
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2550 

วันจันทรที่  8  มกราคม  2550  เวลา  16.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป) 

2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

3. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ    กรรมการ 

(อาจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ) 

4. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร  สุปญโญ) 

5. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

6. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วรรณวิมล  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

8. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.พนูสุข  อุดม - รักษาราชการแทน) 

9. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยนรา  บูรณรัช) 

10. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยเสริม  ทัศศรี) 

12. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารย ดร.โสภาค  วิริโยธิน) 

13. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. กรรมการประเภทคณาจารย  เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

 
ผูรวมประชุม 

1. อาจารย ดร.สมจิตร อุดม   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 16.10 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 การสวดพระอภิธรรมศพอาจารยอารีย  สังฆานาคินทร  
            คณะศึกษาศาสตรกําหนดเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพอาจารยอารีย           

สังฆานาคินทร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2550  โดยผูที่ประสงครวมงานดังกลาวสามารถขึ้นรถของ

มหาวิทยาลัยทักษิณได  ณ บริเวณริมสระน้ํา เวลา 16.30 น. 

 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  เลขานกุารคณะศึกษาศาสตร 
            1.2.1.1  งบกลางของคณะศึกษาศาสตร 

   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 

2550 ไดอนุมัติงบกลางเปนคาสอนเกินใหกับอาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกที่ชวยสอนรายวิชา

ภาษาไทยสําหรับครูใหกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2549 เปนเงิน 40,800 บาท 

เนื่องจากคณะไมไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในสวนดังกลาวไว ในการนี้ที่ประชุมดังกลาวยังไดอนุมัติใน

หลักการใหใชงบกลางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่คณะเปดสอนดวย 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 8/2549 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

10/2549 เมื่อวนัพุธที่ 20 ธันวาคม 2549 ตอที่ประชุมเพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอยีดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน และเอกสารที่ใชประเมิน
การสอนของอาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง 

  ตามที่อาจารย ดร.นพเกา  ณ  พัทลุง ไดเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผล

การสอนเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใชประเมินการสอนของอาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง 

ตามองคประกอบดังนี้ 

(1)  คณบดี หรอืรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย         ประธานอนุกรรมการ 

(2)  ผูทรงคุณวุฒิ  2 – 3  คน  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวชิานั้นๆ  ที่มีตําแหนงไมต่ํากวา 

        รองศาสตราจารย                      อนุกรรมการ 

(3)  หัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทา           อนุกรรมการและเลขานุการ 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

 

  มติ เห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลเปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช

ประเมินการสอนของอาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง ตามองคประกอบที่ (1) – (3) ดังนี้ 

   (1)  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานอนุกรรมการ 

   (2)  รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ อนุกรรมการ 

   (3)  รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ อนุกรรมการ 

   (4)  หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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4.2 พิจารณารางหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางการสอน เพื่อดําเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไดดําเนินการวิพากษรางหลักสูตรดังกลาวแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาราง

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.2…นอกเลม) 

 
  ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

1. ควรปรับคําอธิบายรายวิชา 0314505 ความเปนครูและจิตวิทยาสําหรับวิชาชีพครู โดยให

รายวิชาจิตวิทยาสําหรับวิชาชีพครูใหเปนรายวิชาหลัก สวนรายวิชาความเปนครูนั้นควร

นําไปสอดแทรกในทุกรายวิชา 

2. ควรปรับคําอธิบายรายวิชา 0314501 ทักษะทางภาษาสําหรับครู ใหมีเนื้อหาในลักษณะ

ของการบูรณาการทางภาษา 

 

  มต ิ เห็นชอบรางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

โดยใหมีการปรบัปรุงแกไข ดังนี้ 

1. หนาที่ 1 ขอที่ 1. ชือ่หลักสูตร 

ขอความเดิม Graduate Diploma Program n Teaching Profession 

แกไขเปน Graduate Diploma Program in Teaching Profession 

2. หนาที่ 7 ขอที่ 17.5 แผนการจัดการเรียนการสอน  ในสวนของภาคเรียนตน 

ขอความเดิม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต หมายเหต ุ

0314... วิชาเอกเลือก 3(............) แนะนําใหเลือกรายวิชา 0304508 การจัดการ

เรียนรูเฉพาะสาขา 

 

แกไขเปน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต หมายเหต ุ

0314... วิชาเลือก 3(............) แนะนําใหเลือกรายวิชา 0314508 การจัดการ

เรียนรูเฉพาะสาขา 

 

3. หนาที่ 9  แกไขรหัสรายวิชา 

ขอความเดิม 0314507  การบริหารการจัดการสําหรับครู 

แกไขเปน 0314506  การบริหารการจัดการสําหรับครู 
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4. หนาที่ 9  แกไขรหัสรายวิชา 

ขอความเดิม 0314508  การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู 

แกไขเปน 0314507  การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู 

5. หนาที่ 9 รายวชิา 0314521  การฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 

ขอความเดิม  ...เปนเวลาไมนอยกวา 90 ชัว่โมงตอภาคการศึกษา 

แกไขเปน ...เปนเวลาไมนอยกวา 90 ชัว่โมง 

 

รายวิชา 0314522  การฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 

ขอความเดิม ...เปนเวลาไมนอยกวา 270 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

แกไขเปน ...เปนเวลาไมนอยกวา 270 ชั่วโมง 

6. หนาที่ 10  แกไขรหัสรายวิชา 

ขอความเดิม 0314506  การจัดการเรียนรูเฉพาะสาขา 

แกไขเปน 0314508  การจัดการเรียนรูเฉพาะสาขา 

7. หนาที่  11  ขอ 20. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร บรรทัดที่ 4 

ขอความเดิม ...ดังนั้น จึงครจูําเปนตองเรียน... 

แกไขเปน ...ดังนั้น ครจูึงจําเปนตองเรียน... 

8. หนาที่ 12 บรรทัดที่ 9 นับจากดานบน 

ขอความเดิม ...ใหแกบัณฑิตที่สําเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต... 

แกไขเปน ...ใหแกบัณฑิตที่สําเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต... 

9. หนาที่ 12 บรรทัดที่ 2 นับจากดานลาง 

ขอความเดิม ...ประกาศนียบตัรบัณฑิตทางวิชาชีพครู... 

แกไขเปน ...ประกาศนียบตัรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู... 

10. หนาที่ 13 มาตรฐานที่ 3 ในสวนของรายวิชาทีส่อดคลองกับมาตรฐาน 

ใหเพิ่มรายวิชา “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู “ 

ลักษณะวิชา    บังคับ 

หนวยกิต    3(2-2-5) 

 

แกไขลักษณะวชิาของรายวชิา “การจัดการเรียนรูเฉพาะสาขา” 

ขอความเดิม บังคับ 

แกไขเปน เลือก 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 พิจารณาการแตงตั้งรักษาการประธานกรรมการบรหิารหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชา

ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 

20 ธันวาคม  2549 ไมเห็นชอบการแตงตั้งอาจารย  ดร .พรทิพย   เสมาภักดี เปนผู รักษาการประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหาร ประกอบกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 10/2549 ใหหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

รักษาการประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาวไปกอนนั้น  ภาควิชาการบริหารการศึกษาจึงเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษาเปนผูรักษาการประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประชุม หมายเลข 5.1…นอกเลม) 

 

  มติ เห็นชอบการแตงตั้งหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษาเปนผูรักษาการประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนง

จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2550 

 

 

ปดประชุม เวลา 17.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชมุ 

 

 


