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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน 

1.1.1 การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
ตามที่คณบดีไดเขารวมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มี

ประเด็นการประชุมประกอบดวย 

(1) การฝกอบรมระยะสั้นหลักสูตร Research Trends and Methodology ซึ่งจัด

โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จากเดิมที่กําหนดจัดการฝกอบรมระหวางวันที่ 4-16 กันยายน 

2553 และไดเล่ือนการฝกอบรมเนื่องจากจํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมเปนไปตามเปานั้น ขณะนี้มีผูสนใจเขา

รับการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาวตามจํานวนที่กําหนดแลว โดยทางสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

จะแจงกําหนดการฝกอบรมท่ีแนนอนใหทราบตอไป 

(2) การปรับปรุง TQF ของคณะศึกษาศาสตร ใหเรงดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2554 และเสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาอีกครั้ง 
1.1.2 การผลิตครูพันธุใหม 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรไดมีนโยบาย

การผลิตครูพันธุใหม หลักสูตรปริญญาตรี (ครู 6 ป) ควบโท 6 ป โดยเริ่มเปดสอบต้ังแตปการศึกษา 2554 ใน

สถาบันที่มีความพรอมกอน ซึ่งคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดแจงความพรอมในการเปดสอน 

จํานวน 5 สาขาวิชาดังนี้ 

(1)  คณิตศาสตร 

(2) วิทยาศาสตร-เคมี 
(3) วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 

(4) วิทยาศาสตร-ฟสิกส 
(5) พลศึกษา 

สําหรับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีควบโท (ครู 6 ป) คณะศึกษาศาสตร

ไดเชิญศาสตราจารย ดร.สมหวัง  พิทยานุวัฒน มาใหความรูในการสัมมนาวิชาการเพื่อกาวสูการพัฒนาหลักสูตร

ความเปนวิชาชีพครู ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.2  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.2.1  โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อกาวสูการพัฒนาหลักสูตรความเปน

วิชาชีพครู  
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดจัดโครงการ

สัมมนาวิชาการเพื่อกาวสูการพัฒนาหลักสูตรความเปนวิชาชีพครู ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ หองประชุม

ใหญ อาคารอเนกประสงค 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีศาสตราจารย ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  เปนวิทยากร

บรรยายในโครงการ ในการนี้ คณะไดเชิญคณาจารยคณะศึกษาศาสตร คณะที่ผลิตบัณฑิตรวม และสถาบันผลิต

ครู เขารวมโครงการในวันดังกลาวรวมทั้งสิ้น 200 คน 
1.2.2.2  โครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง ประจําป 2553 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดสงขอมูลอาจารย

ประจําหลักสูตร และขอมูลของนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAT) คะแนนวิชาเอกและคะแนนวิชาชีพครู 3.00 

ขึ้นไป จํานวน 5 สาขาวิชาๆ ละไมเกิน 30 คน ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับเขา

เปนนิสิต/นักศึกษาผูรับทุนประเภทประกันงานในโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง ประจําป 2553 นั้น บัดนี้ สกอ. 

ไดประกาศผลการพิจารณาแลว ปรากฏวาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับการพิจารณาใน

สาขาวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร-ชีววิทยา, คณิตศาสตร และสาขาสังคมศึกษา สําหรับ

รายละเอียดในการสอบสัมภาษณนิสิตในแตละสาขาวิชา สกอ. จะแจงใหทราบตอไป 
 

 
1.2.3 หวัหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

นางสมนิตย  สุกาพัฒน  รักษาการหัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร แจงเพื่อ

ทราบ ดังนี้ 

(1) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

จํานวน 12 อัตรา โดยคณะขอรับโอนยายบุคลากรจากตางคณะ จํานวน 4 อัตรา ไดแก ขอรับโอนรอง

ศาสตราจารย ดร.นิคม  ชูศิริ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท  จันทรสูรย และอาจารย ดร.สุวิทย  คงภักดี จาก

คณะวิทยาศาสตร และอาจารยสายัณห  สิทธิโชค  จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขณะนี้ อยูใน

ระหวางการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโดยความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

(2) คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการโอนยายอาจารยทีปวิท  พงศไพบูลย  พรอม

หลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตรไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เนื่องจากคณะยังไมมีนโยบายในการ

เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร โดยเรื่องดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ความ

คืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
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(3) การจางลูกจางมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารยสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จาก

เดิมที่มหาวิทยาลัยอนุมัติอัตราลูกจางจํานวน 3 อัตราน้ัน ปจจุบันมหาวิทยาลัยอนุมัติเพียง 2 อัตรา คณะจึง

เสนอขอบรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราเกษียณเพิ่มเติม จํานวน 1 อัตรา เพื่อรองรับภาระงาน

ดานการสอนของสาขาวิชาพลศึกษาฯ โดยเรื่องดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ซึ่งความ

คืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 8/2553 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

8/2553 เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
   หนาที่ 7  วาระที่ 5.1 ในสวนของมติ ขอที่ 1 
   ขอความเดิม 1. เห็นชอบการเทียบโอนรายวชิาเรียนขางนายชลาชัย... 

แกไขเปน 1. เห็นชอบการเทียบโอนรายวชิาเรียนของนายชลาชัย... 

 

 

วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การเชิญบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0308253 (การแนะแนวเพื่อ
พัฒนาผูเรียน) 
เนื่องจากคณะไมไดจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 

ในปการศึกษาถัดไป คณะจึงไมสามารถพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยดวงจันทร  เดชรักษา  เปน

อาจารยพิเศษสอนรายวิชาดังกลาวได ประธานจึงเสนอใหพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยเพียงอยางเดียว 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอาจารยดวงจันทร  เดชรักษา มีคุณสมบัติครบถวนในการเปน

อาจารยพิเศษ ทั้งนี้ หากมีการเชิญอาจารยดวงจันทร  เดชรักษา เปนอาจารยพิเศษในปการศึกษาตอไป ไมตอง

นําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาอีก 
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4.2 เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1  หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- ถอนวาระ 

 
4.2.2  หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2553 ในการนี้ ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาดังกลาวจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อ

บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุม หมายเลข 4.2.2) 

  มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ดังนี้ 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย   กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
อาจารยประจําหลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ 

2. รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์ 

4. อาจารยดวงฤดี  พวงแสง 

5. อาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียน (นายชลาชัย  สุภาพ และนางสาวสุวิชญา  
ภูทับทิม) 
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียน จํานวน 2 รายดังนี้ 

(1) นายชลาชัย  สุภาพ  รหัส 531031081 นิสิตโอนยายจากวิชาเอกเคมี คณะวิทยาศาสตร 

มาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร ไดเสนอขอเทียบโอนรายวิชาเรียนที่ไดเรียนมาแลวจากคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 4 รายวิชา และคณะไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สมัย

สามัญ ครั้งที่ 8/2553 และมีมติเห็นชอบใหเทียบโอนไดจํานวน 2 รายวิชา นั้น ขณะนี้คณะวิทยาศาสตรไดแจงผล

การเทียบโอนเพิ่มเติมมาแลวอีก 1 รายวิชา ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาดังกลาว 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1.1) 
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(2) นางสาวสุวิชญา  ภูทับทิม  รหัส 531995011 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูที่ไดเรียนมาแลว  

ในระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2549 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อขอลดจํานวนหนวยกิตสําหรับนิสิต

ปริญญาโทที่ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวน 2 รายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

5.1.2)  

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตดังกลาวขางตน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1.1 และ 5.1.2) 

   มติ 1.  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนขางนายชลาชัย  สุภาพ  จํานวน 1 รายวิชา 

คือ รายวิชา 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 

2.  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเพื่อลดจํานวนหนวยกิตของนางสาวสุวิชญา         

ภูทับทิม  จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

2.1  รายวิชา 0308252 จิตวิทยาพัฒนาการ 

2.2  รายวิชา 0308254 จิตวิทยาทั่วไป 

 

 
5.2 การเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน 

รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย (กรรมการประเภทคณาจารย) ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการเปดรายวิชาเรียนในภาคเรียนฤดูรอน โดยเสนอใหเปดรายวิชาที่นิสิตตางคณะสามารถเลือกเรียน

เปนวิชาเลือกเสรีได เชน รายวิชาดานพลศึกษาไดแก วายน้ํา ลีลาศ เปนตน เพื่อเปนการใหนิสิตไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

   มติ เห็นชอบและใหนําเขาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป  

 

 
5.3 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะ 

อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม (รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร) เสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะ เพื่อเปนแกนหลักในการดําเนินงานดานตางๆ 

   มติ ใหนํา เรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตรครั้งตอไป 

 

 

ปดประชุม เวลา 14.20 น. 

 



 7

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


