
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 2/2557 

วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2557  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
4. ประธานสาขาวชิาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ วา่ท่ีเรือตรี ดร.โสภณ  แย้มทองคํา – แทน) 
7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
12. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
14. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
15. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วชิยัดษิฐ   ผู้ช่วยคณบดี 
2. อาจารย์ ดร.พนิิจ  ดวงจินดา    คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
3. อาจารย์นนัทวฒิุ  สทิธิวงั    คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
4. อาจารย์ชลธิดา  เกศเพชร    คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การสอบคัดเลือก สอบตรงวธีิพเิศษ (สอบข้อเขียน) 

เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1 
1.1.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสาํหรับบุคลากรมหาวทิยาลัย  
เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.2  

1.1.3 การประชุมหารือเร่ืองทุนครูมืออาชีพ 
สํานกังานเลขาธิการครุุสภาได้จดัประชุมหารือเร่ืองทนุครูพนัธุ์ใหม่ โดยทนุดงักล่าวจะ

จดัสรรให้กบันิสิตตัง้แตปี่ท่ี 5 ท่ีมีความประสงค์ขอรับทนุ (ไม่จํากดัสาขา) มีคะแนน GPAX วิชาเอกและวิชาชีพ
ครูไม่ต่ํากวา่ 3.00 ใช้วิธีการสอบคดัเลือกผู้ รับทนุ โดยสํานกัทดสอบเป็นผู้ออกข้อสอบ 

 
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ (ไม่มี) 

 
1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานิสติ) 

1.3.1  การขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
ครุุสภาได้ออกเกณฑ์ใหม่ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเพ่ิมเวลาเรียน

ของผู้ ท่ีขอใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูจาก 210 ชัว่โมง เป็น 240 ชัว่โมง และผู้ขอใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
ครูต้องผา่นการสอบในมาตรฐานความรู้ตามท่ีครุุสภากําหนด จงึจะสามารถขอใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูได้ 
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1.3.2  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่ มีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดีให้เข้าประชมุคณะอนกุรรมการส่งเสริมการผลิตครูท่ี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัอดุมศกึษาในประเทศ ครัง้ท่ี 2-2/2557 เม่ือวนัท่ี 
17 กมุภาพนัธ์ 2557  ณ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ ท่ีประชมุได้
เห็นชอบให้มหาวิทยาลยัทกัษิณ และมหาวิทยาลยับรูพา เปิดหลกัสตูร Super Premium ในปีการศกึษา 2558 
โดยให้ดําเนินการแปลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาองักฤษและจดัสง่ให้สถาบนัสง่เสริมสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน
เดือนเมษายน 2557 

1.3.3  การเปิดภาคเรียนตามอาเซียน 
เอกสารการประชมุนอกเลม่ 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 1/2557 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
1/2557 เม่ือวนัพธุท่ี 15 มกราคม 2557 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 4 วาระท่ี 1.2.3.1 (1) บรรทดัท่ี 3 
 ข้อความเดมิ  ...ณ โรงเรียนบ้านซ่านแดง อําเภอ  
 แก้ไขเป็น  ...ณ โรงเรียนบ้านส้านแดง อําเภอ  
 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 (ร่าง) โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยทกัษิณ 

- เล่ือนการพิจารณาเป็นการประชมุครัง้ถดัไป 
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4.2 โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
- เล่ือนการพิจารณาเป็นการประชมุครัง้ถดัไป 

 
 

4.3 การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลัยทกัษิณ  
ด้วยศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ เสนอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอช่ือบคุคล  

ท่ีมีคณุสมบตัิและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการบริหารศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจตามระเบียบมหาวิทยาลยัทกัษิณ   
ว่าด้วย การบริหารศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2551 หมวด 1 ข้อ 11 ในสว่นของกรรมการ
ท่ีมาจากคณะ สถาบัน หรือสํานัก ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ
เหมาะสมเป็นคณะกรรมการดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ดงันี ้

1. อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล 
2. อาจารย์ ดร.ศลิป์ชยั  สวุรรณมณี 
3. อาจารย์ ดร.สงิหา  ประสทิธ์ิพงศ์ 

 
 

4.4 ร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา (5 ปี)  
ตามท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ พฒันาหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาศิลปศกึษา (5 ปี) นัน้ บดันี ้การพฒันาหลกัสตูรได้เสร็จสิน้เรียบร้อย และได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 22 
มกราคม 2557 แล้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างหลกัสูตรดงักล่าว (เอกสารการ
ประชมุหมายเลข 4.4) 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
จดุเน้นโดยภาพรวมของหลกัสตูรจะเน้นทางด้านทศันศิลป์ ซึ่งศิลปศกึษาโดยทัว่ไปจะหมาย

รวมถึง ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ จึงควรเพิ่มเนือ้หาและรายละเอียดในส่วนของดนตรีและนาฏศิลป์ให้
ครอบคลมุ  ทัง้นี ้หากประสงค์เน้นทางด้านทศันศลิป์ควรตัง้ช่ือหลกัสตูรท่ีส่ือถึงจดุเน้นของหลกัสตูรให้ชดัเจน 

มต ิ เห็นชอบร่างหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา (5 ปี) โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และแก้ไขรายละเอียดดงันี ้

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 8.5 ให้ระบใุห้ชดัเจนวา่อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมีอะไรบ้าง 
2. หน้าท่ี 17 ช่ือภาษาองักฤษรายวิชา 0312415 สมัมนาการสอนศลิปศกึษา 
 ข้อความเดมิ  Seminar in  Teaching Arts Education 
 แก้ไขเป็น  Seminar in  Teaching Art Education 
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3. หน้าท่ี 18 ช่ือภาษาองักฤษรายวิชา 0312411 ศลิปะทดลองสําหรับครู 
 ข้อความเดมิ  Art Experimental of Teacher 
 แก้ไขเป็น  Art Experiment of Teacher 
 ความหมายของเลขรหสัหลกัท่ีหก ให้ระบคุวามหมายให้ครบทกุเลขท่ีมี 

4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา 
ในหน้าท่ี 49-68 ให้ปรับความรับผิดชอบหลกั และความรับผิดชอบรอง ให้เหมาะสมและกระจายให้ครอบคลมุ
ทกุด้าน 

5. ตรวจสอบความถูกต้องของคํา ข้อความ และการจัดรูปแบบเอกสาร เช่น การ   
ยอ่หน้า ให้ถกูต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกนั 

6. ตรวจสอบประวตัแิละคณุวฒิุของอาจารย์ให้ถกูต้อง 
 
 

4.5 การปรับหน่วยกติและเนือ้หารายวชิา 0308337 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา  
ด้วยสาขาวิชาพลศึกษาและสขุศึกษาเสนอขอปรับหน่วยกิตและเนือ้หา รายวิชา 0308337 

การส่งเสริมสขุภาพและกีฬาในสถานศกึษา เน่ืองจากมีความไม่สอดคล้องกบัหลกัสตูรวิชาชีพครูเลือก ประธาน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับหน่วยกิตและเนือ้หารายวิชาดงักล่าว 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5)  

มต ิ เห็นชอบการปรับหน่วยกิตและเนือ้หารายวิชา 0308337 การสง่เสริมสขุภาพและกีฬา
ในสถานศกึษา และให้เร่ิมใช้ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นต้นไป 

 
 

4.6 การเพิ่มรายวชิาชีพครู 
ด้วยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ เสนอขอเพ่ิมรายวิชาใหม่ในรายวิชาชีพครูเลือก เพ่ือให้

นิสติได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาภาษาตา่งประเทศมากขึน้ ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุการเพิ่มรายวิชาชีพครู (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.6)  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
 ควรปรับช่ือวิชาในรายวิชา 0308xxx ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในชัน้เรียน
ภาษาอังกฤษ ให้มีความชดัเจนมากขึน้ และควรเพิ่มรายวิชา “ทกัษะการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ
บคุลากรทางการศกึษา” เพ่ือให้นิสติในหลกัสตูร 4 ปี และบคุลากรทางการศกึษาสามารถเลือกเรียนได้ 

มต ิ ท่ีประชมุเห็นชอบ ดงันี ้
1. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาชีพครูเลือก โดยให้ปรับจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้อง

กับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และให้เร่ิมใช้ตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน           
4 รายวิชา ดงันี ้
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1.1 รายวิชา 0308xxx ทกัษะการนําเสนอเป็นภาษาองักฤษสําหรับครู  
 English Presentation Skills for Teachers   3(2-2-5) 
1.2 รายวิชา  0308xxx ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในชัน้ เ รียน

ภาษาองักฤษ   
 Critical Thinking Skills in the Language Classroom 3(3-0-6) 
1.3 รายวิชา 0308xxx การอ่านบทความภาษาองักฤษทางการศกึษา  
 Reading English Articles in Education   3(2-2-5) 
1.4 รายวิชา 0308xxx ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษสําหรับครู 

 English Writing Skills for Teachers   3(2-2-5) 
2. ให้สาขาวิชาพิจารณาปรับช่ือวิชา และเพิ่มรายวิชาตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการ 
 
 

4.7 การแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาํหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาํบัณฑิตศึกษา 
ด้วยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ มีความประสงค์แต่งตัง้อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ทองมาก 

เป็นกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และแต่งตัง้เป็นอาจารย์
ประจําบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้บุคคล
ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.7)  

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ทองมาก เป็นกรรมการผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร กศ.บ.ภาษาองักฤษ และเป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา 

 
 

4.8 การโอนย้ายสถานศึกษา และการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวกมลนัทธ์  
แกล้วทนงค์ 
ด้วยนางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์ มีความประสงค์โอนย้ายสถานศึกษาจากสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 ซึ่งฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตในเบือ้งต้นแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาการโอนย้ายสถานศึกษา และการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตดังกล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.8)  

มต ิ เห็นชอบการโอนย้ายสถานศึกษาของนางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์ มาสังกัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตัง้แต่ภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557 โดยมอบ
ฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ตรวจสอบคะแนน PAT5 ของนิสิต กรณีไม่มีผลคะแนนให้ดําเนินการสอบเพ่ือวดั
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แววความเป็นครูของนิสิต และเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์ จํานวน 15 
รายวิชา รวม 36 หน่วยกิต ดงันี ้

 

ที่ 
รายวชิาของมหาวทิยาลัยบูรพา รายวชิาของมหาวทิยาลัยทักษิณ 

รหัส
วชิา 

รายวชิา หน่วยกติ 
ค่าระดับ
ขัน้ที่ได้ 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

1.  999041 ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) B 0000121 ภาษาองักฤษทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
2.  999042 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) C+ 0000122 ภาษาองักฤษทัว่ไป 2 3(3-0-6) 
3.  265109 มนษุยศาสตร์เชิงบรูณาการ 3(3-0-6) C+ 0000141 พลวัตสังคมโลกและ

สงัคมไทย 
3(3-0-6) 

4.  302111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) C+ 0202111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 
5.  306100 ชีววิทยาทัว่ไป 1 3(3-0-6) C+ 0207101 หลกัชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
6.  306101 ปฏิบติัการชีววิทยาทัว่ไป 1 1(0-3-1) B 0207191 ปฏิบติัการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
7.  308100 ฟิสกิส์ 1 3(3-0-6) B 0323103 หลกัฟิสกิส์ 1 3(3-0-6) 
8.  302112 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) C+ 2020112 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 
9.  303103 ปฏิบติัการเคมี 1(0-3-1) C 0221191 ปฏิบติัการเคมี 1(0-3-0) 
10.  308101 ฟิสกิส์ 2 3(3-0-6) B 0323104 หลกัฟิสกิส์ 2 3(3-0-6) 
11.  308102 ปฏิบติัการฟิสกิส์เบือ้งต้น 1 1(0-3-1) B 0323191 ปฏิบติัการฟิสกิส์ 1 1(0-3-0) 
12.  302241 ห ลั ก แ ล ะ วิ ธี ก า ร ข อ ง

คณิตศาสตร์ 
3(3-0-6) C+ 0202102 ตรรกศาสตร์และการ

พิสจูน์ 
2(1-2-3) 

13.  302251 ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น
และการประยกุต์ 

3(3-0-6) C+ 0219201 หลกัสถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 312100 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) B    
14.  311191 รู้รอบเร่ืองอาหาร 2(2-0-4) C+ 0319251 อ า ห า ร แ ล ะ

โภชนาการ 
2(2-0-4) 

15.  885101 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวนั 

3(2-2-5) C 0308213 เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ
การศกึษา 

2(1-2-3) 
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4.9 การเทยีบโอนรายวชิาเรียนของนิสิต 
ด้วยมีนิสติมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาดงันี ้
(1) นางสาวพนัทิพา  ไชยเลิศ และนายศกัดา  อินทร์แก้ว นิสิตชัน้ปีท่ี 1 หลกัสตูรนิติศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งพ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้วและสมคัรเข้ามาเรียนใหม่ มีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรียนท่ีได้เรียนมาแล้วในหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิตศิาสตร์ ปีการศกึษา 2552 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0302306 การบริหารกิจกรรมนกัเรียน 2(2-0-4) กบั
รายวิชา 0302306 การบริหารกิจกรรมนกัเรียน 2(2-0-6) (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.9.1) 

(2) นางสาวบุญรักษา  สิงหนุดํา นิสิตรหัส 561087535 ชัน้ปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งพ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้วและสมคัรเข้ามาเรียนใหม่ มีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรียนท่ีได้เรียนมาแล้วในหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ ปีการศกึษา 2552 จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0302321 โรงเรียนกบัชมุชน 2(2-0-4) กบัรายวิชา 
0302321 โรงเรียนกบัชมุชน 2(2-0-4) (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.9.2) 

(3) สิบตํารวจตรีพิพฒัน์  พละนาวิน  นิสิตชัน้ปีท่ี 1 รหสั 561087545 หลกัสตูรนิติศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งลาออกจากการเป็นนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชา
พลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ และสมคัรเข้าเรียนใหม่ในหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต มีความประสงค์ขอเทียบโอน
รายวิชาเรียนท่ีได้เรียนมาแล้วในหลกัสตูรในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
ปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นรายวิชาในหลกัสตูรเก่า พ.ศ. 2549 กับหลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2555 จํานวน 7 รายวิชา 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.9.3) 

(4) นางสาววธิตา  โต๊ะสมนั รหสั 522021142 นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะ
ศกึษาศาสตร์ ซึง่โอนย้ายมาจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรียน
ท่ีได้เรียนมาแล้วจากคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0207317 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์ 2(2-0-4) กับรายวิชา 0207213 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2(2-0-4) 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.9.4) 

(5) นางสาวฟิตย๊ะ  หะยีอมูา  รหสั 521031245  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศกึษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาในหลกัสตูรเก่ากบัหลกัสตูรใหม่ จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการ
ประชมุหมายเลข 4.9.5) คือ 

(5.1)  รายวิชา 0317222 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา 3(2-2-5) กับ
รายวิชา 0317221 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา 2(1-2-3) 

(5.2)  รายวิชา 0317241 เทคโนโลยีเสียงและการบันทึกเสียง 3(2-2-5) กับรายวิชา 
0317241 เสียงและการบนัทกึเสียง 3(2-2-5)  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนของนิสิต
ข้างต้น (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.9.1 - 4.9.5)  
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มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนิสติดงันี ้
(1) เห็นชอบให้นางสาวพันทิพา  ไชยเลิศ และนายศักดา  อินทร์แก้ว  เทียบโอน

รายวิชาในหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต ได้จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0302306 การบริหารกิจกรรมนกัเรียน 
2(2-0-4) กบัรายวิชา 0302306 การบริหารกิจกรรมนกัเรียน 2(2-0-6)  

(2) เห็นชอบให้นางสาวบุญรักษา  สิงหนุดํา เทียบโอนรายวิชาเรียนในหลักสูตร       
นิตศิาสตรบณัฑิต ได้จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0302321 โรงเรียนกบัชมุชน 2(2-0-4) กบัรายวิชา 0302321 
โรงเรียนกบัชมุชน 2(2-0-4) 

(3) เห็นชอบให้สิบตํารวจตรีพิพัฒน์  พละนาวิน  เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร
การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ปีการศกึษา 2552 ซึง่เป็นรายวิชาในหลกัสตูรเก่า พ.ศ. 
2549 กบัหลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้จํานวน 7 รายวิชา ดงันี ้

รายวชิาที่เรียนมาแล้ว หมวดวชิาเฉพาะ 
หลักสูตร กศ.บ. พลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 

ค่า
ระดับ
ขัน้ที่
ได้ 

รายวชิาที่ขอเทียบโอน หมวดวชิาเฉพาะ 
หลักสูตร กศ.บ. พลศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2555 
(เทียบโอนเป็นวชิาเลือกเสรี) 

1. 0319104 การสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 

2(1-2-3) A 0319104 การสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย 

2(1-2-3) 

2. 0319131 ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ส อ น
ยิมนาสติก 

2(1-2-3) C+ 0319131 ทักษะและการสอน
ยิมนาสติก 

2(1-2-3) 

3. 0319132 ทกัษะและการสอนกรีฑา 2(1-2-3) B 0319132 ทักษะและการสอน
กรีฑา 

2(1-2-3) 

4. 0319231 ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ส อ น
ฟตุบอล 

2(1-2-3) A 0319231 ทักษะและการสอน
ฟตุบอล 

2(1-2-3) 

5. 0319232 ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ส อ น
บาสเกตบอล 

2(1-2-3) A 0319232 ทักษะและการสอน
บาสเกตบอล 

2(1-2-3) 

6. 0319209 การจัดการพลศึกษาและ
การกีฬา 

2(2-0-4) C 0319209 การจัดการพลศึกษา
และการกีฬา 

2(2-0-4) 

7. 0319218 โภชนาการกับการออก
กําลงักาย 

2(2-0-4) B 0319315 โภชนาการกับการ
ออกกําลงักาย 

2(2-0-4) 

 
(4) เห็นชอบให้นางสาววธิตา  โต๊ะสมนั เทียบโอนรายวิชาเรียนได้จํานวน 1 รายวิชา

คือ รายวิชา 0207317 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2(2-0-4) กับรายวิชา 0207213 ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนรัุกษ์ 2(2-0-4) 

(5) เห็นชอบให้นางสาว ฟิตย๊ะ  หะยีอมูา  ขอเทียบโอนรายวิชาเรียนในหลกัสตูรเก่า
กบัหลกัสตูรใหม่ ได้จํานวน 2 รายวิชา คือ 
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1. รายวิชา 0317222 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา 3(2-2-5) 
กบัรายวิชา 0317221 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา 2(1-2-3) 

2. รายวิชา 0317241 เทคโนโลยีเสียงและการบนัทกึเสียง 3(2-2-5) กบัรายวิชา 
0317241 เสียงและการบนัทกึเสียง 3(2-2-5)  

 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 พิจารณาโครงการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการศึกษาและมีเดีย  

คอนเวอร์เจนซ์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ  
- ถอนวาระการพิจารณา 

 
 

5.2 พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุข
ชายแดนใต้ 
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัทักษิณ ครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2556 ได้

อนมุตัใินหลกัการให้พฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสขุชายแดนใต้ และได้
ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาหลกัสตูรของฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ เม่ือวนัท่ี 
17 กมุภาพนัธ์ 2557 ในการนี ้ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยัจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัตสิขุชายแดนใต้ (เอกสารการประชมุ
หมายเลข 5.2 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. กลุม่เป้าหมายท่ีจะเข้ารับการศกึษาในหลกัสตูรโดยสว่นใหญ่จะเป็นมสุลิมในพืน้ท่ีซึง่ใช้

ภาษามลายทู้องถ่ินในการส่ือสาร ควรจดัรายวิชาภาษาไทยรองรับกลุม่เป้าหมายนีด้้วย 
2. การจดัรายวิชาทางด้านการวิจยัควรคํานึงถึงกลุ่มผู้ เรียนเป็นหลกั เน่ืองจากผู้ เรียนเป็น

ประชาชนในพืน้ท่ีซึง่อาจไม่มีความรู้ และประสบการณ์ในการทําวิจยัมาก่อน และผู้พฒันาหลกัสตูรอาจพฒันา
หลกัสตูรดงักลา่วให้เป็นหลกัสตูรในระดบัปริญญาโทเพ่ือตอ่ยอดการทําวิจยัของนิสติได้ 

มต ิ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสุข
ชายแดนใต้  
 
 

5.2 กาํหนดการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวสิามัญ 
เน่ืองจากได้เล่ือนการพิจารณาวาระการประชุมในครัง้นีห้ลายวาระ ประธานจึงเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาการจดัประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั 
มต ิ เห็นชอบให้มีการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ในวนั

จนัทร์ท่ี 10 มีนาคม 2557  ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
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ปิดประชุม เวลา 15.45 น. 
 
 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
บนัทกึการประชมุ 

 
 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
ตรวจรายงานการประชมุ 


