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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 การประชุมสัมมนาทิศทาง และโครงสรางคณะศึกษาศาสตร 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดจัดการประชุมสัมมนาทิศทาง และโครงสรางของ

คณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2552  โดยเชิญศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน         

เปนวิทยากรในวันดังกลาวนั้น เนื่องจากทานติดภารกิจอื่นจึงขอเลื่อนการประชุมเปนวันที่ 18 ตุลาคม 2552  

ทั้งนี้ ตองประสานงานทางศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  วาสามารถเปนวิทยากรในวัน

ดังกลาวไดหรือไม รายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.2 ความกาวหนาในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะศึกษาศาสตรไดเชิญคณะกรรมการอํานวยการในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร รองคณบดี            

ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และรองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย ประชุมหารือการเตรียมการเปดสอน     

ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ชั้นละ 3 หอง หองละ 25 คน รวมเปนชั้นละ 75 คน โดยจะ

ประชุมในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 รายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.3 การประชุมการพัฒนาระบบบริหารและโครงสรางขององคกร 

มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมการพัฒนาระบบบริหารและโครงสรางขององคกร   

ในวันที่ 26 กันยายน 2552  ณ หาดแกวรีสอรท จังหวัดสงขลา โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับคณะ

เขารวมในการประชุมดังกลาว รายละเอียดในการประชุมจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.4 การประชุมวิชาการนานาชาติ 

ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับท่ีประชุมสภาคณบดีคณะ         

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศ กําหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในระหวางวันที่ 15-17 ตุลาคม 

2552  ณ ศูนยการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเขา

รวมจัดนิทรรศการและนําเสนองานวิจัยของเครือขายวิจัยภาคใตตอนลางในการประชุมดังกลาวดวย 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการตางๆ ที่จัดขึ้น  

โดย     ฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ในชวงเดือนกันยายน 2552 ดังนี้ 

(1)  โครงการ “อบรมการเรียนรูศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ยอนรอยประวัติศาสตร

เพื่อสรางจิตสํานึกความเปนไทย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552  ณ วัดและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร

ในอําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

(2)  โครงการเกษียณอายุราชการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552   ณ หองการเรียน

การสอนทางไกล (IT) สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  แนวทางการคัดเลือกสถาบันฝายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูพันธใหม รุนปการศึกษา 2552 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมนอกเลม 
1.2.2.2  การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 36/2552 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมนอกเลม 

1.2.2.3  แนวปฏิบัติการคุมสอบ 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมนอกเลม 
 

  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
1.2.3.1  โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา ภาคใต

ตอนลาง 
คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการ

ศึกษา ภาคใตตอนลาง ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ โรงแรมกรีนเวิลด พาเลซ จังหวัดสงขลา โดยไดเชิญ   

รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  พรมจุย เปนวิทยากรบรรยายในชวงเชา และนําเสนองานวิจัยในชวงบาย ซึ่งมี

ผูสนใจเขารวมโครงการดังกลาวประมาณ 200 คน และโครงการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคดวยความเรียบรอย 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

- ไมมี - 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี - 
 

   มติ      ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 7/2552 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ   คร้ังที่ 

7/2552 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด     

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
หนาที่ 7  วาระที่ 5.3  บรรทัดที่ 3-4  
ตัดขอความ และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมินผลงานทาง

วิชาการนั้น ไมมีความเขาใจในธรรมชาติของศาสตรวิชานั้นๆ 
  วาระที่ 5.3 บรรทดัที่ 4 

ขอความเดิม ...จึงเสนอใหคณะเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัย... 

แกไขเปน ...จึงเสนอใหคณะเสนอไปยังสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย... 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

3.1 การแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา วิชาชีพครู และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
สืบเนื่องจากวาระที่ 5.2 เร่ืองพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา วิชาชีพครู และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2552 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู 

เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนในสวนของเกณฑการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว คณะศึกษาศาสตรจึงไดชะลอเรื่องไวจนกวาจะมีความชัดเจน

ในเรื่องดังกลาวจึงดําเนินการตอไป  

        มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย แทนกรรมการ

ประเภทคณาจารยที่หมดวาระ และการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรชุดใหม 
ดวยคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรจะหมดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการประจํา

คณะ ประเภทคณาจารย จํานวน 4 ทาน ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงาน ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ตลอดจนการตัดสินใจภายในคณะเปนไปดวยความเรียบรอย โดยสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ   

วาดวย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 20 จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อ

บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําคณะชุดใหม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตรเปนผูนําเสนอ 

มติ ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเปนคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรชุดใหม ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานกรรมการ 

2. กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย 

2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2.2 หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

2.3 หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

2.4 หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

2.5 หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 

2.6 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

2.7 หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

3. กรรมการประเภทคณาจารย ประกอบดวย 

3.1 รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย 
3.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค 

3.3 อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง 
3.4 อาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 

3.5 อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท 

3.6 อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา 

4. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ กรรมการและเลขานุการ 

5. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ผูชวยเลขานุการ 

6. นางสุภาภรณ  ประดับแสง   ผูชวยเลขานุการ 

7. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร  ผูชวยเลขานุการ 
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4.2 การกําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวชี้วัดสําหรับการลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2552 
 ตามที่สํานักงานยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกําหนดใหคณะลงนาม      

คํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 กับอธิการบดี คณะจึงไดจัดทํา (ราง) คํารับรองการปฏิบัติงาน 

และไดกําหนดคาเปาหมายขึ้น เพื่อใหการดําเนินการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานของคณะเปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) คํารับรองการปฏิบัติงานและคาเปาหมายตัวชี้วัด  (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) โดยรองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย (รองศาสตราจารยสุเทพ         

สันติวรานนท) เปนผูนําเสนอ 

มติ เห็นชอบ (ราง) คํารับรองการปฏิบัติงานและคาเปาหมายตัวชี้วัดการดําเนินงาน   

ตามตัวชี้วัดสําหรับการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป

การศึกษา 2552 

 

 
4.3 พิจารณาแนวปฏิบัติการสงคาระดับข้ัน ประจําภาคเรียนที่ 1/2552 

 ตามที่กองบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต (งานทะเบียน) ไดกําหนดใหสงคาระดับขั้น    

ภาคเรียนที่ 1/2552 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 นั้น เนื่องจากกําหนดการสอบในระดับปริญญาตรีจะส้ินสุดในวันที่ 

9 ตุลาคม 2552 และระดับปริญญาโทจะสิ้นสุดในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 ซึ่งมีระยะเวลาในการประมวลผลและ  

สงคาระดับขั้นนอย ฝายวิชาการฯ จึงไดกําหนดระยะเวลาโดยยึดแนวปฏิบัติในการสงคาระดับขั้นเดิม ในการนี้ 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติในการสงคาระดับขั้นดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.3) โดยรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ (อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) เปนผูนํา

เสนอ 

มติ เห็นชอบแนวปฏิบัติการสงคาระดับขั้นประจําภาคเรียนที่ 1/2552 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามเสนอ โดยใหมีการปรับเปล่ียนระยะเวลา ดังนี้ 

1. ใหอาจารยผูสอนสงคาระดับขั้นพรอมระบุเหตุผลการใหคาระดับขั้น E และ I    

ถึงภาควิชาเพื่อตรวจสอบ ระหวางวันที่ 16-18 ตุลาคม 2552 

2. ใหภาควิชาสงคาระดับขั้นถึงคณะในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และประกาศใหนิสิต

ทราบ ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 

3. ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวันที่ 22 

ตุลาคม 2552 ชวงเชา 

4. รวบรวมคาระดับขั้นสงกลุมงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาในวันที่ 22 

ตุลาคม 2552 ชวงบาย 
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4.4 การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่ขาดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
 ดวยบัณฑิตวิทยาลัยใหหลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโทที่มีอาจารยประจําหลักสูตร      

ที่ได รับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว แตขาดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แตมี

ประสบการณในการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาแลวไมนอยกวา 5 ป และมีความประสงคจะเสนอ

อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทําหนาที่อาจารย         

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) ของหลักสูตร/สาขาวิชา ในการนี้ หลักสูตร กศ.ม. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จึงเสนอรายชื่ออาจารยประจํา จํานวน 

2 คนคือ อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา และอาจารยคุณอานันท  นิรมล ตอที่ประชุมใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง

บุคคลทั้งสองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ) (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) โดยนางสุภาภรณ  ประดับแสง เปนผูนําเสนอ 

มติ เนื่ องจากมี เอกสารประกอบการพิจารณาไม เพียงพอ  ที่ประชุมจึงมอบให               

นางสุภาภรณ  ประดับแสง ประสานงานขอประวัติในการควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา และ

อาจารยคุณอานันท  นิรมล ยอนหลัง 5 ป หรือหลักฐานเพิ่มเติมวาไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการประจํา

บัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยหรือภาควิชา กรณีที่หลักฐานดังกลาวขางตนครบถวนคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรใหความเห็นชอบโดยไมตองนําเขาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ หากหลักฐานไมครบถวนใหนําเขา

หารือในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอีกครั้ง 

 

 
4.5 การเทียบโอนรายวิชาเรียน 
 4.5.1  การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายอรวิชย  ถิ่นนุกูล 

  ดวยนายอรวิชย  ถิ่นนุกูล นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา ขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูที่เคยเรียนมาแลวในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เพื่อขอยกเวนการเรียนรายวิชาชีพครูในระดับปริญญาโท คือ รายวิชา 340-323 โสตทัศนศึกษา จํานวน 2(2-0-2) 

หนวยกิต และรายวิชา 308-442 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จํานวน 3(2-2-2) ขอเทียบโอนรายวิชา 0308341 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ จํานวน 3(2-2-5) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการ

เทียบโอนรายวิชาเรียนของนายอรวิชย  ถิ่นนุกูล (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5.1) โดยนาง

สุภาภรณ  ประดับแสง เปนผูนําเสนอ 

  มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายอรวิชย  ถิ่นนุกูล 
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 4.5.2  การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิต 
เนื่องดวยมีนิสิตพนสภาพการเปนนิสิตจํานวน 4 ราย ขอเทียบโอนรายวิชาเรียนที่ได

เรียนมาแลวในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

(1) นายปริภัทร  แกวเถื่อน  นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ขอเทียบโอน

รายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ จํานวน 3 หนวยกิต 

(2) นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 ราย มีความประสงคขอเทียบ

โอนรายวิชา 0308214 การศึกษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตที่พนสภาพ

การเปนนิสิตทั้ง 4 รายดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5.2) โดยนางสุภาภรณ  

ประดับแสง เปนผูนําเสนอ 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิตทั้ง 4 รายขางตน 

 

 
4.6 การขอโอนคณะของนายอภิรักษ  ชุมชาติ 

ดวยนายอภิรักษ  ชุมชาติ รหัส 511011122 นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการขอโอนยายของนายอภิรักษ  ชุมชาติ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.6) โดยนาง

สุภาภรณ  ประดับแสง เปนผูนําเสนอ 

   มติ เห็นชอบใหนายอภิรักษ  ชุมชาติ โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ได 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การเทียบโอนวิชาเรียนของนายสายชล  จันหมะกสิต 
 ดวยนายสายชล  จันหมะกสิต รหัส 471011028 นิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  วิชาโทการบริหารการศึกษา มีความประสงค ขอ เที ยบ โ อน ร ายวิ ช า  เ นื่ อ ง จ ากนิ สิ ต ไ ด

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยูในหลักสูตร วิชาชีพครูเลือก และจะขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร วิชาโท เพื่อให

ครบตามหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1 นอกเลม) 

  มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายสายชล  จนัหมะกสิต 
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ปดประชุม เวลา 16.00 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

  ตรวจรายงานการประชมุ 


