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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2554 

วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2554  เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
ณ หองประชมุ ศษ.2  อาคารคณะศึกษาศาสตร 
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2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย   กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

4. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา     กรรมการ 

(อาจารยดวงฤดี   พวงแสง แทน) 

5. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

6. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา   กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

7.   ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

     (อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง)     

8.   ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  กรรมการ  

(อาจารยพเยาว   อินทสุวรรณ) 

9.   รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย    กรรมการ 

10.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ      อินทสุวรรณ   กรรมการ 
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ผูไมเขาประชมุ  
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3.  อาจารยเพชรา   วงศประไพโรจน     กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.15 น. 
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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน  ดังนี้ 

1.1.1  การดาํเนินการเกี่ยวกับสาขาวิชา 
         ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมรวมระหวางคณบดีทุกคณะกับอธิการบดี เร่ืองการ

กําหนดสาขาวิชา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2554  ณ  SHERATION KRABI จังหวัดกระบี่  คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดสรุปสาระสําคัญตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม วาระ 1.1.1  

 
1.1.2  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

 ประจําปการศึกษา  2553(1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) สวนที่ 3 สวน

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม วาระ 1.1.2 

  
1.1.3  การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย     
         ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับเกียรติเปนเจาภาพการประชุมสภา

คณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย   ในวันที่  15 กันยายน 2554  เวลา 13:00 น.เปนตนไป    

ณ หองประชุมทองหลาง  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และวันที่ 16 กันยายน 2554 จะเปนกิจกรรมการทัศนศึกษา

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัดสงขลา โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเขารวมการประชุม 75 

สถาบัน จึงขอแจงกําหนดการดังกลาวเพื่อเปนเจาภาพรวมกัน  

 
1.1.4  ผลการประชุมความรวมมือเครือขายสถาบันเทางาม  
         ตามที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับเกียรติจัดประชุมความรวมมือใน

เครือขายสถาบันเทางาม ครั้งที่ 2/2554 กลุมคณะศึกษาศาสตร ในเครือขายสถาบันเทางามสัมพันธ เมื่อวันที่ 

23 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีขอตกลงรวมกัน

สรุปไดดังนี้ 

 1.  ความรวมมือทางวิชาการ ในเรื่อง การแลกเปลี่ยนนิสิต การทํางานวิจัยรวมกัน 

การเปดหลักสูตรรวมในระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนคณาจารยในหลักสูตรรวม การพานิสิตไปดูงาน

ตางประเทศ การพัฒนาบุคลากร/นิสิต ฯลฯ   โดยไดลงนามในขอตกลงความรวมมือในเรื่องดังกลาว   ระหวาง  

5  สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 2.  มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเรื่องตาง ๆ และไดรวมกันกําหนดเจาภาพแต

ละกิจกรรมดังนี้   

ที่ ชื่อเรือ่ง มหาวิทยาลัยที่รับเปนเจาภาพ 

1. การจัดทําหลักสูตรรวมระดับปริญญา

เอก/หลักสูตรนานาชาติและการพัฒนา

บุคลากร   

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. การบริหารจัดการองคกร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ   
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ที่ ชื่อเรือ่ง มหาวิทยาลัยที่รับเปนเจาภาพ 

4. เครือขายการวิจัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

          ทั้งนี้ แตละมหาวิทยาลัยจะจัดทําเปนโครงการ  เพื่อนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป 
 
1.1.5 การประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต  

                      ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดกําหนดจัดประชุมสัมมนามหาวิทยาลัยและประชุมระดม

สมองเพื่อพิจารณายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต(Retreat) เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2554    

ณ โรงแรม SHERATON KRABI จังหวัดกระบี่  โดยสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นการประชุมเร่ือง 

“มหาวิทยาลัยทักษิณจะมีโรงเรียนสาธิตหรือไมอยางไร?” ไวดวยนั้น  มีขอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

 1. โรงเรียนสาธิตจําเปนหรือไม ที่มหาวิทยาลัยจะตองสรางเอง  หากจะใชโรงเรียนที่มีอยูเชน 

โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค หรือโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความพรอมเปนโรงเรียนสาธิตไดหรือไม  

                      2. หากมหาวิทยาลัยจะสรางโรงเรียนสาธิตเอง  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไมมีพื้นที่ในการกอสราง

โรงเรียน หรือหากโรงเรียนสาธิตจะไปตั้งอยูที่วิทยาเขตพัทลุงหรือไปสรางที่สถานที่อื่นไดหรือไม  

                      สรุป ที่ประชุมเห็นดวยวามหาวิทยาลัยทักษิณควรมีโรงเรียนสาธิต  แตควรจะจัดตั้งอยูที่ไหน 

รูปแบบการบริการเปนอยางไร และไดมอบหมายใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรจัดทํารูปแบบที่เหมาะสมวา

โรงเรียนสาธิตควรเปนอยางไร  

        ในการนี้  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  จึงแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตรทราบความคืบหนาผลการประชุมดังกลาว  และจะนัดประชุมเฉพาะเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต

หลังจากมติที่ประชุมออกเรียบรอยแลว โดยจะเชิญอธิการบดีเขารวมประชุมดวย   

 
     มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2   เรื่องแจงจากกรรมการ  ดังนี ้

1.2.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 สาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสาการศึกษา ประชาสัมพันธการจัดโครงการบริการ

วิชาการแกสังคมและจัดกิจกรรมของสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

                                   1. โครงการสงเสริมการเรียนรูผานรายการวิทยุกระจายเสียง (วิทยุชุมชน)  

โดยไดจัดฝกอบรมในวันที่ 20–21 สิงหาคม 2554 ณ ประชุม SC 216 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

                                   2.  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ISD 

for CAI  โดยไดจัดฝกอบรมในวันที่  27-28 สิงหาคม 2554  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร C 105 สํานัก

คอมพิวเตอร   

                                   3.  โครงการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร “เปดโลกเทคโนโลยี”    โดยไดจัดประชุมในวันที่ 5-9 กันยายน 2554   ครั้ง

ที่ 2    ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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                      1.2.2     ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา   
                                    สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ไดจัดโครงการเสวนาทางการ  “กาวหนาแลหลังพล

ศึกษา” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2554  โดยไดเชิญศิษยเกา-ศิษยปจจุบันของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

มารวมเสวนาทางวิชาการ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
ภาคเชา    กิจกรรมเสวนาการวิชาการ ณ หองประชุม 15403 อาคาร

อเนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ภาคบาย กิจกรรมสันทนาการ 
ภาคค่ํา การแสดงมุทิตาจิตแกอาจารยที่เกษียณอายุของสาขาวิชา 

พลศึกษา 2 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค วรรธนเศรณี 

และอาจารยสุรศักดิ์  ไผดํา และการเลี้ยงสังสรรค 

 
                          1.2.3    ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   

     สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดกําหนดจัดโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม ในการฝกอบรมใหแกครูโรงเรียน ตชด. ครูในโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและครูในโรงเรียนขาด

แคลนในจังหวัดสตูล  โดยใหความรูสาระภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2554 ณ 

หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชั้น 2 อาคารเรียน 3(คณะศึกษาศาสตรเดิม) และจัดอบรมใหความรูวิทยาศาสตร

และสังคมศึกษา  ซึ่งวันเวลายังไมไดกําหนดและจะแจงใหที่ประชุมทราบอีกครั้ง   

 
                           1.2.4    กรรมการประเภทผูทรงคณุวุฒิ (รศ.ดร.นิรันดร  จุลทรัพย) 
                                     1.2.4.1   วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                                   (1) การจัดทําวารสารศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
                                                      บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร รศ.ดร.นิรันดร  จุลทรัพย  ขอเชิญชวน

ประธานสาขาวิชาทุกทานชวยกันพัฒนาวารสารศึกษาศาสตรใหพัฒนายิ่งขึ้น  โดยตั้งเปาหมายไววาภายใน 4 ป 

จะขยับจากฐาน TCI  ไปสูฐาน SCOPUS  ซึ่งตองมีองคประกอบในเรื่องตางๆ  เชน  การมีบทความวิจัย 

บทความทางวิชาการ  ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษบาง  หรืออาจจะมี  Peer-Review เปนชาวตางชาติ หาก

ประธานสาขาวิชาหรืออาจารยทานใดมีเครือขายชาวตางชาติชวยเชิญชวนนําผลงานมาตีพิมพในวารสารของ

คณะ  ซึ่งองคประกอบดังกลาวสามารถขยับจากฐานขอมูล TCI ไปสูฐานขอมูล Scopus ได  ทําใหผลการ

ประเมิน SAR ของคณะศึกษาศาสตร ปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.75 คะแนน ไปเปน 1 คะแนน   
       (2) การทําใหวารสารศึกษาศาสตรมี Impact Factors 

                                              จากขอตกลงในที่ประชุมความรวมมือเครือขายเทางาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 

สิงหาคม 2554  ไดเสนอแนะชองทางการทําใหมี Impact Factors วารสารของแตละสถาบัน คือ การอางอิง

ขอมูลในวารสารไปใชอางอิงในวิทยานิพนธ งานวิจัย บทความทางวิชาการของแตละมหาวิทยาลัย การไป

อางอิงขามสถาบันระหวางสถาบันในเครือเทางาม สามารถชวยยกระดับวารสารใหแกกันได   จึงขอเรียน

ประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ชวยกันผลักดันใหวารสารศึกษาศาสตรเปนไปตาม

เปาหมายที่วางไว 
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            (3) การตีพิมพวารสารศึกษาศาสตร ในเครือขายเทางาม   
                                             การสงงานวิจัย บทความทางวิชาการลงตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตรในเครือ

เทางาม    หากบุคลากรมีงานวิจัย   บทความทางวิชาการที่จะลงตีพิมพ  ทุกมหาวิทยาลัยในเครือเทางามจะเวน

ที่ใหลงตีพิมพ 10 % เฉพาะบุคลากรในเครือขายฯ   โดยไมตองจายคาตีพิมพลงบทความ ซึ่งเปนการสนับสนุน

บุคลากรในเครือเทางามใหมีผลงาน 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ            

           1. ควรแจงใหอาจารยประจําสาขา/ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรใหนิสิตไดอางอิงงานวิจัย บทความทาง

วิชาการจากวารสารคณะศึกษาศาสตรและวารสารในเครือเทางาม 

           2. นําวารสารศึกษาศาสตร ขึ้นประชาสัมพันธบนเว็บไซต ของคณะศึกษาศาสตร  

           3. ใหมีการพัฒนาวารสารของสาขาวิชาในคณะเขาสูฐานขอมูล TCI ตอไป 

 
                      1.2.5   หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร  
                                        1.2.5.1 สรุปการใชเงินงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 3)   
                                            (ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.2.5.1) 

 
                                 1.2.5.2 การจัดโครงการศึกษารําลึก 
                                            ดวยคณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดจัดโครงการศึกษารําลึก โดยกําหนดจัดในวันที่ 

21 กันยายน 2554  ซึ่งจะแบงกิจกรรมเปน  2  สวน คือ   

                                            ภาคกลางวัน    เปนกิจกรรมของนิ สิตแสดงความกตัญูตออาจารยที่

เกษียณอายุราชการ โดยเริ่มตั้งแต 13.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุม 15403  อาคาร 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ  

                                            ภาคกลางคืน   เปนกิจกรรมของคณาจารยและบุคลากรที่สรางความรัก ความ

ผูกพันตอผูเกษียณอายุราชการ โดยเริ่มตั้งแตเวลา 18.00 น.เปนตนไป ณ โรงแรมพาวีเล่ียนสงขลา    

 
      1.2.5.3  การเชิญฝายแผนงานและการคลัง ประชุมชี้แจงงบประมาณที่
จัดสรรใหคณะศึกษาศาสตร  ในปงบประมาณ 2555   
                                         ดวยคณะศึกษาศาสตร ไดเชิญฝายแผนงานและการคลังประชุมชี้แจง

เกี่ยวกับที่มาของงบประมาณที่จัดสรรใหคณะศึกษาศาสตร ในปงบประมาณ 2555  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554  

เวลา 09.00 น.เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร  จึงขอเชิญประธานสาขาวิชาทุกทานเขารวมประชุม

เพื่อรับฟง ซักถาม  การชี้แจงการจัดสรรงบประมาณที่ฝายแผนไดจัดสรรใหกับคณะศึกษาศาสตรใน

ปงบประมาณ 2555           
       

     มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร สมัยสามัญ   
               ครั้งที่  7/2554  เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554  
               ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2554  

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม  2554  เวลา 13.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร    อาคารคณะ

ศึกษาศาสตรเดิม มหาวิทยาลัยทักษิณ  (เอกสารการประชุมหมายเลข 2) 

 

      มติ   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

 

              หนาที่  3     วาระที่  1.2.1.1 การทดสอบวัดแววครู ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554  

                                   บรรทัดที่ 4    ขอความเดิม    “ทุกภาคเรียนภาคเรียนละ  1  ป”   

                                                       ขอความใหม   “ทุกภาคเรียนภาคเรียนละ  1  ครั้ง” 

    

                      วาระที่  1.2.1.3 การจัดโครงการทักษิณวิชาการ           

                                  บรรทัดที่ 23   ขอความเดิม    “บริเวณกลางลานเสาธง    หนาอาคารสํานักหอสมุด” 

                               ขอความใหม    “สถานที่บริเวณลานเสาธง หนาอาคารสํานกัหอสมุด” 

 

                   หนาที่ 5   วาระที่  1.2.4.1 แจงความคืบหนาทีว่ิทยาเขตสงขลาพบกบัคณะศึกษาศาสตร   

                                    บรรทัดที่  2     ขอความเดิม   “แจงความคืบหนาที่วิทยาเขตสงขลาพบกับ 

                                                                                  คณะศึกษาศาสตร”  

                                                          ขอความใหม  “แจงความคืบหนากรณีทีมผูบริหารวิทยาเขต 

          สงขลาพบกบัคณะศึกษาศาสตร”  
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง  (ไมมี) 
 
วาระที่  4   เรื่องพิจารณา / หารือ 

4.1  การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา 2553  
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ไดแจงใหคณะศึกษาศาสตรเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553  ใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อประกอบดวย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สวนงานวิชาการ หรือสวนงานอื่น  และสภาคณาจารยและพนักงาน ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553 และคณะฯ ไดดําเนินการใหบุคลากรในคณะไดเสนอชื่อแลว       

แตปรากฏวาไมมีผูใดเสนอชื่อ  ประกอบกับการเสนอชื่อดังกลาวตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะดวย    

ในการนี้   จึงขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคล     

ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553   (ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม หมายเลข 

4.1) 
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           มติ  ที่ประชุมใหเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ที่คณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรไดพิจารณาไวแลว ในปการศึกษา 2552  จํานวน 3 คน เปนผูสมควรไดรับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553  ดังนี้  

                1. นายศักดิ์สิน  โรจนสราญรมย            หลักสูตรการศึกษาดุษฏบีัณฑิตกิตติมศักดิ์   

                    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                2. คณุหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

                    สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

                3. พระพรหมจริยาจารย ฉายา ปญุญาวุโธ  หลกัสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

                    สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

                           สําหรับทานอื่นที่ประชมุใหรวบรวมไวพิจารณาในปตอไป     

 
4.2 การเทียบโอนรายวิชาของนางสาวกิ่งกาญจน  จิตหลัง 
     ดวยนางสาวกิ่งกาญจน  จิตหลัง  รหัส 54103395 นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะ

ศึกษาศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวจาก

มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อปการศึกษา 2553 จํานวน 8 รายวิชา จึงขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตรพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาของนางสาวกิ่งกาญจน  จิตหลัง (ตามรายละเอียดในเอกสาร

การประชุม หมายเลข 4.2)  

 

           มติ   เห็นชอบใหนางสาวกิ่งกาญจน  จิตหลัง  รหัส 54103395 นิสิตชั้นปที่  1 คณะ

ศึกษาศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวได จํานวน  8  รายวิชา ดังนี้  

1.  รายวิชา 0111101 ภาษาไทย 1 กับรายวิชา 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรม 

 ทางภาษา 

2. รายวิชา 0115101 ภาษาอังกฤษ 1 กับรายวิชา 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 

3. รายวิชา 0115102 ภาษาอังกฤษ 2 กับรายวิชา 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 

4. รายวิชา 0216101 มนุษย วิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม กับรายวิชา 0000151 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 

5. รายวิชา 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 กับรายวิชา 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

6. รายวิชา 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 กับรายวิชา 0204191 ปฏิบัติการเคมี

พื้นฐาน 1 

7. รายวิชา 0209191 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 กับรายวิชา 0209191 ปฏิบัติการฟสิกส

พื้นฐาน 1 

8. รายวิชา 0308111 ความเปนครู กับรายวิชา 0309191 ความเปนครู   

 

วาระที่  5   เรื่องอื่นๆ   ไมมี 
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ปดประชุม เวลา 15.50 น. 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง   

บันทึกการประชุม 

 

นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชุม 
 


