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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 แนวปฏิบัติในการคุมสอบ 

ตามที่ที่ประชุมคณะศึกษาศาสตรไดเห็นชอบแนวปฏิบัติในการคุมสอบของคณะ

ศึกษาศาสตรนั้น คณะไดจัดทําและแจงแนวปฏิบัติดังกลาวใหทราบโดยทั่วกันแลว ทั้งนี้ มีแนวปฏิบัติบางขอที่

เพิ่มเติมจากการประชุม คือ 

(1) การถายเอกสารขอสอบ – อาจารยเจาของขอสอบสามารถยื่นถายสําเนาไดที่ฝาย

ผลิตเอกสารของคณะศึกษาศาสตร (นางนงคนาถ  สุวรรณทวี) โดยใหอาจารยเปนผูยื่นถายสําเนาเอง 

(2) การทําลายขอสอบ – ใหอาจารยเจาของขอสอบทําลายดวยตนเอง หรือจัดสงมา

ใหคณะดําเนินการทําลาย 
1.1.2 ผลการคัดเลือกอาจารยเขารวมโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ

นิวซีแลนด 
ตามที่สาขาวิชาไดพิจารณาเสนอชื่ออาจารยเพื่อรับการคัดเลือกไปอบรมทักษะ

ภาษาอังกฤษ  ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด นั้น บัดนี้ คณะไดดําเนินการคัดเลือกผูที่เหมาะสมเขา

รับการอบรมดังกลาวแลว มีผูไดรับการคัดเลือก จํานวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง และ

อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท  โดยคณะขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ความ

คืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.3 การอบรมการใชหอง Micro-Teaching  

ดวยคณะศึกษาศาสตรจะจัดการอบรมการใชหองปฏิบัติการจุลภาค Micro Teaching 

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555  ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป  ณ ชั้น 2 อาคารเรียน 3  ในการนี้ จึงขอเชิญชวน

คณาจารยรวมรับการอบรมในวันดังกลาว 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 
1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

1.2.1.1  การเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศของนิสิตทุนโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง 

รุนปการศึกษา 2553 

ดวยคณะไดจัดสงนิสิตทุนโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง รุนปการศึกษา 

2553 เขารวมโครงการปจฉิมนิเทศ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2 รุน โดยรุนที่ 1 กําหนดจัดระหวางวันที่ 27-29 กุมภาพันธ 2555 มีนิสิตทุนคณะเขา

รวมโครงการจํานวน 20 คน และรุนที่ 2 กําหนดจัดระหวางวันที่ 1-3 มีนาคม 2555 มีนิสิตทุนของคณะเขารวม

โครงการจํานวน 28 คน 

1.2.1.2  การเปนเจาภาพจัดคายปลูกฝงคุณลักษณะความเปนครูและเสริม

ประสบการณวิชาชีพครู และปฐมนิเทศกอนบรรจุสําหรับนักศึกษาทุน สควค. ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู           

ปการศึกษา 2554 

ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพใน

การจัดโครงการจัดคายปลูกฝงคุณลักษณะและความเปนครูและเสริมประสบการณวิชาชีพครู และปฐมนิเทศ

กอนบรรจุสําหรับนักศึกษาทุน สควค. ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปการศึกษา 2554 คายที่ 2 โดยจะจัดใน

ระหวางวันที่ 22-28 เมษายน 2555  ณ โรงแรมหาดแกวรีสอรท สงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งจะมีนิสิต/

นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยตางๆ จํานวน 9 สถาบัน รวม 255 คน 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ ประธานสาขาวิชา แจงใหที่ประชุมรับทราบวา

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต 

(โครงการ ตชด.) กําหนดจัดโครงการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ

เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงสบายใจ 

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งอธิการบดีจะรวมโตะเสวยที่โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานทุงสบายใจในวันดังกลาวดวย 
1.2.2.2  ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (อาจารยวิไลพิน  ทองประเสริฐ-

แทน) แจงใหที่ประชุมทราบวาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กําหนดจัดโครงการวิ่งฟารทเลค ในวันที่ 18 

กุมภาพันธ 2555 ตั้งแตเวลา 06.00 น. โดยเสนทางวิ่งจากมหาวิทยาลัยทักษิณเลียบชายหาดเกาเสงไปส้ินสุด    

ที่สวนสัตวสงขลา  ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมในโครงการดังกลาวดวย 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 1/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

1/2555 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

หนาที่  3  วาระที่ 1.2.2.2 ขอ (1) บรรทัดที่ 3 เพิ่มขอความ  ณ โรงเรียน ตชด. พลเอก

นวล-คุณหญิงบานชื่น จันตรี 

หนาที่ 5  วาระที่ 4.2 ในสวนของมติ ขอ 2 บรรทัดที่ 3 

ขอความเดิม แกไขเปน  ...สาขาวิชาวัดผลการศึกษา... 

แกไขเปน แกไขเปน  ...สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา... 

หนาที่ 10  วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 9 

ขอความเดิม 500 หรือผลการสอน IELTS ที่ระดับ 5.5 ขึ้นไป ... 

แกไขเปน 500 หรือผลการสอบ IELTS ท่ีระดับ 5.5 ขึ้นไป ... 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดเรงรัดการปรับปรุงหลักสูตรไปยัง

สาขาวิชา โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554 นั้น ยังมีหลายหลักสูตรที่ไมสามารถ

ดําเนินการปรับปรุงไดเสร็จส้ินตามกําหนด แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแจงมายังคณะใหดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งหมดใหเสร็จส้ินใหทันเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน 2555 โดยที่ประชุมสภา

วิชาการจะจัดการประชุมสมัยสามัญ เพื่อพิจารณาหลักสูตรที่ตกคางในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 และสมัย

วิสามัญ ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยไดตามกําหนด ในการนี้ ประธานจึงเสนอใหที่

ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร 

มติ ใหสาขาวิชาที่ยังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรยังไมเสร็จเรงดําเนินการ และนํา

หลักสูตรเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในเดือนมีนาคม 2555 และ

มอบหมายใหนางสุภาภรณ  ประดับแสง ดูแลและประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตร 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 

ตามที่สาขาวิชาภาษาไทย ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย บัดนี้ สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารางหลักสูตรดังกลาว โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพันธ  เขมคุณาศัย และอาจารยปยะธิดา  คงวิมล 

รวมนําเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1-นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ควรกระจายความรับผิดชอบให

ครอบคลุมทุกรายวิชาเอก และควรกระจายความรับผิดชอบใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 

2. การใชคําตางๆ ในตัวเอกสาร ควรใหส่ือความหมายที่ชัดเจนมากกวานี้ 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ... โดยใหปรับแกเอกสารดังนี้ 

1. ใหสาขาวิชาจัดทําแบบเสนอหลักสูตรเพิ่มเติม 

2. หนาที่ 1 ใหปรับชื่อหลักสูตรเปน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 

3. หนาที่ 1 ขอ 5.3 ใหปรับรายละเอียดเปน รับนักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติที่

สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

4. หนาที่ 1 ขอ 5.4 ใหปรับรายละเอียดเปน ไมมี 

5. หนาที่ 2 ขอ 6.1 บรรทัดที่ 2  

ขอความเดิม  ...หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

แกไขเปน  ...หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

• ใหเพิ่มขอ 6.4 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร ตามบันทึกที่.....เมื่อวันที่ ..... 

• ปรับขอ 6.4 เดิม เปน 6.5 

• ขอ 9 ใหปรับรายละเอียดในตารางชื่อ-สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยเรียงลําดับขอมูลตามตําแหนงทางวิชาการ 

6. หนาที่ 5 ขอ 1.2.3 

ขอความเดิม  1.2.3 สามารถใชภาษาไทยเปนสื่อ... 

แกไขเปน  1.2.3 มีความสามารถใชภาษาไทยเปนสื่อ.... 

• ขอ 1.2.4 

ขอความเดิม 1.2.4 สามารถสื่อสารเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพ... 

แกไขเปน 1.2.4 มีความสามารถสื่อสารเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพ.. 
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• ขอ 1.2.5 

ขอความเดิม 1.2.5 เปนผูมีคุณภาพ มีความตระหนัก.... 

แกไขเปน 1.2.5 มีความตระหนัก... 

7. หนาที่ 7 ขอ 2.2.2 จัดขอความใหอยูในบรรทัดเดียวกัน 

• ขอ 2.3 

ขอความเดิม นิสิตบางคมติดสําเนียงถิ่น... 

แกไขเปน นิสิตบางคนติดสําเนียงถิ่น... 

8. หนาที่ 9 ขอ 2.8 ใหปรับหัวขอ และรายละเอียดเปน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอนรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 7 ขอ 28 ขอ 29 ขอ 30 ขอ 31 และ ขอ 32 (ภาคผนวก ฉ) 

• ขอ  3.1 ปรับรายละเอียดเปน  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (5 ป) 

• ใสหัวขอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

เปนหมวด ก ข และ ค ตามลําดับ 

9. หนาที่ 11-12 ในสวนของวิชาชีพครู ใหปรับรายละเอียดเปนหลักสูตรปรับปรุง ป 

พ.ศ. 2554 

10. ใหตรวจสอบรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิตของรายวิชาใหถูกตองตลอดทั้งเลม 

11. หนาที่ 19-20 ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในแผนการศึกษาใหถูกตอง 

12. หนาที่ 28 ใหตรวจสอบขอมูลอาจารยประจําใหถูกตอง และครบถวน 

13. หนาที่ 30 ขอ 5 ใหตัดคําวา (ถามี) ออก 

14. หนาที่ 36 ขอ 3.2.3 บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  อยางแตกฉานแตกฉาน สามารถนําความรู... 

แกไขเปน  อยางแตกฉาน สามารถนําความรู... 

15. การพิมพคํายอ หรือคําภาษาอังกฤษ ใหระบุคําภาษาไทยกอนและตามดวยคํา

หรือคํายอภาษาอังกฤษในวงเล็บ 

16. หนาที่ 41 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ รายวิชา 0111473 กลวิธี

การสอนภาษาไทย ขอ 6 ใหเพิ่มความรับผิดชอบหลักในชองที่ 1 และ 2 

17. หนาที่ 43 ขอ 1.1.1  

ขอความเดิม  1.1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม... 

แกไขเปน  1.1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูใหแกอาจารยใหม 

 

 



 7

18. หนาที่ 46-47 ใหเพิ่มขอมูลในปที่ 6 ในตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

• ใหทําเครื่องหมาย X ในปที่ 6 ในดัชนีบงชี้ที่ 12 

• ใหปรับขอมูลรวมตัวบงชี้ใหสอดคลองกับการปรับเปล่ียนขอมูล 

19. ใหปรับรูปแบบการนําเสนอประวัติและผลงานอาจารยใหเปนไปตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัย โดยใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

• ในสวนผลงานที่เปนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร ไมตองใสคําวา ใน 

20. ในตารางเปรียบเทียบหลักสูตร หนาที่ 60 รายวิชา 0111215 ใหเพิ่ม ปรับ

คําอธิบายรายวิชา ในชองเหตุผลที่ปรับปรุง 

• หนาที่ 61 ในชองเหตุผลที่ปรับปรุงรายวิชา 0111232 

ขอความเดิม ปรับคําอธิบายใหทันทันตอความเปลี่ยนแปลง... 

แกไขเปน ปรับคําอธิบายใหทันตอความเปลี่ยนแปลง... 

• หนาที่ 64 ใหทําตัวหนาในรายวิชา 0111361 วรรณกรรมวิจารณ 

• หนาที่ 66 ในชองเหตุผลที่ปรับปรุงรายวิชา 0111412 บรรทัดที่ 4 

ขอความเดิม ปรับคําอธิบายราย 

แกไขเปน ปรับคําอธิบายรายวิชา 

• ใหตรวจสอบเหตุผลที่ปรับปรุงวาสอดคลองกับการปรับปรุงรายวิชาหรือไม 

21. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอน และการยอหนาใหถูกตองเหมาะสม และ

เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม 

 

 
4.2 การเทียบโอนรายวิชา (นางสาวจุฑารัตน  เคนบุปผา, นางสาวชไมพร เซงซิ้ว และ 

นางสาวนวรัตน  เทพศิริ) 
เนื่องดวยนางสาวจุฑารัตน  เคนบุปผา, นางสาวชไมพร  เซงซิ้ว และนางสาวนวรัตน  เทพศิริ  

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 คณะนิติศาสตร ขอเทียบโอนรายวิชา 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน     

3(3-0-6) กับรายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ 3(3-0-6) ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน

รายวิชาของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ ไมเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวจุฑารัตน  เคนบุปผา, นางสาวชไมพร  

เซงซิ้ว และนางสาวนวรัตน  เทพศิริ  เนื่องจากคําอธิบายรายวิชาที่จะเทียบโอนมีความแตกตางกัน 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 การพิจารณาครูวิทยาศาสตรดีเดน 

ดวยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดขอความอนุเคราะหให

หนวยงานคัดเลือกครู-อาจารยผูสอนวิทยาศาสตร เปนครูวิทยาศาสตรดีเดน ประธานสาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ

การคัดเลือกเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน 

   มติ ไมเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน เนื่องจากบุคคลที่จะ

เสนอชื่อไมไดสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

 

 

ปดประชุม เวลา 15.40 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


