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ผูไมเขาประชมุ 
1. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต    เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

2. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

 

 
ผูรวมประชุม 

1. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

2. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสาวจงกลวรรณ พสิิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
  1.1.1 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะ 

อนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและเปนราย
ครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

             - รายละเอียดตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 1.1.1  

 
  1.1.2  หลักฐานการเบิกจายคาโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2 

 
  1.1.3  แนวทางการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2551 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.3 

 
  1.1.4  ประกาศประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค 

(เพิ่มเติม)  
 - รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.4 
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  1.1.5  พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกํากับ 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ไดกลาวถึง 

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับวาไดเขาพิจารณาในสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) คร้ังสุดทายแลวเมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2550 และผานความเห็นชอบเรียบรอยแลว ซึ่งคาดวาจะลงพระปรมาภิไธยในชวงตนเดือนธันวาคม 

2550 โดยจะมีผลบังคับใชภายใน 90 วันหลังจากลงพระปรมาภิไธย 

 
  1.1.6  การลาออกของคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ซึ่งการลาออกของคณบดีคณะศึกษาศาสตรจะมีผลทําใหรองคณบดี  

ฝายตางๆ พนจากตําแหนงดวย โดยในชวงที่ยังสรรหาผูที่จะมาดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตรคนตอไป

ไมได อธิการบดีอาจมีคําส่ังแตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตรดําเนินการบริหารงานราชการ

ไปกอน 

 
    1.1.7  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

สํานักงานพระราชวังไดแจงวันพระราชทานปริญญาบัตรใหอยูในชวงระหวางวันที่ 

14–18 มกราคม 2551 ซึ่งคาดวาจะกําหนดพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 14 มกราคม 2551 และกําหนดให

มีพิธีซอมรับปริญญาระหวางวันที่ 12-13 มกราคม 2551 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดฝีายพัฒนานิสิต 
รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ (อาจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ) แจงแทน

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตถึงโครงการที่จัดโดยฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร   จํานวน 1 โครงการ คือ 

โครงการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นภาคใต : ศึกษาการประกอบพิธีทอดกฐิน  ณ วัดทาลิพง           

ต.การะเกด  อ.เชียรใหญ  จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2550 

 

 
1.2.2 รองคณบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1 การเปลี่ยนแปลงวันที่ และระยะเวลาการจัดงานทักษิณวิชาการ’ 50 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- รายละเอียดในเอกสารการประชุม 
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1.2.2.2 การจัดทําหนังสือทักษิณวิชาการ 
- รายละเอียดในเอกสารการประชุม 

1.2.2.3 มหกรรมเมืองแหงการเรียนรู 
คณะศึกษาศาสตรไดรับแจงจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา

เกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมเมืองแหงการเรียนรู ระหวางวันที่ 10-12 มกราคม 2551 ซึ่งใกลชวงวันพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งคาดวาจะเปนวันที่ 14 มกราคม 2551 การจัดงานมหกรรมเมืองแหง

การเรียนรูครั้งนี้ถือวาเปนโอกาสดีของภาควิชาในการที่จะประชาสัมพันธหลักสูตรปริญญาโท ในการนี้ คณะ

ไดรับการสนับสนุนเตนทประชาสัมพันธทั้ง 3 วันจึงขอใหภาควิชาประสานงานกับกรรมการประชาสัมพันธของ

ภาควิชาเพื่อประสานงานมายังคณะในเรื่องของการจัดบูทในวันที่ 10 มกราคม 2551 โดยมอบหมายใหนางสุภา

ภรณ  ประดับแสง และนางสาวดารารัตน  อินทรพัฒน เปนผูประสานงาน 
1.2.2.4 การจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ณ  คลื่นความถี่ 

88.25 MHz. โดยเปดโอกาสใหประชาสัมพันธคณะ ในชวงเวลาตั้งแตวันจันทร - อาทิตย ตั้งแตเวลา 11.00-

11.30 น. โดยใหภาควิชาตางๆ ไดหมุนเวียนกันไปจัดรายการ ทั้งนี้ ไดมอบใหอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา ในนาม

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาประสานงานในสวนของรูปแบบการจัดรายการ 
1.2.2.5 แนวปฏิบัติในการแจงเปล่ียนแปลงตารางเรียนตารางสอน 

ดวยกองธุรการวิทยาเขตสงขลาไดเชิญผูรับผิดชอบงานวิชาการ และ

เลขานุการคณะหารือเพื่อหาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน และวันเวลา

เรียน รวมถึงหองเรียนจากตารางเรียนเปน ARR จํานวนคอนขางมากนั้น ในสวนของฝายวิชาการจะทําบันทึก

แจงคณาจารยใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงจาก ARR เปนการปฏิบัติจริงใหเสร็จส้ินภายในสัปดาหที่ 5 หลังมีการ

เปล่ียนแปลงตารางเรียนตารางสอน ครั้งที่ 2 และที่ประชุมเสนอใหคณะ และมหาวิทยาลัยหาแนวทางในการ

ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวใหเปนระบบมากขึ้น 

 

 
1.2.3 รองคณบดฝีายวิจัยและประกันคุณภาพ 

  รองคณบดีฝายวิจัยฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการตรวจสอบภายในของคณะโดย

มีผูชวยศาสตราจารยนิดา  มีสุข เปนหัวหนาคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีขอเสนอแนะในภาพรวม เชน ในเรื่อง

ของอาคารเรียนนั้นมีอยูอยางจํากัดไมเพียงพอตอจํานวนนิสิต และคณะศึกษาศาสตรควรเสริมกิจกรรมพัฒนา

นิสิตเขาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนควรมีการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก เปนตน 
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1.2.4 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
1.2.4.1 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาเกี่ยวกับนิสิต 

นําไปสูมาตรฐานการเรียนรูตามเกณฑของอุดมศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ไดดําเนินโครงการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการพัฒนาเกี่ยวกับนิสิต นําไปสูมาตรฐานการเรียนรูตามเกณฑของอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา

นิสิตใหไดมาตรฐานตามเกณฑของอุดมศึกษา ซึ่งในขณะนี้โครงการดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการ 

 
1.2.4.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ดวยนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดสงวิดีโอเขาประกวด

และผานการคัดเลือกเขารอบระดับภูมิภาค จํานวน 5 เร่ือง หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาจึง

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการนํานิสิตไปฟงผลการตัดสินการประกวดในวันที่ 16 ธันวาคม 2550 ซึ่ง

ประธาน       ในที่ประชุมใหความเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณ 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
 
 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 8/2550 

    ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

8/2550 เมื่อวนัศุกรที่ 19 ตุลาคม 2550 ตอท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
   หนาที่  3 บรรทดัที่  7 
   ขอความเดิม ...ประชุมหลังจากเปดภายเรียนปลาย.... 

   แกไขเปน ...ประชุมหลังจากเปดภาคเรียนปลาย.... 
บรรทดัที่  10 

   ขอความเดิม 1.2.3.1  สรุปการใชเงินงบประมาณ... 

   แกไขเปน 1.2.2.1  สรุปการใชเงินงบประมาณ... 
 
   หนาที่  4 วาระที่ 4.1 ในสวนของขอเสนอแนะจากรรมการ  
   ใหเพิ่มขอความ ใหผูสอนใหเหตุผลของการให E มาดวย 
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   หนาที่  5 บรรทดัที่  5 
   ขอความเดิม ...การติตามผล และการประเมินผล.... 

   แกไขเปน ...การติดตามผล และการประเมินผล.... 
บรรทดัที่  20 

   ขอความเดิม ...และตามกฎหมายดังกลาว ทักษิณ ไดใหบุคคล... 

   แกไขเปน ...และตามกฎหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดใหบุคคล... 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การจัดโครงการความรวมมือพัฒนาครู (หลักสูตร ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขต
พัทลุง) 

  ตามที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู และสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันเสารที่ 

29 กันยายน 2550 โดยซึ่งในหลักสูตรดังกลาวไดมีการเปดสอนภาคพิเศษ จํานวน 90 คนนั้น  

เนื่องจากอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง มีความประสงคพัฒนาครูที่ไมมีวุฒิปริญญาตรีทาง

การศึกษาใหไดรับความรูและประกาศนียบัตร เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค. กําหนดในการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยขอความรวมมือมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประสานงานจัดทําเปน

โครงการความรวมมือพัฒนาครู 

ในการนี้ ฝายวิชาการฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการความรวมมือพัฒนา

ครูดังกลาว (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1) 

 

  มติ 1.  เห็นชอบใหเปดโครงการความรวมมือพัฒนาครู (หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตพัทลุง) ในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 โดยรับผูเขารวมโครงการดังกลาวจํานวน 

150 คน ที่วิทยาเขตพัทลุง จํานวน 3 หองเรียน และเปดที่วิทยาเขตสงขลา 2 หองเรียน 

   2.  ใหใชหลักของการบูรณาการผูสอนระหวางภาควิชา 

   3.  การบริหารงบประมาณจะตองเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยควร

หารือกับวิทยาเขตพัทลุงในการเปดสอนอีกครั้ง 
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4.2 การคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ปการศึกษา 2553 
    ตามหนังสือที่ ทปอ.50/364 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ปการศึกษา 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการ Admission and 

Assessment Forum ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 มีมติใหคณะตางๆ    ในมหาวิทยาลัยดําเนินการ

พิจารณาขอมูลการใหคาน้ําหนัก GAT และ PAT เพื่อใชเปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553 และฝายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดขอขอมูลดังกลาวมายังคณะ

ศึกษาศาสตรเพื่อรวบรวมจัดสงใหเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหารือการใหคาน้ําหนัก GAT 

และ PAT ของคณะศึกษาศาสตร เพื่อรวบรวมจัดสงใหเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยพิจารณา

ดําเนินการตอไป (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

 

  มติ ที่ประชุมเสนอใหคาน้ําหนักวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 20% และคาน้ําหนักวิชา

ความถัดเชิงวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) 30% โดยในสวนของวิชาความถนัดเชิงวิชาชีพนั้นใหเนนในสวนที่วัดแวว

ความเปนครู 

 

 
4.3 การเทียบโอนวิชาเรียน 

    ดวยนางสาวขวัญตา  ฤทธิ์มา นิสิตระดับปริญญาตรีรหัส 481031051 สาขาวิชาเอกจิตวิทยา

ฯ ขอเทียบโอนรายวิชา กศ 134 จิตวิทยาทั่วไป ที่ไดลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ป 2547 และทางทะเบียนได

บันทึกรายวิชาดังกลาวเปนวิชาเลือกเสรี ซึ่งนิสิตมีความประสงคจะขอเทียบโอนเปนวิชาชีพครูเลือก (เอกสารการ

ประชุม หมายเลข 4.3.1) 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน เทียบโอนไดกบัรายวิชา 

ศษ 263  ประสบการณทางวิชาชีพครู 2     (1 นก.) 0308381  ประสบการณทางวิชาชพีครู   1(0-2-1) 

จศ 202  จิตวิทยาพัฒนาการสาํหรับครู     (2 นก.) 0308253  จิตวทิยาพัฒนาการ              2(2-0-4) 

 
และการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายสิทธิศักดิ์  ศรีสังข 
ดวยนายสิทธิศักดิ์  ศรีสังข นสิิตระดับปริญญาตรีรหัส 481031347 สาขาสังคมศึกษา ขอ

เทียบโอนรายวชิา     กศ 315 กฎหมายการศึกษา ที่ไดลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ปการศึกษา 2547 และทาง

ทะเบียนไดบันทึกรายวิชาดังกลาวเปนวิชาเลือกเสรี จึงมีความประสงคจะขอเทียบโอนเปนวชิาชพีครูเลือก 

(เอกสารการประชุมนอกเลม) 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน เทียบโอนไดกบัรายวิชา 

กศ 315  กฎหมายการศึกษา                    (3 นก.) 0308364  กฎหมายการศึกษา                 (3 นก.) 
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ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชมุพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาของนางสาวขวัญตา  ฤทธิม์า 

และนายสิทธิศักดิ์  ศรีสังข 

 

 มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวชิาชีพครูของนางสาวขวัญตา  ฤทธิ์มา และนาย

สิทธิศักดิ์  ศรีสังข 

 

 
4.4 การขอยายคณะ 

    ดวยนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 6 คน มีความประสงคขอยายคณะมาสังกัดคณะ

ศึกษาศาสตร ดังนี้ 

  1.  นายสรายุทธ  จันจําปา  ขอยายจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ-

สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มายังสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร 

  2.  นางสาวรัชดาภรณ   เพชรสุวรรณ   ขอยายจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร     คณะ

เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มายังสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 

  3.  นางสาวจิราภรณ   สุดขาว    ขอยายจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร     คณะ

เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มายังสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 

  4.  นางสาวพรรษมน   โมกขธรรมศิริ  ขอยายจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง    คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มายังสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

  5.  นางสาวปาลิดา   คงเจริญ   ขอยายจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มายังสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

 6.  นายวิทวัส  ไทยเจริญ ขอยายจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  คณะ

เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มายังสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอยายคณะของนิสิตทั้ง 6 คนขางตน ทั้งนี้ นิสิตทั้ง 

6 คนไดผานการพิจารณาคุณสมบัติ และความประพฤติจากภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของถูกตองครบถวน

แลว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) 

 

  มติ เห็นชอบใหนิสิตทั้ง 6 คนตามรายชื่อขางตน ยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตรได 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 การขอรับเงินสนับสนุนจากภายนอก 

  ประธานแจงใหภาควิชารีบดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากแหลงทุน

ภายนอก เชน อบต., ศอ.บต., วช. เปนตน โดยขอใหสงโครงการโดยดวนที่คุณจิรดา  เหรียญขํา เจาหนาที่

วิเคราะหนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมสงใหกองแผนงานมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.15 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร                  

           บันทึกการประชมุ  

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน            

           ตรวจรายงานการประชุม 


