รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2555
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.30 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ – รักษาการแทน)
2. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล – แทน)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล)
7. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
9. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
10. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
12. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม - รักษาการแทน)
13. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
14. นางสุภาภรณ ประดับแสง
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผูไมเขาประชุม (ไมมี)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูรวมประชุม
1. นางสาวปทมา สํานักโหนด
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เจาหนาที่บริหารงาน
14.45 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ และ Faculty of Teacher Training and Education, University of Bengkulu เพื่อสราง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูอาเซียนและเพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตระหวางสถาบัน ระหวางวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะศึกษาศาสตร และโรงยิม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมในระหวางวันดังกลาว
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงั นี้
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
1.2.1.1 ผลการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด นํ า นิ สิ ต ร ว มการจั บ ฉลากเพื่ อ คั ด เลื อ กเข า ร ว ม
โครงการผลิตครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม The Deck ศูนยประชุมธรรมศาสตร
รังสิต ปทุมธานี โดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณจับฉลากเขาโครงการดังกลาวได จํานวน 26 คน ประกอบดวย
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 6 คน สาขาวิชาเอกภาษาไทย 8 คน สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 4 คน สาขาวิชาเอก
พลศึกษา 1 คน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร-ชีววิทยา 3 คน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร-ฟสิกส 2 คน และสาขา
วิชาเอกวิทยาศาสตร-เคมี 2 คน
1.2.1.1 การรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตทุน
ดว ยมหาวิท ยาลัย ประกาศรั บ สมัค รสอบคั ดเลือ กเขา เป น นิสิ ตทุ นโครงการ
ส ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร (สควค.) ระดั บ ปริ ญ ญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน....(ชีววิทยา, ฟสิกส, เคมี, คณิตศาสตร, คอมพิวเตอร)
ประจําปการศึกษา 2556 ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2555 และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบใน
วันที่ 11 มกราคม 2556
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริและโรงเรียนขาดแคลนใน
เขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต ไดจัดโครงการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 และจัดทํา
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แผนการดําเนินงาน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมปาริชาต และหอง 336 อาคาร 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผูเขารวมโครงการประมาณ 54 คน โดยในโครงการไดจัดใหมีการแขงขันทักษะวิชาการ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และประกาศผลโรงเรียนพัฒนาดีเดน
(2) ด ว ยสาขาวิ ช าได รั บ การประสานงานจากมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาว า มี ค วาม
ประสงคจะมอบทุนการศึกษาใหนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 10 ทุน (ทุนละประมาณ 400,000 บาท) โดยคุณสมบัติ
ของผูรับทุนจะตองมีภูมิลําเนาในพื้นที่เกาะของจังหวัดสตูล และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับไปทํางานที่
โรงเรียนที่ตั้งอยูในจังหวัดสตูล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 8/2555
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
8/2555 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
• หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.4 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
นางศรีสุวรรณ บุญรัศมี...
แกไขเปน
นางศรีสุวรรณา บุญรัศมี...
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 3/2555
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่
3/2555 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.2)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
• หนาที่ 2 วาระที่ 1.1 ตัดคําวา (ไมมี) ออก
• หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
สอดรับการการเขาสูประชาคมอาเซียน...
แกไขเปน
สอดรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน...
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วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง – ไมมี
วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2555
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ
ประจําป พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2555 ใหหนวยงานพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดาน
การบริการวิชาการโดยใชเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสงรายชื่อบุคลากรที่ผานการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการประจําคณะตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ คณะไดแจงเวียนเรื่องดังกลาวใหสาขาวิชา
พิจารณาแลว ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการ
วิชาการ ประจําป พ.ศ. 2555 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบเสนออาจารยพเยาว อินทสุวรรณ เขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนบุคคล
ตัวอยางดานการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2555
4.2 การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
ตามที่มหาวิทยาลัยไดประชุมตอรองคาเปาหมายการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555
และไดกําหนดใหมีแนวปฏิบัติซึ่งเปนสวนหนึ่งของคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ใหทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยหนึ่งรายวิชาตอหนึ่งภาค
การศึกษา
2. ให ทุ ก สาขาวิ ช ามี ค วามร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งประเทศโดยมี
กิจกรรมรวมกัน
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณามหาวิทยาลัยในตางประเทศที่คณะประสงคจะทําความ
รวมมือ โดยระยะแรกเสนอเปนประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียกอน (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ที่ ป ระชุ ม เสนอให พิ จ ารณาทํ า ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
มาเลเซีย และจีน
2. ในการจั ด ให ทุ ก หลั ก สู ต รต อ งมี อ ย า งน อ ยหนึ่ ง รายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษนั้น ควรคํานึงถึงสิ่งที่ผูเรียนจะไดรับเปนสําคัญ และคณะควรมีมาตรการในการเตรียมความพรอม
ใหกับคณาจารย บุคลากร และนิสิต สําหรับการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
3. คณะอาจทําความรวมมือกับคณะมนุษยศาสตรฯ ในการพัฒนานักเรียนที่เขา English
Program (EP) ตอจากระดับมัธยม ซึ่งมีโอกาสจะประสบความสําเร็จมากกวา เนื่องจากนักเรียนจะมีพื้นฐาน
ทางดานภาษาอังกฤษที่ดีกวา
มติ ให ค ณะจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ วางแผนในการดํ า เนิ น การ และนํ า เสนอในการ
ประชุมครั้งตอไป
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4.3 (ราง) แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานดานวิชาการ (การเรียนการสอน)
เพื่อใหงานดานวิชาการ (ดานการเรียนการสอน) ของคณะศึกษาศาสตร มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากที่สุด ฝายวิชาการคณะจึงไดจัดทํา (ราง) แนวปฏิบัติงานดานวิชาการ (การเรียนการสอน) ขึ้น
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) แนวปฏิบัติดังกลาว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
คณะควรจัดอบรมชี้แจง หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินการในเรื่องตางๆ ให
อาจารยใหมทราบ
มติ เห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานดานวิชาการ (การเรียนการสอน) โดยให
มีการปรับแกไขรายละเอียด ดังนี้
1. ขอ 3 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...และสงมาใหที่ฝายวิชาการในสัปดาหที่ ๓
แกไขเปน
...และสงมาใหที่ฝายวิชาการภายในสัปดาหที่ ๓
2. ขอ 7 ปรับรายละเอียดเปน ๗. อาจารยตองตรวจงาน ขอสอบ และสงคาระดับ
ขั้นดวยความรอบคอบและใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาในแตละภาคเรียน และเก็บหลักฐานไวเพื่อการตรวจสอบ
อยางนอย ๑ ภาคเรียน
3. รายละเอียดใตขอ ๗. ใหตัดเนื้อหาในขอ ๑.การจัดการเรียนการสอน ถึงขอ ๔.
การสงคาระดับขั้น ออกทั้งหมด และปรับรายละเอียดเปน กรณีที่อาจารยไมปฏิบัติตามปฏิบัติที่กําหนดไวขางตน
คณะศึกษาศาสตรจะทําหนังสือเชิญเขาพบคณบดีเพื่อชี้แจงเปนรายๆ ไป

4.4 การเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู
ดวยฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรมีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ทั้งหลักสูตร เพื่อใหนิสิตที่ตกคาง ยายคณะ และอื่นๆ สามารถเทียบโอน
รายวิชาโดยไมตองขอเทียบโอนเปนรายบุคคล รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการ
เทียบโอนดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4 นอกเลม)
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าในหมวดวิ ช าชี พ ครู หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2549 ดังนี้
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. รายวิชาบังคับ
หลักสูตร ป พ.ศ. 2554 (หลักสูตรใหม)
0308211 ภาษาไทยสําหรับครู
2(1-2-3)
0308212 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
0308213 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ 2(1-2-3)
การศึกษา
0308321 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู
3(2-2-5)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
0308243 การแนะแนวเพื่ อ พั ฒ นา 2(2-0-4)
ผูเรียน
0308351 การวั ด และประเมิ น ผล 3(2-2-5)
ทางการศึกษา
0308471 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
0308381 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)
การศึกษา
0308191 ความเปนครู
3(2-2-5)
0308594 การปฏิ บั ติ ก ารสอนใน 6(0-18-0)
สถานศึกษา 1
0308595 การปฏิ บั ติ ก ารสอนใน 6(0-18-0)
สถานศึกษา 2
2(0-4-2)
0308392 ประสบการณวิชาชีพครู
0308461 ภาวะผูนําและการบริหาร
สถานศึกษา

17. 0308462 การจัดการชั้นเรียน

หลักสูตร ป พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเดิม)
0308241 ภาษาไทยสําหรับครู
2(1-2-3)
0308242 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
0308243 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 2(1-2-3)
การศึกษา
0308321 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู 3(2-2-5)
0308251 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
0308252 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒ นา 2(2-0-4)
ผูเรียน
0308371 การวั ด และประเมิ น ผล 3(2-2-5)
ทางการศึกษา
0308472 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
0308341 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)
เพื่อการศึกษา
0308111 ความเปนครู
3(2-2-5)
0308583 การฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพ

0308381 ประสบการณวิชาชีพครู
0308461 การบริ ห ารจั ด การ
2(1-2-3) สถานศึกษา
0308463 ภาวะผูนําทางการศึกษา
2(1-2-3) 0308438 การจัดการชั้นเรียน

12(0-36-0)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2. รายวิชาเลือก
ที่
หลักสูตร ป พ.ศ. 2554 (หลักสูตรใหม)
หลักสูตร ป พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเดิม)
1. 0308411 ภาษาและวัฒ นธรรมมลายู 3(2-2-5) 0308477 ภาษาและวั ฒ นธรรม 3(2-2-5)
พื้นฐานสําหรับครู
มลายูพื้นฐานสําหรับครู
2. 0308322 การบริหารหลักสูตร
3(3-0-6) 0308322 การบริหารหลักสูตร
3(3-0-6)
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ที่
หลักสูตร ป พ.ศ. 2554 (หลักสูตรใหม)
หลักสูตร ป พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเดิม)
3. 0308231 การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5) 0308212 การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
4. 0308232 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5) 0308213 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
5. 0308233 การสอนซอมเสริม
3(2-2-5) 0308234 การสอนซอมเสริม
3(2-2-5)
6. 0308332 การศึกษากับภูมิปญญาไทย
7. 0308333 ศิ ล ปะดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป
สําหรับครู
8. 0 3 0 8 3 3 4 ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด
สรางสรรค
9. 0308335 การสอนเฉพาะสาขา
10. 0308336 การสอนจุลภาค
11. 0308337 การสงเสริมสุขภาพและการ
กีฬาในสถานศึกษา
12. 0308251 การประเมินทางการศึกษา
13. 0308352 การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ผล
การเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
14. 0308353 การประเมินตามสภาพจริง
15. 0308451 การวัดคุณลักษณะ
16. 0308472 การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น
เปนรายบุคคล
17. 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน
18. 0308382 นวัตกรรมการศึกษา
19. 0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
20.
21.
22.
23.

0308481 การประชาสัมพันธ
0308482 สื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
0308291 การศึกษาไทย
0308292 การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ
ยุวกาชาด

3(3-0-6) 0308314 การศึกษากับภูมิปญญา
ไทย
3(2-2-5) 0308333 ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป
สําหรับครู
3(3-0-6) 0308335 การพั ฒ นาความคิ ด
สรางสรรค
3(2-2-5) 0308336 การสอนเฉพาะสาขา
2(1-2-3) 0308337 การสอนจุลภาค
2(1-2-3) 0308432 การสงเสริมสุขภาพและ
การกีฬาในสถานศึกษา
3(2-2-5) 0 3 0 8 2 7 3 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง
การศึกษา
3(2-2-5) 0308374 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
การเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
3(2-2-5) 0308355 การประเมิ น ตามสภาพ
จริง
3(2-2-5) 0308476 การวัดคุณลักษณะ
3(2-2-5) 0308478 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคล
3(2-2-5) 0308479 การวิจัยในชั้นเรียน
3(3-0-6) 0308344 นวัตกรรมการศึกษา
3(3-0-6) 030 834 6 สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น เ พื่ อ
การศึกษา
3(3-0-6) 0308446 การประชาสัมพันธ
3(3-0-6) 0308448 สื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
3(3-0-6) 0308214 การศึกษาไทย
3(2-2-5) 0308239 การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ
ยุวกาชาด

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ที่
หลักสูตร ป พ.ศ. 2554 (หลักสูตรใหม)
หลักสูตร ป พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเดิม)
24. 0308394 การเสริ ม สร า งสมรรถภาพ 3(3-0-6) 0308315 การเสริมสรางสมรรถภาพ 3(3-0-6)
ความเปนครู
ความเปนครู
25. 0308395 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 0 3 0 8 3 1 6 สั ง ค ม วิ ท ย า ใ น พ หุ 3(2-2-5)
วัฒนธรรม
26. 0308396 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6) 0308364 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
27. 0308397 สัมมนาวิชาชีพครู
28. 0308244 จิตวิทยาทั่วไป
29. 0308463 ภาวะผูนําทางการศึกษา

3(1-4-4) 0308397 สัมมนาวิชาชีพครู
3(3-0-6) 0308254 จิตวิทยาทั่วไป
3(2-2-5) 0308463 ภาวะผูนําทางการศึกษา

3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. การเที ย บโอนรายวิ ช าข า งต น ให เ ป น ไปตามเกณฑ ก ารเที ย บโอนของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.5 การเทียบโอนรายวิช าเรียน (นางสาวกาญดาร สงดวง, นางสาวอมลธีรา เนีย ม
ผาสุก และนายษมาวีร บุญรอด)
ดวยดวยมีนิสิตมีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ดังนี้
1. นางสาวกาญดาร สงดวง รหัส 551997199 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูบังคับสําหรับนิสิตที่ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งไดเรียนมาแลวในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร เมื่อปการศึกษา 2551 จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.5.1)
2. นางสาวอมลธี ร า เนี ย มผาสุ ก รหั ส 531031059 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (5 ป )
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูบังคับ
ที่เรียนมาแลวในหมวดวิชาชีพครูหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรเกา พ.ศ. 2549 จํานวน
1 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5.2)
3. นายษมาวีร บุญรอด รหัส 551997381 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร เมื่อปการศึกษา 2552 จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.5.3)
นางสาวปทมา สํานักโหนด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิต
ขางตน
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนิสิต 3 รายดังนี้
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1. เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย นของนางสาวกาญดาร สงดวง จํ า นวน
2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร กศ.ม.
รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร กศ.ม.
คาระดับ
ที่
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขัน้ ที่ได
ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2555
1. 0308321 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
A
0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
2. 0308331 การจั ด กระบวนการ 3(2-2-5)
A
0308331 การจัดกระบวนการ 3(2-2-5)
เรียนรู
เรียนรู
2. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวอมลธีรา เนียมผาสุก จํานวน 1
รายวิชา ดังนี้
รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชา
รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร กศ.ม.
คาระดับ
การวัดและประเมินทางการศึกษา หมวดวิชาชีพครู
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ขัน้ ที่ได
หลักสูตรใหม ปรับปรุง พ.ศ. 2554
หมวดวิชาชีพครูหลักสูตร พ.ศ. 2549
0308241 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
B+
0308251 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)

3. เห็นชอบเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายษมาวีร บุญรอด จํานวน 2 รายวิชา
ดังนี้
ที่

รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2552

1. 0320511 การวิจัยทางการศึกษา
2. 0115500 การอาน

คาระดับ
ขั้นที่ได

3(2-2-5)

B

แบบไมนบั หนวยกิต

S

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปการศึกษา 2555
0 3 2 0 5 1 1 ก า ร วิ จั ย ท า ง 3(2-2-5)
การศึกษา
0115500 การอาน
ไมนับหนวยกิต

4.6 การแกไขคาระดับขั้นกรณีนางสาวธัญญาทิพย ชวยกุล
ดวยอาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ไดเสนอขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0332212
การพัฒนาความคิดสําหรับเด็กปฐมวัย กลุม 1 ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 ใหนางสาวธัญญาทิพย
ชวยกุล รหัส 481071216 เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการพิมพขอมูลคะแนน ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการแกไขคาระดับขั้นดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6)
มติ เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0332212 การพัฒนาความคิดสําหรับเด็ก
ปฐมวัย กลุม 1 ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 ใหนางสาวธัญญาทิพย ชวยกุล จากคาระดับขั้น B+
เปนคาระดับขั้น A
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4.7 (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
- เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 พิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปน
บุคลากรตัวอยางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป
พ.ศ. 2555
ดวยมหาวิทยาลัยเสนอใหหนวยงานพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเขารับการพิจารณาคัดเลือก
เปนบุคลากรตัวอยางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะได
แจงเวียนไปยังสาขาวิชาเพื่อพิจารณาแลว ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเขารับการ
คัดเลือกในรายการดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ ไมเสนอชื่อ

ปดประชุม

เวลา

17.50 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

