รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 10/2556
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
8. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
10. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
12. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
13. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
2. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชยั ดิษฐ
2. นางอุทยั ศิริคณ
ุ
3. นางเยาวลักษณ์ พริ กบุญจันทร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศริ ิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.หิริหทั ยา เพชรมัง่
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์ สรู ย์
7. อาจารย์ ดร.สุวทิ ย์ คงภักดี
8. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกลู

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

ผู้ช่วยคณบดี
นักวิชาการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การจ้ างอาจารย์ พเิ ศษชาวต่ างชาติ
ในปี งบประมาณ 2557 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับอนุมตั ิกรอบอัตราลูกจ้ างมหาวิทยาลัย
เพื่อจ้ างอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ จํานวน 1 อัตรา ในการนี ้ คณะได้ ดําเนินการจ้ าง Mr.Patrick James Hast
ในตําแหน่งดังกล่าว ทั้งนี ้ นอกจากภาระงานด้ านการสอนแล้ ว คณะจะมอบหมายให้ รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์
ร่วมกับผู้ช่วยคณบดี และการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษให้ กบั บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ตอ่ ไป
1.1.2 คณะเป็ นเจ้ าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ด้ วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธี รวุฒิ ประทุมนพรัตน์ ข้ าราชการบํานาญ สังกัดภาควิชา
การบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ในการนี ้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้
เป็ นเจ้ าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสวดพระอภิธรรมในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาแก้ ว
วัดหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกําหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา
14.00 น. ณ วัดหงส์ประดิษฐาราม ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยได้ จดั รถบริ การบุคลากรที่ประสงค์จะไปร่วมพิธีแล้ ว
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 สรุ ปการใช้ จ่ายงบประมาณด้ านการวิจัยจากเงินรายได้ คณะ (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ด้ วยสาขาวิชาได้ บรรจุอาจารย์เข้ าปฏิบตั งิ านจํานวน 1 คนคือ ว่าที่ รต.โสภณ
แย้ มทองคํา ซึง่ รายงานตัวเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สาขาวิชากําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ อง "Teaching with
Technology in 21st Century" ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่
ชั้น 2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเผยแพร่ การใช้ สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู้
ให้ กบั ครู ประจําการและนิสิตที่จะไปประกอบอาชีพครู ในอนาคตและร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้ เทคโนโลยี
ในการจัดการเรี ยนรู้ กบั วิทยากรชาวต่างประเทศ ซึ่งได้ เชิญวิทยากร 2 ท่าน คือ Mr. James G.Lengel และ
Mrs. Kathleen M.Lengel จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ในการนี ้ สาขาวิชาจะมีหนังสือขอความร่ วมมือไปยัง
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ สง่ ตัวแทนนิสติ เข้ าร่วมในการอบรมดังกล่าว

1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ )
1.3.1 การประชุมคณะทํางานด้ านการจัดการความรู้
ด้ ว ยคณะศึก ษาศาสตร์ กํ า หนดจัด ประชุม คณะทํ า งานด้ า นการจัด การความรู้
ประจํ าปี การศึกษา 2556 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ทั้งนี ้ ประเด็นการจัดการความรู้ ที่ได้ จากการประชุมจะ
นําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
1.3.2 การประชุมการจัดทํา มคอ.
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการเขียน มคอ.3, มคอ.5
และ มคอ.7 ในการนีข้ อเชิญอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ และคณะที่ร่วมผลิตบัณฑิตเข้ าร่ วมในการประชุม
ดังกล่าว
1.4 เรื่ องแจ้ งจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.4.1 หัวหน้ าสํานักงานคณะ
สรุ ปการใช้ จ่ายงบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน ประจําปี งบประมาณ 2556
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1)
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1.4.2 ผู้ช่วยคณบดี
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการฯ “45 ปี ย้ อนอดีต
สู่ปัจจุบนั เพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 นัน้ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 จะมีการเสวนาในหัวข้ อ
เรื่ อง "การศึกษาเพื่อพัฒนาคนสําหรับศตวรรษที่ 21” ในการนี ้ คณะได้ เชิญผู้แทนจาก SEAMEO RECSAM
ประเทศมาเลเซีย และจาก National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ ร่ วมเป็ นวิทยากรการเสวนา
ดังกล่าวด้ วย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 2/2556
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่
2/2556 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 5 ให้ ตดั วาระที่ 1.3.3 ออกจากรายงานการประชุม เนื่องจากเป็ นข้ อมูล
ที่ยงั ไม่เป็ นทางการ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา และหลั ก สู ต ร
ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2556
ั ฑิต
วาระที่ 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรศึก ษา หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. 2557 ที่ ป ระชุม มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ แก้ ไ ขและนํ า เสนอที่ ป ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาอีกครัง้ ในการนี ้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดําเนินการปรับแก้ ไขตาม
มติที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจํ า คณะศึก ษาศาสตร์ แ ล้ ว จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาหลัก สูต รดัง กล่า ว
(เอกสารการประชุมหมายเลข 3.1 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
เนื ้อหาในหลักสูตรโดยส่วนใหญ่จะเน้ นทางด้ านวิทยาศาสตร์ มีเนื ้อหาด้ านการเรี ยนการสอน
ที่เป็ นรายวิชาด้ านการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ น้อยมาก ควรจะจัดทําเป็ นหลักสูตรทางด้ านวิทยาศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยตรงมากกว่าจัดทําเป็ นหลักสูตรความร่วมมือ และควรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้ สอดคล้ อง
กับเนื ้อหาของหลักสูตรที่เน้ นการเรี ยนการสอนทางด้ านวิทยาศาสตร์
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มติ จากข้ อเสนอแนะของกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ จะพัฒนาเป็ นหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยตรง และเปลี่ยนชื่อปริ ญญาภาษาอังกฤษจาก Science Education เป็ น Science Study
เปลี่ยนชื่อปริ ญญาภาษาไทยเป็ น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ )

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงิ น รายได้ คณะศึ ก ษาศาสตร์ ประเภทความร่ วมมื อ กั บ ต่ างประเทศ
(International Collaborative Research)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อ
วัน ที่ 18 กัน ยายน 2556 ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการพัฒ นาการวิจัย ระดับ คณะ จัด ทํ า (ร่ า ง) ประกาศ
หลัก เกณฑ์ การสนับ สนุน ทุน อุด หนุน การวิ จัย จากเงิ น รายได้ ค ณะศึก ษาศาสตร์ ป ระเภทความร่ ว มมื อ กับ
ต่างประเทศ(International Collaborative Research) ในการนี ้ คณะกรรมการพัฒนาการวิจยั ระดับคณะได้
จัดทํา (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ การสนับ สนุน ทุน อุด หนุน การวิ จัย จากเงิ น รายได้ ค ณะศึก ษาศาสตร์ ป ระเภทความร่ ว มมื อ กับ
ต่างประเทศ(International Collaborative Research) (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. การจัดทํา ร่ าง ประกาศฯ ควรพิจารณาถึง KPI ของคณะ และให้ พิจารณาเกณฑ์การ
สนับสนุนการวิจยั ในลักษณะความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยร่วมด้ วย
2. การระบุระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ไว้ ไม่เกิน 1 ปี อาจน้ อยเกินไป เนื่องจากตีพิมพ์
ผลงานในต่างประเทศจะยากมาก และต้ องใช้ เวลาในการติดต่อประสานงานค่อนข้ างมาก ทั้งนี ้ หาก KPI ของ
การตีพิมพ์ผลงานในต่างประเทศกับในประเทศไม่ตา่ งกันมากนัก ควรกําหนดให้ ตีพิมพ์ผลงานในประเทศได้
3. ควรกํ า หนดเพดานงบประมาณสนับ สนุน สํา หรั บ ความร่ ว มมื อ กับ ประเทศต่า งๆ ไว้
เนื่องจากค่าใช้ จ่ายของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน อาทิ ในประเทศแถบเอเชียกําหนดเพดานการสนับสนุน
งบประมาณไว้ ไม่เกิน 60,000 บาท ประเทศในแถบยุโรปอาจกําหนดไว้ มากกว่า เป็ นต้ น
มติ เห็นชอบ ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจยั จากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทความร่ วมมือกับต่างประเทศ(International Collaborative
Research) โดยให้ ปรับวงเงินงบประมาณสนับสนุนจาก 60,000 บาท เป็ น 100,000 บาท และให้ คณะกรรมการ
การวิจยั ระดับคณะพิจารณาปรับ ร่าง ประกาศฯ ตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ
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4.2 ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง ทุนสนั บสนุ นการวิจัยจากเงินรายได้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ สําหรั บงบประมาณประจําปี 2557
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จดั สรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจยั
ของอาจารย์และบุคลากรของคณะประจําทุกปี งบประมาณ นั้น เพื่อให้ การดําเนินงานด้ านการวิจัยของคณะ
เป็ นไปตามเป้าหมายของกลยุทธ์ และเป็ นไปตามมาตรฐานตามตัวชี ้วัดการดําเนินงานด้ านการประกันคุณภาพ
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ สําหรับงบประมาณประจําปี 2557 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบ ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง ทุนสนับสนุนการวิจยั จากเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ สําหรับงบประมาณประจําปี 2557

4.3 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนายกิตติศักดิ์ ภู่สิโรรั งษี
ด้ วยนายกิตติศกั ดิ์ ภู่สิโรรังษี รหัส 561995021 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่ได้ เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา 2551 จาก
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จํ านวน 5 รายวิชา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนิสิตดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนายกิตติศกั ดิ์ ภู่สิโรรังสี จํานวน 5 รายวิชา
ดังนี ้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ า
รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร
หน่ วย ระดับ
กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา คณะ หน่ วยกิต
กิต
ขัน้ ที่
ศึกษาศาสตร์ ปี การศึกษา 2556
ได้
0320501 บูรณาการพื ้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
A
0320501 บูรณาการพื ้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511 การวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5)
B
0320511 การวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5)
0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการ 3(2-2-5)
A
0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการ 3(2-2-5)
สอนพลศึกษา
สอนพลศึกษา
0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
3(2-2-5)
B
0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
3(2-2-5)
0115500 การอ่าน
ไม่นบั
S
0115500 การอ่าน
ไม่นบั
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตร
กศ.ม.สาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปี การศึกษา 2551
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4.4 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนายปฏิพล ชายภักตร์
ด้ วยนายปฏิพล ชายภักตร์ รหัส 561031456 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งลาออกและสอบเข้ าเรี ยนใหม่ในปี การศึกษา 2556 มีความประสงค์ขอเทียบ
โอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา 2555 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ จํานวน 9 รายวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
การเทียบโอนของนิสติ ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนายปฏิพล ชายภักตร์ จํานวน 9 รายวิชา ดังนี ้
ที่

1.
2.
3.

ที่

4.
5.
6.

ที่

7.
8.

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา
2555 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
ภาษา หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554

หน่ วย
กิต

0000111 ภาษาไทยและวัฒ นธรรม 3(3-0-6)
ทางภาษา
0000121 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 1
3(3-0-6)
0000122 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 2
3(3-0-6)
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา
2555 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

หน่ วย
กิต

0 0 0 0 1 4 1 พ ล วั ต สั ง ค ม โ ล ก แ ล ะ 3(3-0-6)
สังคมไทย
0000142 สุน ทรี ย ภาพ ปั ญ ญา และ 3(2-2-5)
จริยธรรม
0000147 เศรษฐกิจและการจัดการใน 3(3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา
2555 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554

หน่ วย
กิต

0000151 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
เพื่อชีวิต
0000152 วิ ท ยาการสุ ข ภาพเพื่ อ 3(3-0-6)
คุณภาพชีวิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

C+
C
B
ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

B
B
C+

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

C
C+

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
ภาษา หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554

0000111 ภาษาไทยและวัฒ นธรรม
ทางภาษา
0000121 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 1
0000122 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 2
รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

0 0 0 0 1 4 1 พ ล วั ต สั ง ค ม โ ล ก แ ล ะ
สังคมไทย
0000142 สุน ทรี ย ภาพ ปั ญ ญา และ
จริยธรรม
0000147 เศรษฐกิจและการจัดการใน
ชีวิตประจําวัน
รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554

0000151 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อชีวิต
0000152 วิ ท ยาการสุ ข ภาพเพื่ อ
คุณภาพชีวิต

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ที่

9.

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา
2555 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์
ม.ทักษิณ วิชาเอก กลุ่มกฎหมาย
มหาชน หลักสูตร พ.ศ. 2555

หน่ วย
กิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

0801113 สิทธิมนุษยชน

3(3-0-6)

C+

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ วิชาเลือกเสรี
หลักสูตร พ.ศ. 2555

0801113 สิทธิมนุษยชน

หน่ วยกิต

3(3-0-6)

4.5 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวกนกวรรณ นวลแก้ ว
ด้ ว ยนางสาวกนกวรรณ นวลแก้ ว รหัส 561031272 หลักสูตรการศึก ษาบัณฑิ ต (5 ปี )
สาขาวิ ช าภาษาอังกฤษ คณะศึก ษาศาสตร์ ซึ่งลาออกและสอบเข้ าเรี ยนใหม่ใ นปี การศึก ษา 2556 มี ค วาม
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา 2555 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด
และประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ จํานวน 10 รายวิชา ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาการเทียบโอนของนิสติ ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย นของนางสาวกนกวรรณ นวลแก้ว จํ า นวน
10 รายวิชา ดังนี ้
ที่

1.
2.

ที่

3.
4.
5.
6.

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว ปี การศึกษา
2555 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู
พ.ศ. 2554

หน่ วย
กิต

0308191 ความเป็ นครู
3(2-2-5)
0308351 การวั ด และประเมิ น ผล 3(2-2-5)
ทางการศึกษา
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา
2555 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2554

0 0 0 0 1 4 1 พ ล วั ต สั ง ค ม โ ล ก แ ล ะ
สังคมไทย
0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้ นคว้ า
0000142 สุน ทรี ย ภาพ ปั ญ ญา และ
จริยธรรม
0000152 วิ ท ยาการสุ ข ภาพเพื่ อ
คุณภาพชีวิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

B+
B+

หน่ วย
กิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

3(3-0-6)

B

3(3-0-6)

A

3(2-2-5)

A

3(3-0-6)

B

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู
พ.ศ. 2554

0308191 ความเป็ นครู
0308351 การวั ด และประเมิ น ผล
ทางการศึกษา
รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2554

0 0 0 0 1 4 1 พ ล วั ต สั ง ค ม โ ล ก แ ล ะ
สังคมไทย
0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้ นคว้ า
0000142 สุน ทรี ย ภาพ ปั ญ ญา และ
จริยธรรม
0000152 วิ ท ยาการสุ ข ภาพเพื่ อ
คุณภาพชีวิต

หน่ วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ที่

7.
8.

ที่

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา
2555 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มภาษา พ.ศ. 2554

หน่ วย
กิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

0000122 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 2
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

A
A

หน่ วย
กิต

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้

3(3-0-6)
3(3-0-6)

B+
B+

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา
2555 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ วิชาเลือกเสรี

9. 0125111 ศาสนาในประเทศไทย
10. 0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มภาษา พ.ศ. 2554

0000122 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 2
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี ) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ม.ทักษิณ วิชาเลือกเสรี

0125111 ศาสนาในประเทศไทย
0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

4.6 พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ใ น ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ข อ กํ า ห น ด ตํ า แ ห น่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ด้ วยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ได้
เห็นชอบผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม โดยสามารถเก็บผลการประเมินไว้ ได้
โดยไม่มีระยะเวลากํ าหนด ในการนี ้ อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ได้ ยื่นเอกสารขอเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกํ าหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นในผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.6)
มติ ที่ประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
มีทิศทางสอดคล้ องกับ (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่
วงวิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรื อวิจยั จะเน้ นการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนขนาดเล็กเพื่อให้ สามารถ
พัฒนาการบริ หาร และการเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาโครงการกิจกรรมตาม ร่ าง แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
2557-2560
ด้ วยสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ มีประกาศเรื่ อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ซึง่ มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํ านิ ดํารงตําแหน่งอธิ การบดีมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ ตั ้งแต่วนั ที่ 20 กันยายน 2556 ในการนี ้ มหาวิทยาลัยได้ จัดทํา ร่ าง แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ พ.ศ. 2557-2560 จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้ องกับ ร่ าง แผน
ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
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มติ มอบประธานสาขาวิ ช าต่ า งๆ พิ จ ารณาเสนอโครงการ/กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ
ร่ าง ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ. 2557-2560 และกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อหารื อในเรื่ องดังกล่าวในวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพิจารณาค่ าระดับขัน้
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ ส่ง ค่า ระดับ ขั้น ถึง มหาวิ ท ยาลัย ในวันที่ 31 ตุล าคม 2556
ในการนี ้ จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม กํ า หนดวัน ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร์ สมั ย วิ ส ามั ญ
เพื่อพิจารณาค่าระดับขั้นประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2556
มติ เห็ น ชอบให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการประจํ า คณะศึก ษาศาสตร์ สมัย วิ ส ามัญ
เพื่อพิจารณาค่าระดับขั้นประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2556 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.
5.2

ปิ ดประชุม

เวลา

17.20 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

