รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 2/2557
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 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. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.โสภณ แย้ มทองคํา – แทน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
12. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา

เนื่องจาก

ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชยั ดิษฐ
2. อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
3. อาจารย์นนั ทวุฒิ สิทธิวงั
4. อาจารย์ชลธิดา เกศเพชร

ผู้ช่วยคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ

13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การสอบคัดเลือก สอบตรงวิธีพเิ ศษ (สอบข้ อเขียน)
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1
1.1.2 (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ทักษิ ณ เรื่ อง แนวทางการอนุ มั ติแ ละสนั บ สนุ น
ค่ าใช้ จ่ายการศึกษาดูงานเป็ นหมู่คณะสําหรั บบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2
1.1.3 การประชุมหารื อเรื่ องทุนครู มืออาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ จดั ประชุมหารื อเรื่ องทุนครู พนั ธุ์ใหม่ โดยทุนดังกล่าวจะ
จัดสรรให้ กบั นิสิตตั้งแต่ปีที่ 5 ที่มีความประสงค์ขอรับทุน (ไม่จํากัดสาขา) มีคะแนน GPAX วิชาเอกและวิชาชีพ
ครูไม่ตํ่ากว่า 3.00 ใช้ วิธีการสอบคัดเลือกผู้รับทุน โดยสํานักทดสอบเป็ นผู้ออกข้ อสอบ
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ (ไม่ มี)
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ )
1.3.1 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คุรุสภาได้ ออกเกณฑ์ใหม่ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเพิ่มเวลาเรี ยน
ของผู้ที่ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจาก 210 ชัว่ โมง เป็ น 240 ชัว่ โมง และผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูต้องผ่านการสอบในมาตรฐานความรู้ตามที่ครุ ุสภากําหนด จึงจะสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
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1.3.2 การประชุมคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มการผลิตครู ท่ ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณบดีให้ เข้ าประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริ มการผลิตครู ที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครั้งที่ 2-2/2557 เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้
เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และมหาวิทยาลัยบูรพา เปิ ดหลักสูตร Super Premium ในปี การศึกษา 2558
โดยให้ ดํ า เนิ น การแปลหลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ เป็ นภาษาอังกฤษและจัดส่งให้ สถาบันส่งเสริ มส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใน
เดือนเมษายน 2557
1.3.3 การเปิ ดภาคเรี ยนตามอาเซียน
เอกสารการประชุมนอกเล่ม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 1/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 4 วาระที่ 1.2.3.1 (1) บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
...ณ โรงเรี ยนบ้ านซ่ านแดง อําเภอ
แก้ ไขเป็ น
...ณ โรงเรี ยนบ้ านส้ านแดง อําเภอ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 (ร่ าง) โครงการจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยทักษิณ
- เลื่อนการพิจารณาเป็ นการประชุมครั้งถัดไป
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4.2 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
- เลื่อนการพิจารณาเป็ นการประชุมครั้งถัดไป

4.3 การแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ เสนอให้ หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติและเหมาะสมเป็ นคณะกรรมการบริ หารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ว่าด้ วย การบริ หารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ. 2551 หมวด 1 ข้ อ 11 ในส่วนของกรรมการ
ที่ ม าจากคณะ สถาบัน หรื อ สํา นัก ประธานจึง เสนอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณาเสนอชื่ อ บุคคลที่ มี คุณสมบัติแ ละ
เหมาะสมเป็ นคณะกรรมการดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบให้ เ สนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เป็ นคณะกรรมการบริ ห ารศูน ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี ้
1. อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล
2. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
3. อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

4.4 ร่ าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี )
ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี ) นั้น บัดนี ้ การพัฒนาหลักสูตรได้ เสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อย และได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 22
มกราคม 2557 แล้ ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่ างหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.4)
ข้ อสังเกต และข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
จุดเน้ นโดยภาพรวมของหลักสูตรจะเน้ นทางด้ านทัศนศิลป์ ซึ่งศิลปศึกษาโดยทัว่ ไปจะหมาย
รวมถึง ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ จึงควรเพิ่มเนือ้ หาและรายละเอียดในส่วนของดนตรี และนาฏศิลป์ให้
ครอบคลุม ทั้งนี ้ หากประสงค์เน้ นทางด้ านทัศนศิลป์ควรตั้งชื่อหลักสูตรที่สื่อถึงจุดเน้ นของหลักสูตรให้ ชดั เจน
มติ เห็นชอบร่ างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี ) โดยให้ ปรับแก้ ไข
ตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ และแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
1. หน้ าที่ 2 ข้ อ 8.5 ให้ ระบุให้ ชดั เจนว่าอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องมีอะไรบ้ าง
2. หน้ าที่ 17 ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา 0312415 สัมมนาการสอนศิลปศึกษา
ข้ อความเดิม
Seminar in Teaching Arts Education
แก้ ไขเป็ น
Seminar in Teaching Art Education
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3. หน้ าที่ 18 ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา 0312411 ศิลปะทดลองสําหรับครู
ข้ อความเดิม
Art Experimental of Teacher
แก้ ไขเป็ น
Art Experiment of Teacher
 ความหมายของเลขรหัสหลักที่หก ให้ ระบุความหมายให้ ครบทุกเลขที่มี
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
ในหน้ าที่ 49-68 ให้ ปรับความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ให้ เหมาะสมและกระจายให้ ครอบคลุม
ทุกด้ าน
5. ตรวจสอบความถูกต้ องของคํา ข้ อความ และการจัดรู ปแบบเอกสาร เช่น การ
ย่อหน้ า ให้ ถกู ต้ อง และเป็ นรูปแบบเดียวกัน
6. ตรวจสอบประวัตแิ ละคุณวุฒิของอาจารย์ให้ ถกู ต้ อง

4.5 การปรั บหน่ วยกิตและเนือ้ หารายวิชา 0308337 การส่ งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเสนอขอปรับหน่วยกิตและเนื ้อหา รายวิชา 0308337
การส่งเสริ มสุขภาพและกีฬาในสถานศึกษา เนื่องจากมีความไม่สอดคล้ องกับหลักสูตรวิชาชีพครู เลือก ประธาน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการปรั บหน่วยกิตและเนือ้ หารายวิชาดังกล่าว
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบการปรับหน่วยกิตและเนื ้อหารายวิชา 0308337 การส่งเสริ มสุขภาพและกีฬา
ในสถานศึกษา และให้ เริ่ มใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป

4.6 การเพิ่มรายวิชาชีพครู
ด้ วยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ เสนอขอเพิ่มรายวิชาใหม่ในรายวิชาชีพครู เลือก เพื่อให้
นิสติ ได้ มีโอกาสเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาต่างประเทศมากขึ ้น ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมการเพิ่มรายวิชาชีพครู (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรปรั บชื่ อ วิชาในรายวิชา
0308xxx ทัก ษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณในชั้นเรี ย น
ภาษาอังกฤษ ให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น และควรเพิ่มรายวิชา “ทักษะการนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา” เพื่อให้ นิสติ ในหลักสูตร 4 ปี และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเลือกเรี ยนได้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี ้
1. เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาชีพครู เลือก โดยให้ ปรับจํานวนหน่วยกิตให้ สอดคล้ อง
กับการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา และให้ เริ่ มใช้ ตั้งแต่ภ าคเรี ย นที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จํ า นวน
4 รายวิชา ดังนี ้
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1.1 รายวิชา 0308xxx ทักษะการนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษสําหรับครู
English Presentation Skills for Teachers
3(2-2-5)
1.2 รายวิ ช า 0308xxx ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในชั้น เรี ยน
ภาษาอังกฤษ
Critical Thinking Skills in the Language Classroom
3(3-0-6)
1.3 รายวิชา 0308xxx การอ่านบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษา
Reading English Articles in Education
3(2-2-5)
1.4 รายวิชา 0308xxx ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครู
English Writing Skills for Teachers
3(2-2-5)
2. ให้ ส าขาวิ ช าพิ จ ารณาปรั บ ชื่ อ วิ ช า และเพิ่ ม รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการ

4.7 การแต่ งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ประจําหลักสูตร และ
อาจารย์ ประจําบัณฑิตศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ มีความประสงค์แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
เป็ นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และแต่งตั้งเป็ นอาจารย์
ประจําบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.7)
มติ เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ง อาจารย์ ดร.ณัฐ นัน ท์ ทองมาก เป็ นกรรมการผู้รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และเป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา

4.8 การโอนย้ ายสถานศึกษา และการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวกมลนั ทธ์
แกล้ วทนงค์
ด้ วยนางสาวกมลนัทธ์ แกล้ วทนงค์ มี ความประสงค์ โอนย้ ายสถานศึกษาจากสาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาสังกัดสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี ) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 ซึ่งฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ได้
ตรวจสอบคุณ สมบัติข องนิ สิตในเบื อ้ งต้ นแล้ ว รองคณบดี ฝ่ายวิ ชาการและพัฒนานิ สิต จึงเสนอให้ ที่ ประชุม
พิ จ ารณาการโอนย้ า ยสถานศึก ษา และการเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย นของนิ สิต ดัง กล่า ว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.8)
มติ เห็ น ชอบการโอนย้ า ยสถานศึก ษาของนางสาวกมลนัท ธ์ แกล้ ว ทนงค์ มาสัง กัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 โดยมอบ
ฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ตรวจสอบคะแนน PAT5 ของนิสิต กรณีไม่มีผลคะแนนให้ ดําเนินการสอบเพื่อวัด
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แววความเป็ นครู ของนิสิต และเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวกมลนัทธ์ แกล้ วทนงค์ จํานวน 15
รายวิชา รวม 36 หน่วยกิต ดังนี ้
รายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่
1.
2.
3.

รหัส
วิชา
999041
999042
265109

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

302111
306100
306101
308100
302112
303103
308101
308102
302241

13. 302251
312100
14. 311191
15. 885101

รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ าระดับ
ขัน้ ที่ได้

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์ เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)

B
C+
C+

0000121
0000122
0000141

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

แคลคูลสั 1
ชีววิทยาทัว่ ไป 1
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 1
ฟิ สกิ ส์ 1
แคลคูลสั 2
ปฏิบตั ิการเคมี
ฟิ สกิ ส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์เบื ้องต้ น 1
ห ลั ก แ ล ะ วิ ธี ก า ร ข อ ง
คณิตศาสตร์
ความน่ า จะเป็ นเบื อ้ งต้ น
และการประยุกต์
สถิติเบื ้องต้ น
รู้รอบเรื่ องอาหาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

C+
C+
B
B
C+
C
B
B
C+

0202111
0207101
0207191
0323103
2020112
0221191
0323104
0323191
0202102

3(3-0-6)

C+

0219201

ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 1
ภาษาอังกฤษทัว่ ไป 2
พลวัตสังคมโลกและ
สังคมไทย
แคลคูลสั 1
หลักชีววิทยา 1
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
หลักฟิ สกิ ส์ 1
แคลคูลสั 2
ปฏิบตั ิการเคมี
หลักฟิ สกิ ส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ 1
ตรรกศาสตร์ และการ
พิสจู น์
หลักสถิติเบื ้องต้ น

3(3-0-6)
2(2-0-4)

B
C+

0319251

เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน 3(2-2-5)
ชีวิตประจําวัน

C

0308213

รายวิชา

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

อ า ห า ร แ ล ะ 2(2-0-4)
โภชนาการ
เ ท ค โ น โ ล ยี 2(1-2-3)
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
การศึกษา
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4.9 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนิสิต
ด้ วยมีนิสติ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาดังนี ้
(1) นางสาวพันทิพา ไชยเลิศ และนายศักดา อินทร์ แก้ ว นิสิตชั ้นปี ที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งพ้ นสภาพการเป็ นนิสิตแล้ วและสมัครเข้ ามาเรี ยนใหม่ มีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยนที่ได้ เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิตศิ าสตร์ ปี การศึกษา 2552 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0302306 การบริ หารกิจกรรมนักเรี ยน 2(2-0-4) กับ
รายวิชา 0302306 การบริ หารกิจกรรมนักเรี ยน 2(2-0-6) (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.9.1)
(2) นางสาวบุญ รั ก ษา สิง หนุดํ า นิ สิต รหัส 561087535 ชั้น ปี ที่ 1 หลัก สูต รนิ ติ ศ าสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งพ้ นสภาพการเป็ นนิสิตแล้ วและสมัครเข้ ามาเรี ยนใหม่ มีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยนที่ได้ เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ ปี การศึกษา 2552 จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0302321 โรงเรี ยนกับชุมชน 2(2-0-4) กับรายวิชา
0302321 โรงเรี ยนกับชุมชน 2(2-0-4) (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.9.2)
(3) สิบตํารวจตรี พิพฒ
ั น์ พละนาวิน นิสิตชั้นปี ที่ 1 รหัส 561087545 หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งลาออกจากการเป็ นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และสมัครเข้ าเรี ยนใหม่ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความประสงค์ขอเทียบโอน
รายวิชาเรี ยนที่ได้ เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 ซึ่งเป็ นรายวิชาในหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 จํานวน 7 รายวิชา
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.9.3)
(4) นางสาววธิตา โต๊ ะสมัน รหัส 522021142 นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ซึง่ โอนย้ ายมาจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยน
ที่ได้ เรี ยนมาแล้ วจากคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0207317 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรั ก ษ์ 2(2-0-4) กับ รายวิ ช า 0207213 ความหลากหลายทางชี ว ภาพและการอนุรั ก ษ์ 2(2-0-4)
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.9.4)
(5) นางสาวฟิ ตย๊ ะ หะยีอมู า รหัส 521031245 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.9.5) คือ
(5.1) รายวิชา 0317222 ระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรั กษา 3(2-2-5) กับ
รายวิชา 0317221 ระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการบํารุงรักษา 2(1-2-3)
(5.2) รายวิชา 0317241 เทคโนโลยีเสียงและการบันทึกเสียง 3(2-2-5) กับรายวิชา
0317241 เสียงและการบันทึกเสียง 3(2-2-5)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนของนิสิต
ข้ างต้ น (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.9.1 - 4.9.5)
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เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนิสติ ดังนี ้
(1) เห็นชอบให้ นางสาวพันทิพา ไชยเลิศ และนายศักดา อินทร์ แก้ ว เทียบโอน
รายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0302306 การบริ หารกิจกรรมนักเรี ยน
2(2-0-4) กับรายวิชา 0302306 การบริ หารกิจกรรมนักเรี ยน 2(2-0-6)
(2) เห็นชอบให้ นางสาวบุญรั กษา สิงหนุดํา เทียบโอนรายวิชาเรี ยนในหลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ได้ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0302321 โรงเรี ยนกับชุมชน 2(2-0-4) กับรายวิชา 0302321
โรงเรี ยนกับชุมชน 2(2-0-4)
(3) เห็ นชอบให้ สิบ ตํา รวจตรี พิ พัฒ น์ พละนาวิ น เที ย บโอนรายวิ ช าในหลักสูต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปี การศึกษา 2552 ซึง่ เป็ นรายวิชาในหลักสูตรเก่า พ.ศ.
2549 กับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้ จํานวน 7 รายวิชา ดังนี ้
มติ

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตร กศ.บ. พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0319104 การสร้ างสมรรถภาพทาง 2(1-2-3)
กาย
0319131 ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ส อ น 2(1-2-3)
ยิมนาสติก
0319132 ทักษะและการสอนกรี ฑา 2(1-2-3)
0319231 ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ส อ น
ฟุตบอล
0319232 ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ส อ น
บาสเกตบอล
0319209 การจัดการพลศึกษาและ
การกีฬา
0319218 โภชนาการกั บ การออก
กําลังกาย

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่
ได้

A
C+
B

2(1-2-3)

A

2(1-2-3)

A

2(2-0-4)

C

2(2-0-4)

B

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตร กศ.บ. พลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2555
(เทียบโอนเป็ นวิชาเลือกเสรี )
0319104 การสร้ างสมรรถภาพ 2(1-2-3)
ทางกาย
0319131 ทั ก ษะและการสอน 2(1-2-3)
ยิมนาสติก
0319132 ทั ก ษะและการสอน 2(1-2-3)
กรี ฑา
0319231 ทั ก ษะและการสอน 2(1-2-3)
ฟุตบอล
0319232 ทั ก ษะและการสอน 2(1-2-3)
บาสเกตบอล
0319209 การจัด การพลศึก ษา 2(2-0-4)
และการกีฬา
0319315 โภชนาการกั บ การ 2(2-0-4)
ออกกําลังกาย

(4) เห็นชอบให้ นางสาววธิตา โต๊ ะสมัน เทียบโอนรายวิชาเรี ยนได้ จํานวน 1 รายวิชา
คือ รายวิชา 0207317 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2(2-0-4) กับรายวิชา 0207213 ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2(2-0-4)
(5) เห็นชอบให้ นางสาว ฟิ ตย๊ ะ หะยีอมู า ขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยนในหลักสูตรเก่า
กับหลักสูตรใหม่ ได้ จํานวน 2 รายวิชา คือ
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1. รายวิชา 0317222 ระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรักษา 3(2-2-5)
กับรายวิชา 0317221 ระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการบํารุงรักษา 2(1-2-3)
2. รายวิชา 0317241 เทคโนโลยีเสียงและการบันทึกเสียง 3(2-2-5) กับรายวิชา
0317241 เสียงและการบันทึกเสียง 3(2-2-5)

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจ ารณาโครงการจัด ทํา วารสารอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เทคโนโลยีก ารศึกษาและมี เดี ย
คอนเวอร์ เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ถอนวาระการพิจารณา

5.2 พิจารณา (ร่ าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสุข
ชายแดนใต้
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ได้
อนุมตั ใิ นหลักการให้ พฒ
ั นาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้ และได้
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพ เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2557 ในการนี ้ ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. กลุม่ เป้าหมายที่จะเข้ ารับการศึกษาในหลักสูตรโดยส่วนใหญ่จะเป็ นมุสลิมในพื ้นที่ซงึ่ ใช้
ภาษามลายูท้องถิ่นในการสื่อสาร ควรจัดรายวิชาภาษาไทยรองรับกลุม่ เป้าหมายนี ้ด้ วย
2. การจัดรายวิชาทางด้ านการวิจยั ควรคํานึงถึงกลุ่มผู้เรี ยนเป็ นหลัก เนื่องจากผู้เรี ยนเป็ น
ประชาชนในพื ้นที่ซงึ่ อาจไม่มีความรู้ และประสบการณ์ในการทําวิจยั มาก่อน และผู้พฒ
ั นาหลักสูตรอาจพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวให้ เป็ นหลักสูตรในระดับปริ ญญาโทเพื่อต่อยอดการทําวิจยั ของนิสติ ได้
มติ เห็นชอบ (ร่ าง) หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสุข
ชายแดนใต้

5.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
เนื่องจากได้ เลื่อนการพิจารณาวาระการประชุมในครั้งนีห้ ลายวาระ ประธานจึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
มติ เห็นชอบให้ มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ในวัน
จันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป
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ปิ ดประชุม

เวลา

15.45 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

