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2. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงาน 
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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 รายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2552 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 
1.1.2 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน

พื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2 

1.1.3 จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเรื่องการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.3 
1.1.4 ความกาวหนาในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรเปนแกนนําในการจัดตั้ง

โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการในการกอตั้งโรงเรียนสาธิตฯ นั้น 

ขณะนี้คณะกรรมการชุดดังกลาวไดหารือกับอธิการบดีในเรื่องของการดําเนินการจัดตั้ง ซึ่งไดขอมูลเพิ่มเติมวา

มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงอาคารเรียน 3 (คณะศึกษาศาสตรเดิม) เปนโรงเรียนสาธิตสําหรับเปดรับนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา ในป 2553 เนื่องจากไมตองปรับปรุงโครงสรางอาคารมากนัก และจะสรางอาคารใหมบริเวณ

ขางสระน้ําสําหรับเปดรับระดับปฐมวัย โดยคาดวาจะสามารถเปดรับนักเรียนไดในป 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ ความ

คืบหนาในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.5 การสนับสนุนการทําวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

จากขอเสนอแนะและผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะสรุปไดวาคณะศึกษาศาสตรมีจุดออนในเรื่องของการทําวิจัยของบุคลากรในคณะ 

คณะศึกษาศาสตรในการประชุมทีมผูบริหารคณะจึงไดกําหนดกรอบนโยบายในการบริหารงานคณะในป 2553 

โดยจะเรงพัฒนา และสงเสริมการทําวิจัยของคณาจารยใหมากขึ้น ซึ่งคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการทํา

วิจัยจํานวน 25,000 บาทตองานวิจัย โดยขณะนี้อยูในระหวางการจัดทํารายละเอียดและแนวทางในการสงเสริม

การทําวิจัย และผลงานทางวิชาการ ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต แจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นโดย     

ฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2552 ดังนี้ 

(1)  โครงการ ED Fancy Freshy Night ’52  จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552        

ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

(2)  โครงการกีฬาปาริชาต จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-23 สิงหาคม 2552   ณ สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ซึ่งเปนโครงการที่องคการนิสิตจัดรวมกับคณะตางๆ 

(3)  โครงการทํานุบํารุงศาสนสถานและสรางความสัมพันธกับชุมชน เมื่อวันที่ 29 

สิงหาคม 2552  ณ วัดปาตอ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  ผลการประชุมโครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาไทย “ปฏิรูปการศึกษารอบสอง การประเมินรอบสาม : ครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา” 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1 
1.2.2.2  สรุปปญหาการสอบกลางภาคประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.2 
1.2.2.3  โครงการสัมมนานิสิตระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

หนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนานิสิตระหวาง

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณรวมกัน

ระหวางนิสิต อาจารยพี่เล้ียง และอาจารยนิเทศ ซึ่งโครงการไดสําเร็จไปดวยความเรียบรอย 
1.2.2.4  โครงการความรวมมือกับองคกรอิสระ 

คณะศึกษาศาสตรไดรวมกับองคกรอิสระ Right  to  Play จัดโครงการการ

จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับครูในเครือขายฝกสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2552  ณ หองแหลงการเรียนรู  อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร โดยมีครู

ในเครือขายโรงเรียนฝกสอนเขารวมโครงการประมาณ 40 คน และโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย 
1.2.2.5  การตรวจเยี่ยมการดําเนินการของโครงการครูสหกิจ 

สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดเขาตรวจเยี่ยมการดําเนินการโครงการครู     

สหกิจของคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยไดหารือในเรื่องของปญหาในการดําเนินงาน

โครงการครูสหกิจ และตรวจสอบการจัดทําเอกสารการเบิกจายตางๆ ในการดําเนินโครงการ ซึ่งการเขาตรวจ

เยี่ยมดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
1.2.2.6  การอบรมชุดวิชาชีพครูของคุรุสภา 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม 



 4 

  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
- ไมมี 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

1.2.4.1  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบวา ภาควิชา

กําหนดจัดโครงการฝกศึกษาคายพักแรมใหนิสิต ระหวางวันที่ 26-29 สิงหาคม 2552  ณ จังหวัดพัทลุง และ

โครงการอบรมลูกเสือสามัญ จํานวน 2 รุน โดยจัดรุนที่ 1 ระหวางวันที่ 3-6 กันยายน 2552 และรุนที่ 2 ระหวาง

วันที่ 10-13 กันยายน 2552 

1.2.4.2  หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน แจงใหที่ประชุมทราบวา ภาควิชา

กําหนดอบรมครูมืออาชีพ รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2552 โดยเนนกลุมเปาหมายเปนครูวิทยาศาสตร 

จํานวน 50 คน ซึ่งผูที่สนใจสามารถเขารวมโครงการในวันดังกลาวได 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี - 
 

   มติ      ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 6/2552 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ   คร้ังที่ 

6/2552 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด     

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 

หนาที่ 4  วาระที่ 1.2.2.2  

ขอความเดิม เทศบาลนครเบตง 

แกไขเปน เทศบาลเมืองเบตง 

หนาที่ 11  วาระที่ 5.3 ในขอสังเกตจากกรรมการ ขอ 1 

ขอความเดิม ...English in Education เปน English in Education 

แกไขเปน ... English for Education เปน English in Education 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
       - ไมม ี

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 ดวยคณะกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร ไดหมดวาระ ในการนี้ ภาควิชาคณิตศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปน

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร แทนชุดเดิมที่หมดวาระ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

มติ มอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ขอความชัดเจนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเทียบเคียงคุณสมบัติของผูชวยศาสตราจารยเมธี  ลิมอักษร ในสวนของตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 9 กับคุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) หากไมสามารถเทียบเคียงได มอบฝายวิชาการฯ 

ประสานงานไปยังภาควิชาคณิตศาสตรวาสามารถปรับรายชื่อ โดยใหผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิกา  กองกุล 

หรืออาจารย ดร.สารภี  ไชยรัตน เปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรแทนไดหรือไม และแจงผลใหกรรมการ

ประจําคณะทราบในโอกาสตอไป 

 

 
4.2 การขอโอนยายคณะของนายวันเฉลิม  บุญประสิทธ์ิ 

 ดวยนายวันเฉลิม  บุญประสิทธิ์  นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มีความ

ประสงคขอยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการ

โอนยายของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบใหนายวันเฉลิม  บุญประสิทธิ์ โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ได 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาการเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําหลักสตูร กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
 ดวยภาควิชาภาษาตะวันตกไดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร กศ.ม. ภาษาอังกฤษ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร กศ.ม. ภาษาอังกฤษ  (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1 นอกเลม) 

  มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการประจําหลักสูตร กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 
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 คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
1. อาจารย ดร.พิทยาธร  แกวคง   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บันลือ  ถิ่นพังงา  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยจามรี  คีรีรัฐนิคม  กรรมการ 

4. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล  กรรมการ 

5. อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  อนันตเศรษฐศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย ดร.พิทยาธร  แกวคง   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  อนันตเศรษฐศิริ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 
5.2 พิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํ

หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา วิชาชีพครู และหลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดรวมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองเบตง ในการเปดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพ และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหมหาวิทยาลัยรายงานการดําเนินงานการเปดสอนนอก

สถานที่ โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไมซ้ํากับชุดที่เปดสอนที่มหาวิทยาลัย 

ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตรไดประชุมหารือกับรองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา และ

ทีมงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

ประจําศูนยเบตง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการและอาจารยประจําหลักสูตร

ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2 นอกเลม) 

    มติ 1.  เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย

ประจําหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้ 
 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(1) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ  ประธานกรรมการ 

(2) อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  กรรมการ 

(3) อาจารย ดร.วาทิต  ระถี   กรรมการและเลขานุการ 
อาจารยประจําหลักสูตร 
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ 

(2) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง 
(3) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ  

(4) อาจารย ดร.วาทิต  ระถี 
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(5) อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

2.  เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย

ประจําหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ดังนี้ 
 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(1) อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม ประธานกรรมการ 

(2) อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท  กรรมการ 

(3) อาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ  กรรมการและเลขานุการ 
อาจารยประจําหลักสูตร 
(1) อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม 

(2) อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท 

(3) อาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 

(4) ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี 

(5) อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา 

3.  มอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตรปรับรายชื่อบุคคลตามมติขอ 1 และ 2      

ใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 
5.3 การเสนอผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

 รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย (กรรมการประเภทคณาจารย) แจงใหที่ประชุมทราบถึง

ขั้นตอนการเสนอผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยวา ปจจุบันมีขั้นตอนในการดําเนินการหลาย

ขั้นตอน ซึ่งสงผลตอผูเสนอผลงานทางวิชาการโดยตรง จึงเสนอใหคณะเสนอไปยังสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาบทบาทหนาที่ของสภาวิชาการในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ รวมถึงขั้นตอนในการเสนอ

ผลงานใหมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
5.4 การเสนอผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี (รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาพลศึกษาและ    

สุขศึกษา) แจงใหที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบภาระงานสอนของคณาจารยโดยเฉพาะในกรณีที่อาจารยมีภาระ

งานสอนมากจนไมมีเวลาในการทําผลงานทางวิชาการ คณะควรมีนโยบายการแกไขปญหาดังกลาวดวย         

ซึ่งประธานไดแจงใหทราบวาคณะกําลังดําเนินการรวบรวมปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีแกปญหาโดยเฉพาะ

ในเรื่องของอาจารยที่มีภาระงานสอนมากจนไมมีเวลาในการทําผลงานทางวิชาการ โดยในสวนของภาควิชา    
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พลศึกษาและสุขศึกษานั้น ขณะนี้ภาควิชาไดดําเนินการขออัตรากําลังเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานสอนที่มีอยูใน

ปจจุบันแลว และความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ปดประชุม เวลา 14.55 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


