
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 3/2552 

วันอังคารที่  2  มิถุนายน  2552  เวลา  13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

3. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เรวด ี กระโหมวงศ – แทน) 

5. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี – รักษาการในตําแหนง) 

6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.ทพิยวิมล  วังแกวหิรัญ - รักษาการในตําแหนง) 

7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล - รักษาการในตาํแหนง) 

8. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

11. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

 
ผูไมเขาประชมุ 

1. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท) 

2. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยวรวรรณินี  ราชสงฆ - รักษาการในตาํแหนง) 

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.2 
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3. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 
 
ผูรวมประชุม 

1. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

2. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1  การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 

รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม 
1.1.2  การยายที่ทําการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณะศึกษาศาสตรยายที่ทําการไปยังอาคาร

ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร เพื่อปรับปรุงอาคารคณะศึกษาศาสตรเดิมเปนโรงเรียนสาธิตฯ นั้น  บัดนี้คณะ      

ไดดําเนินการเคลื่อนยายแลวเสร็จประมาณ 80% โดยที่ทําการสาํนักงานเลขานุการคณะ รองคณบดี และคณบดี         

ตั้งอยูชั้น 2  สวนที่ทําการภาควิชาตั้งอยูที่ชั้น 1 และชั้น 6  ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการขอใชพื้นที่อาคาร      

ในสวนอื่นตอไป ซึ่งความกาวหนาในการเคลื่อนยายที่ทําการคณะศึกษาศาสตรแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.3  ประชุมคณาจารย 

ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดใหมีการประชุมคณาจารย ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 

2552  ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร (อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม)       

เพื่อหารือเร่ืองการบริหารจัดการภายใน การปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติงาน 

และการยายที่ทําการใหม  ประธานจึงแจงใหที่ประชุม และประชาสัมพันธใหอาจารยในสังกัดทราบตอไป 
1.1.4  การเปลี่ยนแปลงผูสอน และเวลาสอน 

ดวยคณะศึกษาศาสตรไดรับการประสานงานจากรองอธิการบดี (อาจารยมนตรี    

สังขมุสิกานนท) เพื่อขอความรวมมือจากคณะในกรณีเปดหรือเปล่ียนแปลงรายวิชาโดยไมไดระบุผูสอน และ

เวลาในการสอนเปน ARR ทั้งขอใหระบุเหตุผล และรายละเอียดตางๆ ในการขอเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน ซึ่งหากไม

มีความจําเปนที่เหมาะสมจะไมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เนื่องจากการเปลี่ยนผูสอน เวลา หรือหองเรียน 

อาจสงผลกระทบตอผูเรียนในรายวิชา หรือหองเรียนอื่นได จึงความขอความรวมมือคณะชวยประชาสัมพันธให

ทราบโดยทั่วกัน 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต แจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนด

จัดกิจกรรมรับนองใหม ระหวางวันที่ 1-7 มิถุนายน 2552 โดยภาคปกติจะเริ่มกิจกรรมรับนองตั้งแตเวลา 16.45-

20.30 น.  สวนภาคสมทบจะเริ่มกิจกรรมตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป  ซึ่งกิจกรรมการรับนองของคณะ

ศึกษาศาสตรดําเนินไปดวยความเรียบรอย และไมมีเหตุการณรุนแรง  ในการนี้ ไดเชิญชวนอาจารยที่สนใจ

สามารถเขารวมสังเกตการณการรับนองของคณะศึกษาศาสตรได 
 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  การดําเนินการโครงการความรวมมือกับ สสส. 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดลงนามความรวมมือกับสํานักงานกองทุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเพิ่มขีดความสามารถของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สูการเปน

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ และคณะไดดําเนินงานความรวมมือ        

ในระยะที่ 1 โดยการจัดโครงการการนําจิตตปญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสูการเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ระหวางวันที่ 1-2 เมษายน 2552  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีชแอนดรีสอรท จังหวัดสงขลา นั้น  คณะไดเร่ิม

ดําเนินการในระยะที่ 2 แลว โดยการจัดประชุมเพื่อกําหนดคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค เมื่อวันที่ 8 เมษายน 

2552  โดยที่ประชุมไดกําหนดลักษณะนิสิตที่พึงประสงคไวเปน PETCH ดังนี้ 

P (Personality)  หมายถึง  มีบุคลิกภาพที่ดี 

E (Encourage)  หมายถึง  มีความกลาที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

T (Teaching and information technology skill)  หมายถึง  มีทักษะ

ทางการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร และการสอน 

C (Citizenship)  หมายถึง  มีความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

H (Humanized and Happiness)  หมายถึง  มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

และมีความสุขในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 

จากนั้น คณะจะเตรียมการดําเนินการในสวนอื่นๆ ตอไป ซึ่งความคืบหนา  

ในการดําเนินงานจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.2.2.2  การประชุมเครือขายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง 

ตามที่คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดมอบหมายใหเขารวมประชุมเครือขาย

พัฒนาอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง  ครั้ งที่  2  เมื่ อวันที่  1  มิถุนายน  2552  ณ  สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ นั้น ที่ประชุมดังกลาวกําหนดใหมีการดําเนินงานใน 3 เร่ืองคือ 

(1)  การทําวิจัยฐานรากโดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยทักษิณเปนเจาภาพ

ในการดําเนินงาน 



 4

( 2 )   ศู น ย บ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม ม อ บ ห ม า ย ใ ห

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนเจาภาพ 

(3)  สหกิจศึกษา โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปน

เจาภาพ 

ซึ่งผูที่สนใจสามารถขอรายละเอียดที่ เปนเอกสารไดที่รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 

- ไมมี – 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแจงเรื่องการเคลื่อนยายที่ทําการ

ภาควิชามายังอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการกั้นหองใชเปนหองพักอาจารย และ

สํานักงานภาควิชาแลว โดยใชงบประมาณแลวประมาณ 70,000 บาทจากงบประมาณของภาควิชา โดยมี

คณาจารยบางสวนยังคงประจําอยู ณ ที่ทําการภาควิชาเดิม เนื่องจากตองดูแลหองปฏิบัติการของภาควิชา    

ทั้งนี้ หากคณะสามารถจัดหาพื้นที่สําหรับเปนหองปฏิบัติการใหได โดยไมจําเปนตองใชพื้นฐานอาคารเรียนรวม 

คณาจารยในภาควิชาจะสามารถเคลื่อนยายมาประจํา ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรไดทั้งหมด 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี - 

 
1.2.6 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร (นางสมนิตย  สุกาพัฒน) แจงการเคลื่อนยายที่ทําการ

จากอาคารคณะศึกษาศาสตรเดิมมายังอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร ดังนี้ 

ชั้น 1 เปนที่ทําการของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว และหองแหลงการเรียนรู 

ชั้น 2 เปนที่ทําการคณบดี รองคณบดี สํานักงานเลขานุการคณะ ซึ่งไดแยกเปน        

2 กลุมคือ กลุมงานบริการวิชาการ และกลุมงานบริหารทั่วไป  

ชั้น 6 เปนที่ทําการของภาควิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   

ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย และภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

และในสวนของการติดตอส่ือสารและการใชโทรศัพทภายในอาคารนั้น คณะยัง

ประสบปญหาในเรื่องการจัดหาเครื่องรับโทรศัพท เนื่องจากอาคารปฏิบัติวิทยาศาสตรจะตองใชเครื่องรับ

สัญญาณแบบดิจิตอลซึ่งจัดหาซื้อไดยากเนื่องจากเลิกการผลิตไปแลว อยางไรก็ตามคณะไดมอบหมายให
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เจาหนาที่บริหารงาน (ดานพัสดุ) ดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป สวนการใชโทรศัพทภายนอกนั้น ขณะนี้อยูในระหวาง

การประสานงานในการขอใชหมายเลขจากบริษัท TOT ซึ่งคาดวาจะสามารถใชงานไดในเร็วๆ นี้ 

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค ไดเสนอใหคณะพิจารณาให

ความอนุเคราะหโทรศัพทหมายเลขเดิมที่ประจําอยูในคณะศึกษาศาสตร หากสามารถตัดโอนไปยังภาควิชาพล

ศึกษาและสุขศึกษาได เพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน และปฏิบัติหนาที่ภายในภาควิชาตอไป 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
  - ไมมี- 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 คาระดับข้ัน ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2551 
 ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดใหมีการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใหผานความเห็นชอบ  

จากคณะกรรมการประจําคณะ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบคาระดับขั้นประจํา    

ภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2551 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1...นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. คาระดับขั้นควรผานกระบวนการกลั่นกรอง และผานระบบ QA จากภาควิชากอนสงมายัง

คณะ โดยเสนอใหคณะตรวจสอบคาระดับที่ไดรับดวยวาไดผานกระบวนการกลั่นกรอง และผานระบบ QA     

จากภาควิชาหรือยัง 

2. ควรมีการกําหนดเกณฑการใหคาระดับขั้น เพื่อรักษามาตรฐานการใหคาระดับขั้น          

ใหเปนไปในระดับเดียวกัน อาทิ กําหนดวาคะแนนเทาใดจึงจะไดคาระดับขั้น A เปนตน 

  มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2551 
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4.2 การเทียบโอนวิชาเรียน 
 ตามที่นางสาวอนุสรา  สุวรรณวงศ นิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ไดขอเทียบโอนรายวิชาชีพครู โดยการเทียบโอนรายวิชา 0308111 ครูในอุดมคติ 2 หนวยกิต และ 

0308231 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 หนวยกิต เทียบกับรายวิชา 0308111 ความเปนครู 3 หนวยกิต ซึ่งไดนําเขา

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพุธที่ 20 

พฤษภาคม 2552 และที่ประชุมมีมติไมเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาดังกลาว 

ภาควิชาการบริหารการศึกษาจึงขอเทียบโอนรายวิชาของนางสาวอนุสรา  สุวรรณวงศ อีกครั้ง

โดยนํารายวิชา 0308211 ความรูพื้นฐานทางการศึกษา จํานวน 1 หนวยกิต กับรายวิชา 0308111 ครูในอุดมคติ

ไทย จํานวน 2 หนวยกิต เทียบกับรายวิชา 0308111 ความเปนครู จํานวน 3 หนวยกิต  จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวอนุสรา  สุวรรณวงศ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

4.2) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวอนุสรา  สุวรรณวงศ ดังนี้ 
รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) พ.ศ. 2545 
รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2551 

0308211 ความรูพื้นฐานทางการศึกษา  2(2-0) 
0308111 ความเปนครู  3(2-2-5) 

0308111 ครูในอุดมคติไทย  2(2-0) 

 

 
4.3 การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

ภาษาไทย 
 ดวยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ไดขอเปลี่ยนแปลงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย       

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

 มติ เห็นชอบการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

ภาษาไทย ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหเพิ่มเติมคณะกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

ภาษาไทย ดังนี้ 

 รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร  กรรมการ 

 อาจารย ดร.พรพันธุ  เขมคุณาศัย   กรรมการ 

2. เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย 

จากรองศาสตราจารยปรีชา  ทิชินพงศ เปนรองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 พิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

และสาขาวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2550 
 ดวยประธานบริหารหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และประธานบริหารหลักสูตร 

กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย มีความประสงคใหคณะศึกษาศาสตรพิจารณารายงานการประเมินตนเองของ

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2550     

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเองดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

5.1 นอกเลม) 
  มติ  

1. ใหปรับแกรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประจําปการศึกษา 2550 ดังนี้ 

 ใหประเมินในดัชนีที่ 3.5, 3.6 , 3.11 และ 4.1-4.5 เนื่องจากหลักสูตรมีขอมูล

ซึ่งสามารถประเมินได เชน ในดัชนีที่ 3.5 จํานวนอาจารยประจําตอหลักสูตรฯ  

 ปรับแกคาเฉลี่ยในสวนของสวนสรุปใหสอดคลองกับคาคะแนนที่ไดภายหลัง

การประเมินในดัชนีที่ 3.5, 3.6 , 3.11และ 4.1-4.5 

 ใหระบุจุดแข็งขององคประกอบ/ดานตางๆ ในสวนสรุปจุดออน/จุดแข็ง และ

แนวทางดําเนินการแกไข/เสริม เพิ่มเติม 

2. สวนของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษไทย ประจําป

การศึกษา 2550 ใหระบุจุดแข็งขององคประกอบ/ดานตางๆ ในสวนสรุปจุดออน/จุดแข็ง และแนวทางดําเนินการ

แกไข/เสริม เพิ่มเติม 

3. มอบนางสุภาภรณ  ประดับแสง ประสานงานในการแกไขเอกสารรายงานการ

ประเมินตนเองของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย 

4. ใหนํารายงานการประเมินฉบับที่แกไขแลวของทั้ง 2 หลักสูตร เขาพิจารณาอีกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรคร้ังตอไป 

 
 
ปดประชุม เวลา 15.25 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


