
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 8/2556 

วันพุธที่  21  สิงหาคม  2556  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย) 

3. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

4. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา – แทน) 

8. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

9. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ – รักษาการ) 

10. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

11. รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

13. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวสันต  กาญจนมุกดา  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

3. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจกัษผล   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

 

 
ผูรวมประชุม 
1. อาจารย ดร.พชัรี รมพยอม  วชิัยดิษฐ   ผูชวยคณบด ี

2. นางอุทัย  ศิริคุณ     นักวิชาการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.นิคม  ชศูิริ   สาขาวิชาฟสิกส  

4. อาจารย ดร.สุวทิย  คงภักดี    สาขาวิชาฟสิกส  

5. อาจารย ดร.สิทธิชัย  วิชยัดิษฐ    สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

6. อาจารยเกษม  เปรมประยูร    สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน  
1.1.1 เกณฑการจัดเก็บคาลงทะเบียนสําหรับนิสิตทุน สควค. 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดทําความรวมมือกับ สสวท. ในการรับนิสิตทุนโครงการ 

สควค. นั้น สภามหาวิทยาลัยทักษิณไดกําหนดอัตราการจัดเก็บคาลงทะเบียนสําหรับนิสิตในโครงการดังนี้ 

• ภาคเรียนตนจัดเก็บในอัตรา 45,000 บาทตอปการศึกษา รวม 2 ปการศึกษา 

• ภาคเรียนปลายจัดเก็บในอัตรา 45,000 บาทตอปการศึกษา รวม 2 ปการศึกษา 

• ภาคเรียนฤดูรอนจัดเก็บในอัตรา 20,000 บาทตอปการศึกษา รวม 1 ปการศึกษา 

ทั้งนี้ ทาง สสวท. จะเปนผูออกคาลงทะเบียนดังกลาวใหในอัตราคนละ 200,000 บาท  
1.1.2  การยกเวนคารักษาสภาพนิสิตสําหรับนิสิตป 5 ที่ออกฝกสอน 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติอนุมัติใหนิสิต กศ.บ. ป 5 ที่ออกปฏิบัติการสอน            

ในสถานศึกษา ไมตองจายคารักษาสภาพนิสิต จํานวน 2,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะแจงมติอยางเปน

ทางการใหทราบตอไป 
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1.1.3  การรับนิสิตเกินแผนการรับนิสิต 
ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยไดใหความเห็นใน

เร่ืองการรับนิสิตกรณีที่รับนิสิตเกินแผนการรับวา ตั้งแตปการศึกษา 2554 สําหรับหลักสูตร 5 ป ขอใหรับนิสิต

เปนไปตามแผนที่กําหนด หากรับเกินกวาที่กําหนดจะไมออกใบประกอบวิชาชีพครูให ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการ

หารือวาจะใหมีผลบังคับใชในปการศึกษาปจจุบัน ไมยอนไปถึงปการศึกษา 2554 ไดหรือไม โดยความคืบหนา

จะแจงใหทราบตอไป 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  

1.2.1 ประธานสาขาวิชา 
1.2.1.1 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

การแกไขโครงสรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(หลักสูตร 5 ป) 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงประเด็น

โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) ที่ไมเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) นั้น สาขาวิชาได

ดําเนินการแกไขโครงสรางดังกลาวแลว ซึ่งขณะนี้ไดนําเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.2.5.1) 
1.2.1.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

ดวยสาขาวิชาไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ใหปรับแกไขมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร กศ.ม.การวิจัยและประเมิน เนื่องจากการทําหลักสูตรนี้ไดเพิ่ม

รายละเอียดในดานที่ 7 เพื่อใหเห็นถึงอัตลักษณของหลักสูตร จึงไมสามารถปรับแกไขรายละเอียดบางสวนตามที่ 

สกอ. แจงไดทั้งหมด และเสนอใหรองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต ประสานงานในการปรับแกไขหลักสูตร

ตอไป 
1.2.1.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลนใน

เขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต (ตชด.) ไดจัดโครงการในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556 ดังนี้ 

1. โ ค ร งกา รอบรมครู ผู ส อนสาระกา ร เ รี ยน รู ภ าษาต า งประ เทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ชวงชั้นที่ 1-2 ระหวางวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556  ณ หองประชุม SC216 และ SC315 คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผูเขารวมโครงการรวม 50 คน 

2. นักเรียนจากโรงเรียน ตชด. ไดเขารวมงานขับเคลื่อนบทเพลงคําพอสอน 

ระหวางวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556  ณ สวนประวัติศาสตรพลเอกเปรมติณสูลานนท จังหวัดสงขลา 
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3. โครงการอบรมครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ชวงชั้นที่ 2 ระหวาง

วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2556  ณ หองประชุม 13220 อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผูเขารวมโครงการรวม 50 คน 

4. โครงการศึกษาดูงานโรงเรียน  ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหวาง

วันที่ 9-11 กันยายน 2556 โดยจัดใหกับครูในสังกัดโรงเรียน ตชด. และมูลนิธิชัยพัฒนา มีผูเขารวมโครงการ

ประมาณ 44 คน 

 

 
1.3  เรื่องแจงจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสติ) 

1.3.1  การประชุมเครือขายฝกสอน 
มหาวิทยาลัยทักษิณไดทําบันทึกความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.) ในการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูในโครงการ 

สควค. โดยใหคณะศึกษาศาสตร คัดเลือกโรงเรียนฝกประสบการณที่เปนเครือขายและมีหองเรียนวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร จํานวน 15 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาครู ซึ่งทางสถาบัน สสวท. จะให

งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาครูจํานวน 100,000 บาทตอโรงเรียน ทั้งนี้ รายละเอียดความคืบหนาในการ

ดําเนินงานจะแจงใหทราบตอไป 
1.3.2  โครงการทักษะชีวิตจิตอาสาในเครือเทางาม 

คณะศึกษาศาสตรรวมกับกลุมคณะศึกษาศาสตรในเครือเทางามกําหนดจัด

โครงการทักษะชีวิตจิตอาสา ระหวางวันที่ 13-16 สิงหาคม 2556  ใหกับนิสิตคณะศึกษาศาสตรในเครือเทางาม 

โดยกําหนดใหมีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งโครงการดังกลาว

ไดรับความรวมมือจากสถาบันในเครือเทางามเปนอยางดี 
1.3.3  ผลการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะของคณะ

ศึกษาศาสตรเมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 นั้น ผลการประเมินของคณะศึกษาศาสตรอยูในระดับดี              

มีจุดบกพรองอยูที่ตัวชี้วัดที่ 2 ในสวนของ มคอ.3 ไมครบทุกรายวิชา และการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย

ในคณะไมเปนไปตามแผน 
1.3.4  ประชุมตารางสอน 

ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรไดจัดการประชุมหารือเร่ืองการจัดตารางสอน

ประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2556 กับสาขาวิชาตางๆ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ซึ่งไดรับแจงจาก

สาขาวิชาจิตวิทยาวาไมสามารถจัดสอนในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการไดครบทุกกลุม โดยกลุมที่ไมสามารถเปด

ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2556 ได ทางสาขาวิชาจะทยอยเปดในปการศึกษาตอไป สวนการจัดตารางสอน

ในรายวิชาอื่นๆ ยังสามารถดําเนินการไดตามปกติ 
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1.3.5  โครงการทักษิณวิชาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดจัดโครงการทักษิณวิชาการ ระหวางวันที่ 26-28 

สิงหาคม 2556 โดยในสวนของคณะศึกษาศาสตรจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของอาจารยและนิสิตทุกวัน        

มีการจัดบูทแสดงผลงานของโรงเรียนตางๆ จํานวน 31 โรงเรียน  ณ บริเวณใตหอประชุมปาริชาติ และมีจัดการ

บรรยายทางวิชาการในวันที่ 28 สิงหาคม 2556  โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และจัดบรรยายพิเศษโดย อ.ดร.กฤษณพงค  กีรติกร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 
1.4  เรื่องแจงผูชวยคณบดี (อาจารย ดร.พัชรี รมพยอม  วิชัยดิษฐ) 

ฝายประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติใหจัดทําจุลสาร

ประชาสัมพันธคณะ ซึ่งคาดวาฉบับแรกจะเสร็จสมบูรณในตนเดือนกันยายน 2556 โดยรายละเอียดในจุลสารจะ

ประกอบดวยการประชาสัมพันธงานและกิจกรรม ซึ่งมีคําบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เมื่อ      

จุลสารเสร็จสมบูรณจะเผยแพรไปยังสาขาวิชาและหนวยงานตางๆ ตอไป 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 7/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

7/2556 เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  ...ไดลงนามความรวมมือกับ 8 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ

จัดทํา 

แกไขเปน  . . .ไดลงนามความรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จํานวน 8 เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อจัดทํา 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 การพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2555  

จากผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2555 ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดรับ     

ผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดในระดับที่ผานเกณฑ และมีบางสวนที่ตองไดรับการปรับปรุง รองคณบดีฝายวิจัย

และประกันคุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการรักษามาตรฐานของในตัวชี้วัดที่ผลการประเมินอยูในดับดี

ถึงดีมาก และพิจารณากําหนดวิธีการดําเนินการกับตัวขี้วัดที่ผลการประเมินยังอยูในระดับต่ํา (เอกสารการ

ประชุม หมายเลข 4.1) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. คณะควรจัดการอบรมพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการที่สามารถตีพิมพไดในระดับ

นานาชาติใหกับบุคลากรสายคณาจารย 

2. ควรมีการกําหนดกลไกที่จะสนับสนุนงานวิจัยและกระบวนการผลิตบัณฑิต 

3. คณะควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานในลักษณะตํารา หรือหนังสือของ

อาจารย เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย  

มติ ใหคณะจัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน

ในโอกาสตอไป 

 

 
4.2 เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อ

ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของนางสาวมณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 
ดวยอาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ ไดเสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนด

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซึ่งคณะไดตรวจสอบเอกสารตางๆ ในเบื้องตนแลว ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย ดร.มณฑนา  

พิพัฒนเพ็ญ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนของอาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร   

เปนประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย เปนกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท เปนกรรมการ 

4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



 7

4.3 เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา  
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดบรรจุอาจารย ดร.กฤธยากาญจน  โตพิทักษ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยเปนไป

ดวยความเรียบรอย ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาแตงตั้งใหอาจารย ดร.กฤธยากาญจน  โตพิทักษ เปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.3) 

มติ เห็นชอบใหแตงตั้งอาจารย ดร.กฤธยากาญจน  โตพิทักษ เปนอาจารยประจํา

บัณฑิตศึกษา  

 

 
4.4 การเพิ่มเติมรายวิชาชีพครูเลือกสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร และสาขาวิชาคณิตศาสตร 
ดวยอาจารย ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ ไดเสนอขอเพิ่มเติมรายวิชาชีพครูเลือก ในหมวดวิชาชีพ

ครู พ.ศ. 2554 สําหรับสอนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาคณิตศาสตร     

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มรายวิชาชีพครูเลือกในหมวดวิชาชีพครูดังกลาว (เอกสารการ

ประชุมหมายเลข 4.4) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรปรับจํานวนหนวยกิตใหเปน 3 หนวยกิต หรือรวม 2 รายวิชา แลวปรับจํานวน    

หนวยกิตใหเปน 3 หนวยกิต เพื่อใหนิสิตสามารถเรียนไดทั้ง 2 รายวิชา เชน รวมรายวิชา 0308234 สมรรถนะทาง

วิทยาศาสตร กับรายวิชา 0308354 การวัดและประเมินผลในวิทยาศาสตรศึกษา ไวดวยกัน แลวปรับจํานวน

หนวยกิตใหเหลือ 3 หนวยกิต เปนตน 

2. ควรมีรายวิชาใหครบทุกวิชาเอก ไมควรเจาะจงเฉพาะฟสิกสกับคณิตศาสตร 

3. คําอธิบายรายวิชา 0308339 ปฏิบัติการฟสิกสเพื่อการคิดวิเคราะห บรรทัดที่ 1 จาก    

คําวา ดวยวิธิการทางวิทยาศาสตร (ฟสิกส) ควรพิจารณาวาควรปรับใหเปนวิธีการ หรือทักษะ 

มติ เห็นชอบการเพิ่มเติมรายวิชาชีพครูเลือก ในหมวดวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 จํานวน        

5 รายวิชา คือ 

1. 0308234 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร    2(1-2-3) 

2. 0308338 การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรและการสืบเสาะหาความรู2(1-2-3) 

3. 0308354 การวัดและประเมินผลในวิทยาศาสตรศึกษา  2(1-2-3) 

4. 0308339 ปฏิบัติการฟสิกสเพื่อการคิดวิเคราะห   2(1-2-3) 

5. 0308235 การคิดทางคณิตศาสตร    2(1-2-3) 

โดยใหมีการปรับแกไขรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ใหปรับจํานวนหนวยกิตในทุกรายวิชาใหเปน 3 หนวยกิต โดยใหมีชั่วโมงปฏิบัติ 

และใหระบุการปฏิบัติในคําอธิบายรายวิชาไวดวย 

2. ใหปรับชื่อวิชาในรายวิชา 0308338 การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรและการ

สืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ใหมีความกระชับ เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น และใหขึ้นตนคําอธิบาย

รายวิชาใหขึ้นตนดวยคําวา ศึกษา 

3. ในบรรทัดสุดทายของคําอธิบายรายวิชา 0308338 การสอนธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร และรายวิชา 0308354 การวัดและประเมินผลใน    

วิทยาศาสตรศึกษา ใหตัดคําวา “ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ออก 

4. มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรประสานงานไปยังผูเสนอขอเพิ่มเติมรายวิชา

วาจะมีรายวิชาอื่นเพิ่มเติมจาก 5 รายวิชาขางตนหรือไม หากไมมีใหปรับแกเอกสารตามมติและพิจารณาตาม

ขอเสนอของกรรมการ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

 
4.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร หลักสูตรความรวมมือ 
ดวยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร ไดจัดทําโครงการ

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรความรวมมือกับ

คณะศึกษาศาสตร โดยรองศาสตราจารย ดร.นิคม  ชูศิริ  และอาจารย ดร.สุวิทย  คงภักดี คณะวิทยาศาสตร      

ไดรวมกันนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5) 
ขอเสนอแนะและขอสังเกตจากกรรมการ 
1. การบริหารจัดการหลักสูตรควรใหเปนหลักสูตรรวมของคณะศึกษาศาสตรและคณะ

วิทยาศาสตร เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตองไดรับการรับรองจากคุรุสภาในการขอใบประกอบวิชาชีพครู และ

จะตองมีการบมเพาะคุณลักษณะความเปนครูตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา ซึ่งเปนคุณลักษณะที่แตกตางจากคณะอื่น 

2. ควรพิจารณาถึงขอดีขอเสีย และความจําเปนของผูเรียนวาจําเปนตองมีปริญญา 2 ใบ

หรือไม และควรระบุใหชัดเจนวากรณีไดวุฒิ วท.บ. ผูเรียนจะเขาสูอาชีพใดไดบาง 

3. ควรคํานึงถึงการลงหนวยกิตของผูเรียนวาสามารถลงหนวยกิตไดหมดภายใน 8 ภาค

การศึกษาหรือไม โดยใหคํานึงถึงนโยบายของคณะศึกษาศาสตรดวยวาในสวนของรายวิชาชีพครูนั้น คณะจะไม

เปนทําการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูรอน และใหคํานึงถึงการฝกสอนฝกงานของนิสิตดวย 

4. มีขอสังเกตวาในหลักการและเหตุผลเนนในเรื่องของโลกและดาราศาสตร แตชื่อของ

หลักสูตรไมปรากฏในสวนของโลกและดาราศาสตรเลย ซึ่งไมสอดคลองกัน และในหลักสูตรที่เปดอยูเดิมสามารถ

บรรจุรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวกับโลกและดาราศาสตรเพิ่มเติมไดหรือไม 

5. ชื่อหลักสูตรควรขึ้นตนดวยหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร 
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มติ ใหปรับแกไขรายวิชาตามขอเสนอแนะและขอสังเกตจากกรรมการ และใหตรวจสอบ

ความถูกตองของคํา ขอความ และขอมูลในรายละเอียดใหถูกตอง และใหผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร และนําเขาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตรครั้งตอไป 

 
4.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเพื่อ

สรางสรรคสังคม 
- เล่ือนการพิจารณาไปครั้งตอไป 

 
4.7 การโอนยายคณะของนางสาวชนากานต  หนูนารถ 

ดวยนางสาวชนากานต  หนูนารถ  นิสิตรหัส 551071381 สาขาวิชาการประกอบและการ

จัดการ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของ

นางสาวชนากานต  หนูนารถ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.7) 

มติ เห็นชอบใหนางสาวชนากานต หนูนารถ โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ได ตั้งแตภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2556 เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถวนตามเกณฑ  

 
 

4.8 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายบรรดิษฐ  จันทรผุด 
ดวยนายบรรดิษฐ  จันทรผุด  นิสิตรหัส 561995005 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาในปการศึกษา 2555 

เนื่องจากเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาจากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จํานวน 2 รายวิชา รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา

เรียนดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายบรรดิษฐ  จันทรผุด จํานวน 2 รายวิชา 

ดังนี้ 

ที ่
รายวิชาที่เรียนมาแลวใน 

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ปการศึกษา 2555 

รายวิชาที่ขอเทียบ 
ในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา 2556 

1 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 

(คาระดับขั้น  A) 

3(2-2-5) 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

2 0115500 การอาน 

(คาระดับขั้น  s) 

ไมนับหนวยกิต 0115500 การอาน ไมนับหนวยกิต 

และใหแกไขขอความในเอกสารการสรุปการเทียบโอนใหถูกตองดวย 
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4.9 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายปริชญ  แกวชุม 
ดวยนายปริชญ  แกวชุม นิสิตรหัส 541011471 นิสิตโอนยายมาจากคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 1 รายวิชา รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา

เรียนดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.9) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายปริชญ  แกวชุม จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาที่เรียนมาแลวใน 

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร  
คณะมนุษยศาสตรฯ  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. 2554 

รายวิชาที่ขอเทียบ 
ในหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกบังคับ 
หมวดวิชารัฐศาสตร หลักสูตร พ.ศ. 2549 

0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

(คาระดับขั้น  C+) 

3(3-0-6) 0117292 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 
 

4.10 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (น.ส.อลิษา เส็นสัน, น.ส.เกศรินทร มีสุขศรี, น.ส.ฮายา
ตี จอเอาะ และนายปริชญ  แกวชุม) 

  ดวยนางสาวอลิษา  เส็นสัน, นางสาวเกศรินทร  มีสุขศรี, นางสาวฮายาตี  จอเอาะ และ

นายปริชญ  แกวชุม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงค

ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม จํานวน 1 รายวิชา รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.10) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวอลิษา  เส็นสัน, นางสาวเกศรินทร     

มีสุขศรี, นางสาวฮายาตี  จอเอาะ และนายปริชญ  แกวชุม จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
หลักสูตรเกา กศ.บ. (หลักสูตร 5 ป) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
หลักสูตร พ.ศ. 2549 วิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรใหม กศ.บ. (หลักสูตร 5 ป) 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิชาเอกบังคับ 

0703214 หลักเศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 0125231 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 

 
4.11 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวกรรณิการ  เกลาเกลี้ยง และนิสิตตกคาง 

  ดวยนางสาวกรรณิการณ  เกลาเกลี้ยง นิสิตรหัส 561073169 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ที่พนสภาพและสอบเขา

มาเรียนใหมในปการศึกษา 2556 มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวในปการศึกษา 2553 

จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ 3(3-0-6) กับรายวิชา 0000144 จิตวิทยาใน

ชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน
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รายวิชาเรียนดังกลาว และหากที่ประชุมเห็นชอบการเทียบโอนของนิสิตในรายวิชาดังกลาว เสนอใหพิจารณาให

ความเห็นชอบในการเทียบโอนรายวิชาดังกลาวกับนิสิตที่ตกคางตอไป (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.11) 

มติ ไมเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวกรรณิการณ  เกลาเกลี้ยง 

เนื่องจากคําอธิบายรายวิชามีความแตกตางกัน  

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ (ไมมี) 

 

 

ปดประชุม เวลา 17.10 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


