 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 ขออนุมัติจัดทําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

การศึกษา 5 ป และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู 

  ดวยกลุมหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดขออนุมัติจัดทําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการศึกษา 5 ป และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เพื่อรองรับรับเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน    

ผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบการขออนุมัติจัดทําหลักสูตรทั้ง 2 ขางตน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1 -    

นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. รูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรควรเปนรูปแบบที่มหาวิทยาลัยใชในปจจุบัน 

2. หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติจัดทําทั้ง 2 หลักสูตร ไมควรมีชื่อที่ใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิด

ความสับสน 
   มติ  

1. เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีการศึกษา 5 ป โดยใหปรับรูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบที่มหาวิทยาลัย

ใชในปจจุบัน 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูใหปรับตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการ พรอมทั้งแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนวามีความแตกตางจากหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการศึกษา 5 ปอยางไร จากนั้นนําเขาพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง 
 
 
ปดประชุม เวลา 16.20 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

 นางสุภาภรณ  ประดับแสง 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


