
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 9/2554 

วันพุธที่  19  ตุลาคม  2554  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 (คณะศึกษาศาสตรเดิม) 

 
 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

4. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

5. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยขรรคชัย  แซแต – รักษาการแทน) 

6. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

7. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ) 

8. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

10. นางเพชรา  วงศประไพโรจน      กรรมการ 

11. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร      กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

13. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชมุ  
1. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

เอกสารการประชุม 
หมายเลข 2.1 
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2. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

3. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

4. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

 

 
ผูรวมประชุม 

นางสาวปทมา  สํานักโหนด   เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ดวยมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียด

หลักๆ ในการพัฒนาอาจารยใหสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 3 ป ซึ่งในสวนของคณะจะมีการปรับ

แผนพัฒนาบุคลากรของคณะใหสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอไป 

 
1.1.2 การรับรองมาตรฐานหลักสตูร 

ดวยคุรุสภาจะออกเกณฑใหมในการปรับปรุงหลักสูตร ในการนี้ขอความรวมมือ

หลักสูตรตางๆ เรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสนอตอคุรุสภาเพื่อดําเนินการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ ดังนี้ 

1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.1.1  การใชหองปฏิบตัิการจุลภาค (Micro-Teaching) 

ดวยขณะนี้คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการจุลภาค 

(Micro-Teaching) เสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะจะดําเนินการอบรมคณาจารยในการใชอุปกรณตางๆ ในหอง

ดังกลาว ซึ่งรายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป 
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1.2.1.2  การจดันิทรรศการทางการศึกษา 
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดรวมจัดนิทรรศการทางการศึกษา EDUCA 2011      

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 โดย

นิทรรศการดังกลาวเปนการจัดแสดงผลการดําเนินงานและผลงานของเครือขายโทรทัศนครูภาคใตตอนลาง ซึ่งมี

ผูใหความสนใจจํานวนมาก 
1.2.1.3  การเปดภาคเรียน 

มหาวิทยาลัยไดแจงกําหนดการเปดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 

2555 โดยภาคพิเศษ เปดวันที่ 22 ตุลาคม 2554 และภาคปกติ เปดวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ ขอใหคณาจารย

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเปนรูปแบบของ มคอ.3 ดวย 
1.2.1.4  โครงการนิสิต 

ด ว ย นิ สิ ต คณะศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ไ ด จั ด โ ค ร ง ก า ร  “ เ ย า ว ช น อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2554 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 31 

อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งโครงการดังกลาวไดสําเร็จดวยความเรียบรอย 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาจติวิทยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์  ประธานสาขาวิชา

จิตวิทยา แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

(1) การพัฒนาหองปฏิบัติการใหคําปรึกษา 

ตามที่ ส าขาวิ ช าจิ ต วิ ทยา ได รั บอนุ มั ติ ง บป ระมาณให พัฒนา

หองปฏิบัติการใหคําปรึกษานั้น ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการเขียนแบบแปลน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเร็วๆ นี้  

(2) การปดรายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตพัทลุง 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงไดขอใหสาขาวิชาจิตวิทยา

เปดสอนรายวิชา จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น เนื่องจากการจัดรถ

ของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไป-กลับไมเอื้ออํานวยตออาจารยผูสอน ซึ่งจะตองสอนทั้งที่วิทยาเขตสงขลาและ

วิทยาเขตพัทลุงในวันเดียวกัน ดวยเหตุผลดังกลาวสาขาวิชาจึงไดปดการสอนรายวิชาดังกลาวในภาคเรียนปลาย 

ปการศึกษา 2554 
 
1.2.2.2  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร แจงใหที่ประชุมทราบวาโครงการ ตชด. ไดจัดการอบรมครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ

ประถมศึกษาปที่ 1-6 ขึ้น ระหวางวันที่ 11-13 ตุลาคม 2554  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชั้น 2 อาคาร

เรียน 3 และโครงการดังกลาวไดสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย 
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1.2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1.2.3.1  รองศาสตราจารย ดร.นริันดร  จลุทรัพย 

แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกําหนดจัดทําวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ฉบับพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.3.1 

 
1.2.4 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

แจงใหที่ประชุมทราบวาสํานักงานคณะกําหนดจัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะศึกษาศาสตร ขึ้นในวันศุกรที่ 21 ตุลาคม 2554  ณ หาดแกวรีสอรท อําเภอ   

สิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อหารือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปที่ผานมา 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 

 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 8/2554 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

8/2554 เมื่อวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2554 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

 หนาที่  2  วาระที่ 1.1.4  ผลการประชุมความรวมมือเครือขายเทางาม 

แกไขคําจากคําวา “เครือขายเทางาม”  เปน  “เครือขายสถาบันเทางาม” ทุกจุด 

หนาที่  3  วาระที่ 1.1.5  ในสวนของหัวขอวาระ 

ขอความเดิม 1.1.5  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต 

แกไขเปน  1.1.5  การประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต 

หนาที่  4  วาระที่ 1.2.4.1 ขอ (1) บรรทัดที่ 3 

ขอความเดิม Scopus 

แกไขเปน  SCOPUS 

หนาที่  6  บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม ...ณ  หอง ศษ.2... 

แกไขเปน  …ณ  หองประชุมคณะศึกษาศาสตร... 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
3.1 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นายอาณัติ  คงเหลา) 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2554 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนายอาณัติ  คงเหลา  นิสิตชั้นปที่ 1 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จํานวน 5 รายวิชา 

คณะไดเสนอเรื่องดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยและไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา

วิชาการแลวแตกลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา แจงใหคณะทราบวานิสิตไมสามารถเทียบโอน

รายวิชาดังกลาวไดเพราะไมไดเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2552 เนื่องจากไดเรียนรายวิชาที่เสนอขอเทียบโอนมาแลวเกินกวา 5 ป จึงเสนอใหที่ประชุมรับทราบและ

พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 3.1 – นอกเลม) 

มติ มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรทําเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยโดยขอใหทบทวนการ

เทียบโอนรายวิชาดังกลาว 
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 

2554 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1-นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. คณะควรจัดอบรมการจัดคาระดับขั้นใหกับอาจารยที่บรรจุเขามาใหม เพื่อใหเขาใจแนว

ปฏิบัติตางๆ และสามารถดําเนนิการจัดทําคาระดับขั้นไดถูกตอง 

2. ในรายวิชาใดที่มีการเปดสอนหลายกลุม ควรมีเกณฑในการกําหนดชวงคะแนนที่

เหมือนกันในทุกกลุม 

3. ควรปรับแบบฟอรมการขอสงคาระดับขั้นชาใหม โดยใหระบุขอมูลที่จําเปนใหครอบคลุม 

เชน ใหระบุกําหนดวันสงคาระดับขั้น เปนตน และมีการติดตามอยางจริงจัง 

4. คณะควรจัดทําประกาศแจงผลและระบุโทษสําหรับผูที่ไมสงคาระดับขั้น ใหทราบและ

ถือปฏิบัติอยางทั่วถึง 

มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 โดยมอบฝายวิชาการ

ดําเนินการและปรับแกเอกสาร ดังนี้ 

1. ใหปรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาระดับขั้นใหม และใหทําประกาศแจงผล และระบุ

โทษสําหรับผูที่ไมสงคาระดับขั้น และประกาศใหทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน 
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2. ประสานผูสอนที่ใหคาระดับขั้น I ใหระบุเหตุผลของการใหคาระดับขั้นใหเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดที่ 5 ขอ 19.5 เกี่ยวกับการให        

คาระดับขั้น 

3. ใหตรวจสอบความถูกตองของการใหคาระดับขั้น E/F ในรายวิชา 0311222 กลุม 

1 ของอาจารยอาภากร  ราชสงฆ วาเปน I หรือไม 

4. ใหประสานงานกับรองศาสตราจารยพฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน ในการปรับชวง
คะแนนการใหคาระดับขั้นในรายวิชาตางๆ ใหเทากัน 

5. ใหตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และดําเนินการตามขอเสนอแนะของ

กรรมการ 

 

 
4.2 แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบของคณะศึกษาศาสตร 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการสอบนั้น เพื่อใหการ

ดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

ทบทวนแนวปฏิบัติในการดําเนินการสอบของคณะศึกษาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

4.2) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรใหผูคุมสอบลงนามกํากับในใบลงชื่อเขาสอบของนิสิต และควรระบุชื่ออาจารยผูสอน

รายวิชานั้น พรอมหมายเลขติดตอกลับสําหรับเกิดปญหาดวย 

2. คณะควรทําแบบฟอรมการทุจริตใสในซองขอสอบดวย 

มติ เห็นชอบใหมีการปรับแนวทางปฏิบัติการดําเนินการคุมสอบของคณะศึกษาศาสตร 

ดังนี้ 

1. คุมสอบตามวัน เวลาที่กําหนด ในตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

2. สําหรับอาจารยเจาของวิชาที่ไดดําเนินการสอบนอกตารางไปแลว ขอใหแจงหรือ

ประสานงานกับผูคุมสอบเอง 

3. สําหรับอาจารยที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาชีพครู ที่มีนิสิตสอบเปน
จํานวนมาก และหรือหองสอบกระจายทั่วมหาวิทยาลัย หากอาจารยผูสอนมีความประสงคจะใหคณะ

ศึกษาศาสตรเปนศูนยกลางในการอํานวยความสะดวกแจกขอสอบใหแกคณาจารยคุมสอบ กรุณาสงขอสอบมา

ไวที่สํานักงานคณะศึกษาศาสตรลวงหนากอนสอบ 2-3 วัน และใหอาจารยเจาของวิชาประสานผูคุมสอบ มารับ

ขอสอบท่ีสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

4. หากคณะกรรมการคุมสอบทานใดติดภารกิจดวน ใหดําเนินการดังนี้ 

4.1 รับผิดชอบจัดหาผูคุมสอบ และตองเปนอาจารยในสาขาวิชาหรืออาจารยใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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4.2 หากคณะกรรมการคุมสอบหาผูคุมสอบแทนไมได ใหประสานกรรมการกลาง
ประจําสาขาวิชากอน 

หมายเหตุ  (1) กรณีปฏิบัติตามขอ 4.1-4.2 ไมได โปรดแจงมาที่สํานักงานคณะ

ศึกษาศาสตร ลวงหนา 1-2 วัน 

(2) หากพบปญหาใดๆ ในการดําเนินการสอบโปรดแจงมาที่ สํานักงาน

คณะศึกษาศาสตร 

5. อาจารยผูคุมสอบตองตรวจสอบการแตงกายของนิสิต ใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกายนิสิต พ.ศ. 2540 อยางเครงครัด 

6. กรรมการคุมสอบตองดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และดูแลไมใหมี

การทุจริต ซึ่งหากมีการทุจริตใหผูทุจริตลงชื่อรับผิดการทุจริตนั้นดวย 

7. คณะกรรมการคุมสอบตองใหผูเขาสอบลงชื่อเขาสอบ และใหผูคุมสอบลงนาม

กํากับทุกครั้ง 

8. กรณีไมสามารถเขาคุมสอบได ใหทําบันทึกชี้แจงตอคณบดี 
 

 
4.3 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 29 หลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2551-2554 บัดนี้      

มีหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุงเสร็จส้ินแลว จํานวน 7 หลักสูตร เพื่อใหการบริหารจัดการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสุภาภรณ  ประดับแสง จึงเสนอขอติดตามการดําเนินการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

มติ ใหสาขาวิชาตางๆ จัดทําแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในทุกสาขาวิชา และสง

มายังคณะศึกษาศาสตรภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และใหเรงดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหเสร็จส้ิน

โดยเร็ว 

 
4.4 ความรวมมือเครือขายสถาบันเทางาม 

สืบเนื่องจากการลงนามความรวมมือเครือขายสถาบันเทางามเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได

มีขอตกลงรวมพัฒนาแลกเปลี่ยนในดานตางๆ ดังนี้ 

(1) ดานการบริหารจัดการองคกร รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(2) ดานวิชาการ รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(3) ดานการวิจัย รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(4) ดานนิสิต รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยบูรพา 
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(5) ดานอื่นๆ 
โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในสวนของการ

จัดทําวารสารศึกษาศาสตรรวม (รายละเอียดในเอกสารการประชุมหมายเลข 4.4) ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการเตรียมความพรอมในการรวมมือดานตางๆ โดยเฉพาะดานการพัฒนาบุคลากร 

มติ เห็นชอบใหมีความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรโดยสงบุคลากรไปศึกษาดูงาน        

ณ มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด รวม 12 สัปดาห โดยในสวนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ จะทําการคัดเลือกบุคลากรจํานวน 3 คนเขารวมการดูงาน ทั้งนี้ คณะจะแจงรายละเอียดใหทราบใน

โอกาสตอไป 

 

 
4.5 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดสงแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 มายัง

หนวยงานตางๆ ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร

เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5) 
มติ ใหสาขาวิชาตางๆ พิจารณาทบทวนปรับแผนการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 

และสงมายังสํานักงานคณะภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เพื่อจะไดรวบรวมและดําเนินการจัดทําเปน

แผนพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรตอไป 

 

 
4.6 การเทียบโอนวิชาเรียน (นายพันธวิทย  สิทธิภาจิรสกุล, นายวีรศักดิ์  ลาปง และ

นางสาวฟารีดา  หมัดอะด้ํา) 
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอเทียบโอนวิชาเรียนดังนี้ 

1. นายพันธวิทย  สิทธิภาจิรสกุล  นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ซึ่งพนสภาพการเปนนิสิตและสอบเขาเรียนใหม ขอเทียบโอน

รายวิชา จํานวน 3 รายวิชา 8 หนวยกิต ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.6.1 
2. นายวีรศักดิ์  ลาปง  นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน ซึ่ง

พนสภาพการเปนนิสิตและสอบเขาเรียนใหม ขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา 9 หนวยกิต ตามเอกสาร

การประชุม หมายเลข 4.6.2 
3. นางสาวฟารีดา  หมัดอะด้ํา  นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีและพัฒนา

ชุมชน ซึ่งพนสภาพการเปนนิสิตและสอบเขาเรียนใหม ขอเทียบโอนรายวิชาเรียน จํานวน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต 

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.6.3 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนยายสังกัด

ของนิสิต 3 รายขางตน 
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มติ 1.  เห็นชอบใหนายพันธวิทย  สิทธิภาจิรสกุล เทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 1 

รายวิชา คือ รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน กับรายวิชา 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 

2. เห็นชอบใหนายวีรศักดิ์  ลาปง  เทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 1 รายวิชา คือ 

รายวิชา 0308111 ความเปนครู กับรายวิชา 0308191 ความเปนครู 

3. ไมเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวฟารีดา  หมัดอะด้ํา 

 

 
4.7 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวิจัยและ

ประเมิน 
เนื่องจากอาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป  ประธานกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ไดเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อใหการ

บริหารจัดการหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ง

บุคคลเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.7) 
มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการ

วิจัยและประเมิน ดังนี้ 

(1) อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ  ประธานกรรมการ 

(2) อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม  กรรมการ 

(3) อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 
4.8 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

4.8.1  หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง ประธานสาขาวิชาจึงเสนอให          

ที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.8.1) 
มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ ประธานกรรมการ 

(2) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง  กรรมการ 

(3) อาจารย ดร.สมจิตร  อุดม   กรรมการ 
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(4) อาจารย ดร.วาทิต  ระถี   กรรมการ 

(5) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

2. อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ 

(2) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง    

(3) อาจารย ดร.สมจิตร  อุดม    

(4) อาจารย ดร.วาทิต  ระถี    

(5) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ   

3.  มอบฝายวิชาการคณะประสานขอรายละเอียดในสวนของงานวิจัยของอาจารย 

ดร.วาทิต  ระถี เพิ่มเติม และใหปรับรูปแบบการพิมพประวัติของอาจารยใหเปนรูปแบบตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

 
 4.8.2  หลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 

ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง ประธานสาขาวิชาจึงเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.8.2) 
มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ดังนี้ 

คณะกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหาร

การศึกษา 

(1) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง   ประธานกรรมการ 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ กรรมการ 

(3) อาจารย ดร.สมจิตร  อุดม   กรรมการ 

(4) อาจารย ดร.วาทิต  ระถี   กรรมการ 

(5) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 

(1) อาจารย ดร.อิศรัฏฐ  รินไธสง 
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ  

(3) อาจารย ดร.สมจิตร  อุดม    

(4) อาจารย ดร.วาทิต  ระถี    

(5) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ   
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 4.8.3  การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง ประธานสาขาวิชาจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.8.3) 
มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ดังนี้ 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ ประธานกรรมการ 

(2) รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  กรรมการ 

(3) อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท  กรรมการและเลขานุการ 

อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ 
(2) รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท 

(3) อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท 

(4) อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ 
(5) อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม 

(6) อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 
 

 
4.9 การแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา (อาจารย ดร.กัลยาณี เจริญชาง  นุชมี) 

ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเสนอขอแตงตั้งอาจารย ดร.กัลยาณี เจริญชาง  

นุชมี เปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา ประธานสาขาวิชาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการ

แตงตั้งดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.9) 
มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.กัลยาณี เจริญชาง  นุชมี เปนอาจารยประจํา

บัณฑิตศึกษา 

 

 
4.10 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร) 
- ถอนวาระการประชุม 
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4.11 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป) 
- ถอนวาระการประชุม 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นางสาวสิริลักษณ  หนูมี) 
ดวยนางสาวสิริลักษณ  หนูมี  นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร ซึ่งโอนยายมาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       

วิทยาเขตหาดใหญ ในปการศึกษา 2554 มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียน จํานวน 3 รายวิชา 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1-นอกเลม) 

   มติ เห็นชอบใหการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวสิริลักษณ  หนูมี  จํานวน 3 

รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลวจาก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

895-203 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 0308254 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

340-323 โสตทัศนศึกษา 2(2-0-4) 0317312 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ 2(1-2-3) 

 

 
5.2 การแกคาระดับข้ัน (นายฮารง  มะสง) 

ตามที่รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท, ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ 

และอาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา 0314503 วัดและประเมินผล

การศึกษา กลุม 1901 ภาคการศึกษาที่ 3/2553 และไดดําเนินการสงคาระดับขั้นในรายวิชาดังกลาวแลว 

เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการใหคาระดับขั้นของนายฮารง  มะสง  รหัส 531996040 ผูสอนจึงขอแกไขคา

ระดับขั้นของนายฮารง  มะสง ในรายวิชา 0314503 จากคาระดับขั้น F เปน I (รายละเอียดตามเอกสารการ

ประชุม หมายเลข 5.2-นอกเลม) 

   มติ เห็นชอบใหแกไขคาระดับขั้นของนายฮารง  มะสง จากคาระดับขั้น F เปนคาระดับขั้น 

I ในรายวิชา 0314503 วัดและประเมินผลการศึกษา 
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5.3 การเพิ่มเกณฑการโอนยายนิสิตเขาศึกษาหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 
เนื่องจากมีนิสิตแจงความจํานงขอโอนยายเขาศึกษาในหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร-

ชีววิทยา เปนจํานวนมาก เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกนิสิตทุกคน ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มเกณฑการโอนยายนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว   

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 5.3-นอกเลม) 

   มติ เห็นชอบการเพิ่มเกณฑการรับโอนยายนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร-

ชีววิทยา โดยใหตัดขอความในขอ 1. การโอนยายตางคณะ ดังนี้ 

ขอความเดิม 1.4 นิสิตที่ผานการเรียนรายวิชาหลักชีววิทยา 1 มาแลว จะ

พิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการสอบวัดผลกลางภาครวมกับปลายภาค และไดรับผลการเรียนไมต่ํากวาเกรด C 

แกไขเปน  1.4 นิสิตผานการเรียนรายวิชาหลักชีววิทยา 1 มาแลว และไดรับ

ผลการเรียนไมต่ํากวาเกรด C  

 

 

ปดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


