
 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2554 

วันพธุที่ 20 กรกฎาคม 2554  เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
ณ หองประชมุคณะศกึษาศาสตร ชั้น 2  อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย   กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง)     

4. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

5. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

6. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา   กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา   กลาณรงค) 

7. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  กรรมการ  

(อาจารยพเยาว   อินทสุวรรณ) 

8. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย    กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ   กรรมการ 

10. อาจารยเพชรา   วงศประไพโรจน    กรรมการ 

11. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

12.    นางสมนติย   สุกาพัฒน     ผูชวยเลขานุการ   

13.    นางสุภาภรณ  ประดบัแสง     ผูชวยเลขานุการ  

 

ผูไมเขาประชุม  
1. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา     กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

2.  รองศาสตราจารยสุเทพ   สันติวรานนท    กรรมการ เนื่องจากไปราชการ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.   
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                         คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดแนะนําคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น ไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวารการประชุม ดังนี้ 

   
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน  ดังนี้ 
1.1.1  การเปนเจาภาพการประชุมคณบดีคณะศึกษาศาสตรในเครอืเทางาม 
          ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพการประชุม

คณบดีคณะศึกษาศาสตรในเครือเทางาม 5 สถาบัน  คร้ังที่ 2  ในวันที่ 22- 23 สิงหาคม 2554  ซึ่งการประชุม

คณบดีคณะศึกษาศาสตรเครือเทางาม ครั้งที่ 1  จัดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมี

จุดเริ่มตนความรวมมือเร่ืองตาง ๆ ดังนี้  

1. วารสารวิชาการในเครือเทางาม  

2. การประชุมเพื่อเสนอผลงานรวมกันปละ 1 ครั้ง  โดยหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ 

ซึ่งในปแรกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนเจาภาพจัดการประชุม   

3. การจัดหลักสูตรรวมกัน  เชน การจัดทําหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญาเอก 

ของ 5 มหาวิทยาลัย  

4. การพัฒนานิสิต  

5. การพัฒนาบุคลากร  

ฯลฯ   
          

 

1.1.2  การสงเกรดชากวากําหนด 

                                    เนื่องจากงานทะเบียนภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการศึกษา ฝายบริหารวิทยาเขต

สงขลา  ไดสงหนังสือทวงถามการสงเกรดชาของอาจารยในคณะศึกษาศาสตร      จึงขอใหประธาน

สาขาวิชาชวยติดตามการสงเกรดชาของอาจารยในสาขาวิชาตอไปดวย 

 
1.1.3  การเปนเจาภาพการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหง

ประเทศไทย  
        ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับเกียรติเปนเจาภาพการประชุมสภา

คณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ในวันที่  15-18 กันยายน 2554 โดยกําหนดจัดการประชุม

ในวันที่ 15 กันยายน 2554  และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศมาเลเซียในวันที่ 16-18 กันยายน  2554 จึง

ขอแจงกําหนดการดังกลาวเพื่อเปนเจาภาพรวมกัน  
 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2   เรื่องแจงจากรรมการ  ดังนี้ 
1.2.1 รองคณบดคีณะศึกษาศาสตร  

1.2.1.1 การทดสอบวัดแววครู ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554  
ตามที่คณะศึกษาศาสตร  ไดกําหนดใหมีการทดสอบวัดแววครูใหกับนิสิต

ที่แจงความประสงคจะโอนยายคณะมาสังกัดคณะศึกษาศาสตรทุกภาคเรียนภาคเรียนละ  1  ครั้ง   และในภาคเรียนตน 

ปการศึกษา 2554  ไดกําหนดทดสอบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ หอง 336 อาคารเรียน 3 (คณะ

ศึกษาศาสตรเดิม)  
 

1.2.1.2  การแตงตั้งคณะกรรมการกลาง ประจําคณะศกึษาศาสตร 
                                               ดวยฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  ไดขอรายชื่ออาจารยจากสาขาวิชา

ตาง ๆ เพื่อเปนคณะกรรมการกลางประจําคณะศึกษาศาสตร  ดูแลและอํานวยความสะดวกการสอบ ประจําป

การศึกษา 2554  ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งการสอบกลางภาค ประจํา

ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554  กําหนดสอบระหวางวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554  จึงขอใหสาขาวิชาที่ยังไมได

แจงรายชื่อโปรดแจงรายชื่ออาจารยในสาขาวิชาที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการกลาง ประจําคณะศึกษาศาสตร

ตอไป 
 

1.2.1.3  การจัดโครงการทักษิณวิชาการ  
           ตามที่ฝายวิชาการ ไดแจงการจัดโครงการทักษิณวิชาการ ในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในสมัยสามัญครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 นั้น  ฝาย

วิชาการขอสรุปกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

              กิจกรรมงานทักษิณวิชาการ มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดในวันที่ 1-7 

สิงหาคม 2554   แตเนื่องจากในชวงวันดังกลาวจะมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือขายที่

มารวมจัดนิทรรศการ   ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 4-7 สิงหาคม 2554 และมี

รูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่  1    จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ครูของ

แผนดิน”  สถานที่บ ริ เวณลานเสาธง  หนาอาคารสํานักหอสมุด  

จัดนิทรรศการวิชาการของสถานศึกษาเครือขาย ประมาณ 44  โรงเรียน 

โดยจัดนิทรรศการวิชาการ ผลงานครู ผลงานนักเรียน ฯลฯ   โดย

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนละ 5,000 บาท 
 

กิจกรรมที่  2    การจัดเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ครูดีของสังคม” โดยวิทยากร 2 ทาน คือ 

รศ .ดร .วิชัย   วงษใหญ  และ  รศ .ดร .ชาญชัย   อินทรประวัติ  และ

ดําเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.นิรันดร  จุลทรัพย ณ หอประชุมปาริชาต 

อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 

เวลา 09.00 -12.00 น. จึงขอแจงประธานสาขาวิชา เพื่อแจงใหอาจารย

ในสาขาวิชารับทราบ เพื่อใหนิสิตทุกชั้นปทั้ง ระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา เขารับการเสวนาทางวิชาการในวันดังกลาว 
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กิจกรรมที่  3    การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการใหแกครูและบุคลากรทางการ ศึกษา

ของสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งทุกสาขาวิชาสามารถเขียนรายละเอียดกิจกรรม 

เพื่อของบประมาณสนับสนุน สาขาวิชาละ 10,000 บาท  สําหรับสถานที่

การจัดกิจกรรมบริเวณลานเสาธงและบางสาขาวิชาใชในหองประชุม

อาคารเรียน 3 ดวย     

 
                                    1.2.1.4  การสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
                                        ดวยหนวยฝกสอน/ฝกงาน ไดกําหนดจัดการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ใหกับนิสิตชั้นปที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่กําลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยกําหนด

จัดการสัมมนาในวันที่  20 กรกฎาคม 2554  เวลา 08.30 –  16.30 น.  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัย

ทักษิณ และอาคารเรียน 3 กิจกรรมชวงเชาจะเปนการบรรยายทางวิชาการ  และกิจกรรมชวงบายเปนการ

สัมมนาวิชาเอกและวิชาชีพครู   

  
           1.2.2   ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    
            1.2.2.1 แจงที่ตั้งสํานักงานของสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                                                 ดวยสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดมีหองสํานักงานของ

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คือ หองชั้น 4 ติดกับหองพักของอาจารยพเยาว อินทสุวรรณ  

แตยังไมไดจัดหอง  เนื่องจากอยูในระหวางการประสานงานทั้งสองคณะ และปจจุบันอาจารยในสาขาวิชามี

จํานวน  5  คน คือ อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ อาจารย ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ อาจารย ดร.พัชรี  รมพะยอม  

และเมื่อส้ินภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 และสิ้นภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 จะมาเพิ่มอีก 2 คน ดาน

การสอนคณิตศาสตร  แตขณะนี้ยังขาดอาจารยดานการสอนสาขาวิชาฟสิกส จึงขอแจงใหคณะกรรมการประจํา

คณะทราบและขอประชาสัมพันธการรับอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ดานการสอนฟสิกสดวย 

   
                      1.2.2.2   กิจกรรมของสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใน
โครงการทักษิณวิชาการ   
                 ดวยสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดกําหนดจัด booth 

ในงานทักษิณวิชาการ ในระหวางวันที่ 4-7 สิงหาคม 2554  โดยมีโปสเตอรแนะนําสาขาวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ 

ของสาขาวิชา และมีกิจกรรม Science Show ในระหวางวันดังกลาว  

 
            1.2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.สมภพ   อินทสุวรรณ) 
                    1.2.31  การจัดโครงการแนะแนวการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                       ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดกําหนดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ  (TSU Open House) ในระหวางวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมปาริชาต 

วิทยาเขตสงขลา  โดยไดเชิญครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง

มารวมกิจกรรมในวันดังกลาว   
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                       1.2.4   หวัหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร  
                                      1.2.4.1   แจงความคืบหนากรณีทีมผูบริหารวิทยาเขตสงขลาพบกับคณะ
ศึกษาศาสตร  
                                                    ตามที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มาพบกับคณะ

ศึกษาศาสตร  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554  เร่ืองการซอมแซมอาคารสถานที่ บานพัก ที่จอดรถ  ในวิทยาเขต

สงขลานั้น  จึงขอแจงความคืบหนาที่วิทยาเขตสงขลาพบกับคณะศึกษาศาสตร เร่ืองตาง ๆ ดังนี้  

                                                    1. การซอมไฟฟาบริเวณหนาบานพักของคณบดีคณะศึกษาศาสตร และ

หนาบานพักของ รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท สวนบานพักของอาจารยทานอื่นนาจะยังไมไดรับการ

แกไข    

                                                     2.การซอมแซมหลังคาอาคารคณะศึกษาศาสตรที่ร่ัวซึม บริเวณชั้น 6  ไดมี

การมาตรวจดูสภาพแลว แตยังไมไดดําเนินการซอมแซมให เนื่องจากยังอยูในระหวางการประชุมวางแผนการ

ซอมแซมปรับปรุง    

                                                    3.ที่จอดรถยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากที่จอดรถยนตใตอาคารหอสมุดไดมี

การปรับปรุงเปนหองเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร  และที่จอดรถจักรยานยนต ก็ยังไมไดรับการแกไข  
 

                                            ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
                                                     ขอใหคณะสรุปเร่ืองตาง ๆ ที่วิทยาเขตสงขลาไดพบปะกับผูบริหาร 

และคณาจารยคณะศึกษาศาสตร ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554  โดยแจงใหวิทยาเขตดําเนินการ และมีการ

ติดตามกันเปนระยะ ๆ  

    
                               1.2.4.2   การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
                                                   ดวยสํานักงานคณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนในหัวขอ  “เทคนิคการทํางานเปนทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 29 กรกฎาคม  2554 ณ 

โรงแรมพาวิลเลี่ยน  
   1.2.4.3  การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2554  
                                                   ดวยการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2554  ในขณะนี้เขาสูไตรมาสที่ 4 จึง

ขอความกรุณาใหสาขาวิชาใชงบประมาณตามแผนที่วางไวหรือโครงการที่ยังไมไดดําเนินการใหรีบดําเนินการให

เสร็จส้ินเรียบรอยภายในเวลาที่กําหนด 

  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร สมัยสามัญ  
                ครั้งที่  6/2554  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2554  

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 

6/2554  เมื่อวันพุธที่ 15  มิถุนายน  2554  เวลา 13.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร อาคาร

คณะศึกษาศาสตรเดิม มหาวิทยาลัยทักษิณ  (เอกสารการประชุมหมายเลข 2) 
 

       มติ   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 
 

                 หนาที่  4    บรรทัดที่ 15     ขอความเดิม    “การพัฒนาความเข็มแข็งทางวิชาการ...” 

             ขอความใหม    “การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ...”    

 

       หนาที่  5     บรรทัดที่  4      ขอความเดมิ   “อาจารยจรัญ  สุขเกษมและ ผศ.เจริญวชิญ  

              สมพงษธรรม เปนอาจารยพิเศษ”  

             ขอความใหม   “อาจารยจรัญ  สุขเกษมและ ผศ.ดร.เจริญวิชญ  

              สมพงษธรรม เปนอาจารยพิเศษ” 

 

       หนาที่  6   บรรทัดที่ 17        ขอความเดิม   “3.3การวจิัยในชั้นเรียนเพื่อพฒันาผูเรียนหรือการ 

              วจิัยที่ดานอื่น ๆ” 

              ขอความใหม   “3.3การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนหรือการ 

              วจิัยดานอื่น ๆ” 

       หนาที่  7    บรรทัดที่  5         ขอความเดิม   “ โดยอาจารยนิเทศวิชาของสาขา” 

             ขอความใหม  “โดยอาจารยนิเทศกวิชาเอกของสาขาวิชา”  

 

       หนาที่  11  บรรทัดที่ 8          ขอความเดิม    “2. ผูทรงคุณวุฒิเขียนบทความ ไมเกินเรื่องละ  

                1,000 บาท” 

               ขอความใหม   “2. ผูทรงคุณวุฒิเขียนบทความ ไมเกินคนละ  

                1,000 บาท” 

   

             บรรทัดที่ 10         ขอความเดิม   “4. คาตีพิมพบทความ สําหรับนสิิตและบุคคล 

                ภายนอก เก็บเรื่องบทความละ 1,000 บาท 

                 ขอความใหม   “4. คาตีพิมพบทความ สําหรับนิสิตและบุคคล 

                ภายนอก บทความละ 1,000 บาท 

     บรรทัดที่ 20      ขอความเดิม    “6.คาตีพิมพบทความ สําหรับนิสิตและ 

               บุคคลภายนอก เก็บเรือ่งบทความละ 1,000 บาท 
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              ขอความใหม    “6.คาตีพิมพบทความ สําหรับนิสิตและ 

                บุคคลภายนอก บทความละ 1,000 บาท 

   บรรทัดที่  21   ใหตดัขอความออก  “หมายเหตุ  สําหรับผูที่เขียนบทความไวแลว  

             แตวารสารออกในปถัดไป ใหไดรับวารสารในปที่ตีพิมพอีก 1 ฉบับ” 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง  
                   (ไมมี) 

                   
วาระที่  4   เรื่องพิจารณา / หารือ 
               4.1  การเสนอชื่ออาจารยและนิสิตเพื่อรับรางวัลของสภาคณบดีคณะครุศาสตร /
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 
                      ดวย สภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ไดจัดใหมีโครงการรางวัล

แหงชาติทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหาร คณาจารย นิสิต/นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน

ดวยความทุมเท  เสียสละ เปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีรางวัล 5 ประเภท ดังนี้ 

1. รางวัลคณาจารยแหงชาติ  เสนอชื่อไมเกิน  2  คน 

2. รางวัลนิสิต/นักศึกษาแหงชาติ   เสนอชื่อไมเกิน  2  คน 

3. รางวัลงานวิจัยแหงชาติ          เสนอชื่อสาขาวิชาละ  1  คน 

4. รางวัลวิทยานิพนธแหงชาติ      เสนอชื่อสาขาวิชาละ  1  คน 

5. รางวัลคณบดีดีเดนของสภาคณบดีฯ   

 และคณะฯ ไดแจงเวียน  เพื่อใหประธานสาขาวิชาระดับปริญญาตรี/ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อคณาจารยและนิสิตเพื่อรับรางวัลดังกลาวนั้น    ประธานสาขาวิชาการประเมินผล

และวิจัย ไดเสนอรายชื่อนิสิตเขารับรางวัลวิทยานิพนธแหงชาติ  จํานวน 4 คน   และประธานผูรับผิดชอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ไดเสนอรายชื่อนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา

วิชาชีพครู จํานวน 1 คน   สําหรับรางวัลอื่น ๆ ไมมีสาขาวิชาใดเสนอ 

                          ในการนี้  จึงขอเสนอกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  พิจารณาคณาจารยและนิสิตเพื่อเขา

รับรางวัลแตละประเภทของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย  (ตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.1นอกเลม)  
 

 

 มติ 1.  ที่ประชุมเห็นชอบเสนอใหอาจารยและนิสิตเพื่อรับรางวัลของสภาคณบดีคณะ 

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

           1.1  รางวัลคณาจารยแหงชาติ   
                                           1. อาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป        สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

                                           2. รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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                        1.2 รางวัลนิสิต/นักศึกษาแหงชาติ   
                              1.2.1  ระดับปริญญาตรี    

                                        1. มอบหมายให อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา คัดเลือกจากนิสิตวิชาเอก 

                                            เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ไดรับรางวัลตาง ๆ  จํานวน  1 คน 

                            2.  มอบหมายให อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ คัดเลือกนิสิตจาก 

                                            วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา จํานวน 1 คน     
 

                                          1.2.2  ระดับปริญญาโท   

                    1. นายเอกพจน  เทศพันธ หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                    2. นายณัทพล  ศักดิ์รัตน หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน    
 

        1.3  รางวัลงานวิจัยแหงชาติ 
             1.3.1  รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ    สาขาวิชาจิตวทิยา        
 

                  1.4  รางวัลวิทยานิพนธแหงชาติ 
                                          1.4.1   นายณัฐวุฒิ  พานพบ หลักสูตร  กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 

                            1.4.2 นางสาวกฤติยา  กนกกช  หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน    
 

                             2. สําหรับรางวัลวิทยานิพนธแหงชาติมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทําบันทึกแจงเวียน

ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่สังกัดคณะศึกษาศาสตรเสนอรายชื่อเพิ่มเติมภายในวันที่  28 

กรกฎาคม 2554  

      3.หากบุคลากรหรือนิสิตไดรับรางวัล  คาเดินทางรับรางวัล คณะศึกษาศาสตร/บัณฑิต

วิทยาลัยจะเปนผูออกคาใชจายให 

 
      4.2  การเสนอชื่ออาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
   ตามที่ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดสงบันทึกขอความและ

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เร่ือง การคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน  ประจําป พ.ศ.2553  

มายังสวนงานวิชาการใหพิจารณาเสนอชื่ออาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน นั้น  เนื่องจากมีผูเสนอชื่อเพื่อ

เขารับการคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ.2553 จํานวน 1 คน  และเอกสาร

ยังไมครบถวนสมบูรณ  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย

ทักษิณ  จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2554 ใหขยายเวลาการเสนอชื่ออาจารย

ตัวอยางดานการเรียนการสอนจากสวนงานวิชาการ จากเดิมวันที่  8  เมษายน 2554 เปนวันที่ 29 กรกฎาคม 

2554   และคณะศึกษาศาสตร  ไดแจงเวียนใหสาขาวิชาพิจารณาจัดเสนอรายชื่ออาจารยในสาขาวิชาเพื่อเสนอ

เปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนโดยใหจัดสงภายในวันที่  30  มิถุนายน 2554  นั้น   

  บัดนี้ ไมมีสาขาวิชาใดจัดสงรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ    ในการนี้  จึงใครขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณาการจัดสง

เสนอชื่ออาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ       (ตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.2)  



 9

           มติ  เห็นชอบเสนอให ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี  เพื่อเขารับคัดเลือกเปนอาจารย

ตัวอยางดานการเรียนการสอน  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2553 
 

4.3  การขอเทียบโอนรายวิชา   
          4.3.1  การขอเทียบโอนรายวิชาของนิสิตหลักสูตร ศศ,ม. สาขาวิชา จิตวิทยาการให
คําปรึกษา   จํานวน  5   คน 

                                    เนื่องดวยนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร  จํานวน  5  คน  ขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  หลักสูตรเกา 

พ.ศ. 2550  กับหลักสูตรใหม  พ.ศ. 2554  ในการนี้ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบ

โอนจํานวน  2  รายวิชา (ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1)  
 

                       มติ  เห็นชอบใหนางสาวรสสุคนธ  เลิศมิ่ง  นางกัณณวันฑ  สกูลหรัง  นางราตรี นิลพยัคม  

นางนัยตชนก  ถิ่นจะนะ  และนายหิรัญ   จันทรเชย   นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา

การใหคําปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร  เทียบโอนรายวิชาไดดังนี้ 

                                  1.รายวิชา 0331651 ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษา กบั รายวชิา 0331651 ฝกปฏิบตัิการให 

                                     คําปรึกษา 

                                  2.รายวิชา 0331534 การใหคําปรึกษาครอบครัว  กับ รายวชิา 0331534 การให 

                                    คําปรึกษาครอบครัว 
       
          4.3.2  การขอเทียบโอนรายวิชาของนิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จํานวน 1 คน 
                        เนื่องดวยนายอาณัติ  คงเหลา  นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  

หลักสูตรเกา  พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรใหม พ.ศ.2554  จํานวน  5  รายวิชา   ในการนี้ จึงขอเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชา (ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.2)  

                    มติ    เห็นชอบใหนายอาณัติ  คงเหลา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร เทียบโอนรายวิชาได 5 รายวิชา ดังนี้  

1. รายวิชา  0320201  บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา กับรายวิชา 0320201 บูรณาการ 

    พื้นฐานทางการศึกษา 

2. รายวิชา  0320511 วิจัยทางการศึกษา กับรายวิชา 0320511  วิจัยทางการศึกษา 

3. รายวิชา 0317511  ทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กับ    

    รายวิชา 0317511  ทฤษฏีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา 

4. รายวิชา 0317512 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูบนเครือขาย  กับรายวิชา   

    0317512 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูบนเครือขาย 

5. รายวิชา 0317513 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กับรายวิชา 0317513   

    การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
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4.4 ทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการวิจัย  คณะ
ศึกษาศาสตร   

              ตามที่คณะศึกษาศาสตร  ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ขึ้นเพื่อใหภารกิจของคณะ

ศึกษาศาสตร ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 

      1. คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 

      2. คณะกรรมการทําบุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      3. คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 

      4. คณะกรรมการประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 

      5. คณะกรรมการวิจัย 

      6. คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

            คณะกรรมการดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัย

สามัญ  ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ  2554   โดยมีวัตถุประสงคใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานและ

เพื่อใหการดําเนินการของคณะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งคณะกรรมการแตละชุดอยูใน

ระหวางดําเนินการพิจารณาแตงตั้งและเมื่อพิจารณาหนาที่ของชุดคณะกรรมการประกันคุณภาพและ

คณะกรรมการวิจัย    ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการมีอยูแลว  ปรากฏวาหนาที่ของคณะกรรมการชุดปจจุบันคอนขาง

ครอบคลุมแลว  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนวาควรจะมีคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการประกัน

คุณภาพเพิ่มอีกหรือไม  (ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.4)  
 
               มติ   เห็นชอบใหมีชุดคณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการวิจัย ชุดปจจุบันที่ไดแตงตั้ง

ไปแลว โดยไมตองแตงตั้งเพิ่มอีก  
 
วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ   
             5.1 โครงการศึกษาศาสตรใสใจหวงใยสุขภาพ  

                     ดวยคณะศึกษาศาสตร  โดยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ไดกําหนดจัดโครงการ

ศึกษาศาสตรหวงใยสุขภาพ  ต้ังแตวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554   ณ  อาคารสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ  84  พรรษา ใน

ป 2554    เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน และเพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร

รักการออกกําลังกายโดยไดดูแลสุขภาพของตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง ในการนี้ จึงเชิญคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร เขารวมโครงการดังกลาวซึ่งจะแจกเสื้อและแบบบันทึกสุขภาพมอบใหแก

ผูเขารวมโครงการทุกทาน 
 

             มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุม เวลา  15.50 น. 
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นางสุภาภรณ  ประดับแสง                                                                             

บันทกึการประชุม    

                                                                                        

นางสมนิตย  สุกาพฒัน 

ตรวจรายงานการประชุม 

 


