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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน 

1.1.1 การจัดทําหลักสูตรครู 6 ป  
ดวยสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรกําหนดจัดใหมีการประชุมผูแทนสาขา

ตางๆ จากคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรทั่วประเทศ ในระหวางวันที่ 29-30 ตุลาคม 2553  ณ มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏจันทรเกษม เพื่อหารือการผลิตและการจัดทําหลักสูตรครู 6 ป โดยความคืบหนาในการประชุมจะแจงให

ทราบในโอกาสตอไป 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.2  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.2.1  การโอนยายของนิสิตที่สอบวัดแววความเปนครู ครั้งที่ 2  

ตามที่คณะศึกษาศาสตไดพิจารณาการโอนยายคณะของนางสาวสุธิดา  

หวังใบ, นายคมสัน  แซจั่น, นางสาวตัสนีม  อะหวัง, นางสาววัลละยา  เส็นเหมะ, นางสาวมูนา  ดือเระ, นายณัฐ

วุฒิ  รักษชู, นางสาวเพ็ญสกาว  สมทิพย, นางสาวบุศราทิพย  หมวดอินทอง, นายพงศพัฒน  สุทธิฤทธิ์ และนาย

สิรภพ  เอียดคง ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 12 

ตุลาคม 2553 นั้น ที่ประชุมมีมติใหนิสิตสอบวัดแววความเปนครูใหม ซึ่งคณะไดดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว 

ผลการสอบวัดแววความเปนครู ครั้งที่ 2 เปนดังนี้ 

สอบผาน จํานวน 1 คือ นางพงศพัฒน  สุทธิฤทธิ์ 

สอบไมผาน จํานวน 7 คน คือ นางสาวสุธิดา  หวังใบ, นายคมสัน  แซจั่น, 

นางสาวตัสนีม  อะหวัง, นางสาววัลละยา  เส็นเหมะ, นางสาวมูนา  ดือเระ, นายณัฐวุฒิ  รักษชู และนางสาว

เพ็ญสกาว  สมทิพย 

ขอยกเลิกการโอนยายคณะ  จํานวน  1 คน  คือ  นางสาวบุศราทิพย        

หมวดอินทอง 

ยังไมไดดําเนินการสอบครั้งที่ 2 เนื่องจากติดตอนิสิตไมได จํานวน 1 คน คือ 

นายสิรภพ  เอียดคง 
 

 
1.2.3 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

นางสมนิตย  สุกาพัฒน  รักษาการหัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร แจงสรุป   

การใชเงินงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําป 2553 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

นอกเลม)  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 1/2553 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ     

ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
   หนาที่ 11  วาระที่ 5.4 ในสวนของขอเสนอแนะจากกรรมการ บรรทัดที่ 2 
   ขอความเดิม ...โดยพิจาณาจากบุคคลในสาขาวิชา... 

แกไขเปน ...โดยพิจารณาจากบุคคลในสาขาวิชา... 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2553 
  ดวยที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ในการนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2553  

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

  มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2553 โดยใหแกไขจํานวนนิสิต

ในรายวิชา 0308253 กลุม 1501 ของอาจารยวรวรรณินี  ราชสงฆ จากจํานวน 10 คน เปน 9 คน 

 

 
4.2 เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดขอความอนุเคราะหใหคณะที่มีการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยหรือมีคุณวุฒิปริญญาเอก คณะละ 1 คน ซึ่งอาจจะเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกคณะก็ได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในการนี้ นางสุภาภรณ  

ประดับแสง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการ

ประชุม หมายเลข 4.2) 

  มติ เห็นชอบใหเสนอชื่ออาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ  เขารับการพิจารณา

แตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
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4.3 เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสภาวิชาการ 

  ดวยกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจะพนตําแหนงตามวาระในวันที่ 24 ตุลาคม 

2553 ฝายเลขานุการสภาวิชาการจึงเสนอใหคณะเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งอาจสรรหาจากบุคคลภายนอกหรือจากคณาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยทักษิณที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ันไป และไมดํารงตําแหนง

ทางการบริหารที่มีเงินประจําตําแหนง (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

   มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อรองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย  เขารับการพิจารณา

แตงตั้งเปนคณะกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

 

 
4.4 เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (เพิ่มเติม) 

  ดวยนางสาวชวนพิศ  ชุมคง  ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานแลว เพื่อใหการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเปนไปดวยความ

เรียบรอย ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ

นางสาวชวนพิศ  ชุมคง เปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) 

   มติ เห็นชอบการแตงตั้งนางสาวชวนพิศ  ชุมคง  เปนคณะกรรมการผู รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 
4.5 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 

  ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     

ไดจัดทํารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... ในการนี้       

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.5-นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. หนา 8-10 รายวิชาในหมวดวิชาเอก นาจะปรับเปล่ียนจาก 2 หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต 

2. หนา 11 แผนการศึกษา การเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต โดยจัดใหเรียน

รายวิชา 0111501 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาเพื่อทดแทนการเรียนการวิชา 0115500 การอาน ควร

แจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบดวย 
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   มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.... โดยใหปรับแกไขเอกสารตามขอเสนอแนะจากกรรมการ และเพิ่มเติมขอมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

1. หนาที่ 2 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

ขอความเดิม  สถานภาพหลักสูตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 กําหนดการเปดสอน เ ร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1         

ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 

แกไขเปน  สถานภาพหลักสูตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..... 

 กําหนดการเปดสอน เ ร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1         

ปการศึกษา 2554 เปนตนไป 

2. หนาที่ 8 ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ขอความเดิม   แกไขเปน  
หมวดวิชา จํานวนหนวย

กิต 

 หมวดวิชา จํานวนหนวย

กิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานไมนับหนวยกิต 3  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานไมนับหนวยกิต 
ไมนอยกวา 

3 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย

ไมนอยกวา 

6  หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย

ไมนอยกวา 

6 

...   ...  

 

3. หนาที่ 8 ขอ 3.1.3 รายวิชาหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย  6 หนวยกิต 

ใหเพิ่มรายวิชาตอไปน้ี 

3.1 รายวิชา  0320502  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

3.2 รายวิชา  0320512  การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(2-2-5) 

4. หนาที่ 8-11 ใหทบทวนรหัสรายวิชาและหนวยกิตใหตรงกับภาคผนวก ข. ตาราง

เปรียบเทียบหลักสูตรฯ พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 

5. หนาที่ 11 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

ขอความเดิม 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน                                      จํานวน 11 หนวยกิต ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย                     จํานวน 13 หนวยกิต 

วิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต 3 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย 3 

0111501 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการคนควา 3(3-0-6) 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย 3 วิชาบังคับ  

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6) 0111542 ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาไทย 2(1-2-5) 
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แกไขเปน 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน                                      จํานวน 11 หนวยกิต ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย                     จํานวน 13 หนวยกิต 

วิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต 3 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย 3 

0111501 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการคนควา 3(3-0-6)    

วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 วิชาบังคับ  

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6) 0111542 ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาไทย 2(1-2-5) 

0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)    

 

6. หนาที่ 14 ปรับหนวยกิตรายวิชา 0111611 นวัตกรรมการสอนภาษาไทยจาก 

2(2-0-4) เปน 2(1-2-3) 

7. หนาที่ 18 ขอ 2.2 กลยุทธการสอน ใหแยกตาม Learning Outcome 

8. หนาที่ 21 ขอ 1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ขอความเดิม   การทวนสอบระดับสาขาวิชา 

       อาจารยผูสอนจัดทําผลการประเมินตามประมวลการสอนที่ไดทํา

ความตกลงหรือแจงใหกับผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน 

แกไขเปน   การทวนสอบระดับสาขาวิชา 

  อาจารยผูสอนจัดทําผลการประเมินตามประมวลการสอนที่ไดทํา

ความตกลงหรือแจงใหกับผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอผูรับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณา 

9. ภาคผนวก ข. 

ขอความเดิม   ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 

แกไขเปน   ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 

10. หนา 50-55 ใหเพิ่มตาราง 2 ชอง คือ 1. ความสัมพันธระหวางรายวิชากับ มคอ. 

ระดับบัณฑิตศึกษา และ 2. ความสัมพันธระหวางรายวิชากับมาตรฐานคุรุสภา 
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4.6 เพิ่มรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตร พ.ศ. 2549 

  ดวยสาขาวิชาภาษาตะวันตกไดขอเพิ่มเติมรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตร กศ.บ. 

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตร พ.ศ. 2549 หลักสูตรใหม (หลักสูตร 5 ป) ซึ่งเปน

หลักสูตรรวมระหวางคณะมนุษยศาสตรฯและคณะศึกษาศาสตร โดยขอเพิ่มรายวิชา 0115421 การอาน

เชิงวิชาการ 3(3-0-6) เปนรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับของหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2548 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 แลว ประธานสาขาวิชาภาษา

ตะวันตกจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเอกดังกลาว (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 4.6) 

   มติ เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาภาษาอังกฤษ หลักสูตร พ.ศ. 2549 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียน (นายชลาชัย  สุภาพ, นางสาวกัลยา  ธานีรัตน 
และนางสาวจริยา  เตงชู) 

  ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียน จํานวน 3 รายดังนี้ 

(1) นายชลาชัย  สุภาพ  รหัส 531031081 นิสิตโอนยายจากวิชาเอกเคมี คณะวิทยาศาสตร 

มาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจาก

คณะวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1.1) 

(2) นางสาวกัลยา  ธานีรัตน  รหัส 531997437 และนางสาวจริยา  เตงชู  รหัส 531997436 

นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอ

เทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวในปการศึกษา 2552 ในสาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร ซึ่งนิสิตไดลาออก

และสมัครเขาศึกษาใหมในปการศึกษา 2553 จํานวน 4 รายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

5.1.2)  

นางสุภาภรณ  ประดับแสง  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิต

ดังกลาวขางตน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1.1 และ 5.1.2) 

   มติ 1.  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายชลาชัย  สุภาพ  จํานวน 2 รายวิชา 

ดังนี้ 

1.1  รายวิชา 0111101 ภาษาไทย 1 กับรายวิชา 0111101 ภาษาไทย 1 

1.2  รายวิชา 0115101 ภาษาอังกฤษ 1 กับรายวิชา 0115101 ภาษาอังกฤษ 1 
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2.  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวกัลยา  ธานีรัตน และนางสาวจริยา  

เตงชู  จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

2.1  รายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา กับรายวิชา 0320511 การวิจัย

ทางการศึกษา 

2.2  รายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา กับรายวิชา 0320501 

บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 

 

 

ปดประชุม เวลา 19.00 น. 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

           บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

 ตรวจรายงานการประชมุ 

 


