เอกสารการประชุม
หมายเลข 2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
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ณ หองประชุม ศษ.1 คณะศึกษาศาสตร
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(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
3. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
4. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมเขาประชุม (ไมม)ี
ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
สุกาพัฒน
2. นางสุภาภรณ
ประดับแสง
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรา คุรุวรรณพัฒน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาคณิตศาสตร

09.15 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2553 นั้ น บั ด นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได ร ายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของคณะ
ศึกษาศาสตรซึ่งมีขอเสนอแนะตางๆ ตามเอกสารที่ไดแจกใหกับคณะกรรมการทุกทาน
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 โครงการสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) และนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู
ดวยหนวยฝกสอนฝกงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกําหนดจัดการสัมมนา
ระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) และนิสิตหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ในระหวางวันที่ 13-14 ตุลาคม 2553 ณ หอง 15403 อาคารเรียน
รวมอเนกประสงค 1 และหองประชุมใหญ อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอแจงใหคณะกรรมการ
ทราบ ซึ่งหนวยฝกสอนฝกงานไดสงบันทึกเชิญผูบริหาร อาจารยนิเทศเขารวมโครงการดวยแลว
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจํา คณะศึ กษาศาสตร สมั ยสามั ญ
ครั้งที่ 7/2553
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
7/2553 เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 8 บรรทัดที่ 5 จากลาง
ขอความเดิม “นายอาศิล”
“นายอาศีส”
แกไขเปน
หนาที่ 8 บรรทัดที่ 5 จากลาง
ขอความเดิม “นายอาศิล”
แกไขเปน
“นายอาศีส”
หนาที่ 18 ใหเพิ่มเติมขอความในยอหนาที่ 11
ใหสาขาวิชาที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาครู ไดพิจารณา Curriculum
Mapping ในรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) หมวดวิชาชีพครู ตามแบบ มคอ.2 กอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
หนาที่ 20 ยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 13
ขอความเดิม มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อพระพรหมจริยาจารย ฉายา ปฺญญาวุโธ
เขารับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเสนอชื่อนายอาศิล พิทักษ
คุมพล เขารับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
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แกไขเปน
มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อพระพรหมจริยาจารย ฉายา ปฺญญาวุโธ
เขารับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเสนอชื่อ
นายอาศีส พิทักษคุมพล เขารับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
ยอหนาที่ 4 บรรทัดที่ 23
ขอความเดิม มติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชา
ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
แกไขเปน
มติ เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 วาระที่ 4.6 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552
ที่ประชุมมีมติใหพิจารณารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ปการศึกษา 2552 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งถัดไป ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1นอกเลม)
มติ
เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาคณิตศาสตร โดยให
แกไขขอมูลในเอกสารตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการดังนี้
1. สวนนํา ขอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา ยอหนาที่ 2
ขอความเดิม
ขอ 2 จํานวนคน งบประมาณ อุปกรณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่
จํานวนคน
รายวิชาเอกจัดสอนโดยอาจารยประจํา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 คน
และอาจารยพิเศษภายนอกตามเกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย
รายวิ ช าพื้ น ฐานการศึ ก ษา จั ด สอนโดยอาจารย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร
แกไขเปน
ขอ 2 จํานวนคน งบประมาณ อุปกรณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่
จํานวนคน
รายวิชาเอกจัดสอนโดยอาจารยประจํา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 คน
และอาจารยพิเศษภายนอกตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย จัดสอนโดยอาจารยบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร และคณะที่เกี่ยวของ
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2. แบบรายงายผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร (แบบ บว.QA4)
1. ใหระบุขอมูลจริงของหลักสูตรทุกดัชนีที่มีการประเมิน เพื่อใหเห็นผลการ
ประเมินอยางชัดเจน
2. ใหปรับคาระดับขั้นในการประเมินในดัชนี
ขอ 2.3 มีการบริหารจัดการหลักสูตรเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จาก C
เปน B
ขอ 3.5.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร จาก E เปน A
3. ไมประเมินในดัชนี
ข อ 3.4 ร อ ยละของอาจารย พิ เ ศษที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า ต อ
อาจารยพิเศษของหลักสูตร (ถามี)
ขอ 3.5 รอยละของอาจารยพิเศษที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารย
พิเศษของหลักสูตร (ถามี)
3. สวนสรุป
ปรับผลการประเมินตนเองเปนรายองคประกอบใหสอดคลองกับผลการประเมินที่
แกไข
4. สรุปจุดออน/จุดแข็งและแนวทางดําเนินการแกไข/เสริม
ขอที่ 4 ดัชนีเกี่ยวกับวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ/กรรมการทางวิชาการ
ขอความเดิม
จุดแข็ง วิทยานิพนธของนิสิตมีคุณภาพในระดับหนึ่งและ
ไดรับการตีพิมพเผยแพร
แกไขเปน
จุ ด แข็ ง วิ ท ยานิ พ นธ ข องนิ สิ ต มี คุ ณ ภาพและได รั บ การ
ตีพิมพเผยแพร
ใหเพิ่มเติม
ขอที่ 2 สนับสนุนเพื่อกระตุนใหอาจารยขอทุนวิจัยภายใน

3.2 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ....)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 วาระที่ 4.8 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...) ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาวาระดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตรครั้งถัดไป ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนใหคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณา
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มติ
เห็ น ชอบร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...) โดยใหแกไขขอมูลในเอกสารดังนี้
หนาที่ 1 ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา
ขอความเดิม รับนักเรียนไทย
แกไขเปน
รับนักศึกษาไทย
หนาที่ 2 ขอ 9.1 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
ขอความเดิม ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
แกไขเปน
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
หนาที่ 3 ขอ 9.4 ตําแหนงทางวิชาการของนายนพเกา ณ พัทลุง
ขอความเดิม อาจารย
แกไขเปน
ผูชวยศาสตราจารย
หนาที่ 2-3 ใหตัดเลขประจําตัวประชาชนของกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
หนาที่ 4 ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถานศึกษา ใหพิจารณาเพิ่มเติมในสวนของหลักสูตรมีความสัมพันธ/เชื่อมโยงของหลักสูตรอื่น
หนาที่ 5 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน
ใหคิดงบประมาณเปนคาเฉลี่ยตอหัวนิสิต
หนาที่ 10-11 รายวิชา
(1) ใหทวนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหตรงกับรายวิชาในตารางการ
เปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2547 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2553 ในหนา 6-73
(2) ขอ 1 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา ใหแกไข ดังนี้
ขอความเดิม
0320501 วิชาบูรณาการพื้นฐานการศึกษา (วิชาบังคับ)
3
หนวยกิต
0320511 วิชาวิจัยทางการศึกษา (วิชาบังคับ)
3
หนวยกิต
0320502 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (วิชาเลือก)
3
หนวยกิต
0320503 วิชาวิจัยเชิงคุณภาพ (วิชาเลือก)
3
หนวยกิต
หมายเหตุ – รายวิชาภาษาอังกฤษ (อังกฤษ 500) 3 หนวยกิต บังคับทุกคนตองเรียน
แกไขเปน
0320501 วิชาบูรณาการพื้นฐานการศึกษา
3
หนวยกิต
0320511 วิชาวิจัยทางการศึกษา
3
หนวยกิต
0320502 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3
หนวยกิต
0320503 วิชาวิจัยเชิงคุณภาพ
3
หนวยกิต
หมายเหตุ – รายวิชาภาษาอังกฤษ (อังกฤษ 500) 2 หนวยกิต บังคับทุกคนตองเรียน
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(3) ขอ 2 รายวิชาเอก รายวิชา 0320524 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
3(2-0-6) ใหปรับจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับหนวยกิตภาคปฏิบัติของรายวิชา
หนาที่ 12-13 ชื่อตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร
แกไขชื่อตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรใหเหมือนกับหนา
2-3
หนาที่ 32 ประวัติของอาจารยประจําหลักสูตรในลําดับที่ 5
เพิ่มขอมูลประวัติของอาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ ใหสมบูรณ

3.3 พิจารณาการโอนยายคณะของนายณัฐวุฒิ ศิริวัฒน
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 วาระที่ 5.1 พิจารณาการโอนยายคณะของนายณัฐวุฒิ ศิริวัฒน ที่ประชุมมีมติให
เลื่อนการพิจารณาวาระดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งถัดไป ดังนั้นในการ
ประชุมครั้งนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิตดังกลาว
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ควรเพิ่มชองคะแนนการสอบวัดแววความเปนครูในเอกสารสรุปเพื่อประกอบการพิจารณา
โอนยายคณะของนิสิตดวย
มติ
เห็นชอบการโอนยายคณะของณัฐวุฒิ ศิริวัฒน จากคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร มาสังกัดคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และแกไขตามที่
คณะกรรมการใหขอเสนอแนะ

3.4 พิ จ ารณาการขอเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย น (นางสาวสาลิ นี ชู ห นู , นางสาวอ อ มใจ
โปแกว, นางสาวกัญญา บุญธรรมโม, นายกวีรัตน เอี่ยมพิทยารัตน และนายนูรดินทร ดือราแม)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 วาระที่ 5.2 พิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาเรียน (นางสาวสาลินี ชูหนู, นางสาว
ออมใจ โปแกว, นางสาวกัญญา บุญธรรมโม, นายกวีรัตน เอี่ยมพิทยารัตน และนายนูรดินทร ดือราแม)
ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาวาระดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้ง
ถัดไป ในการประชุมครั้งนี้จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตดังกลาว
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรเพิ่มป พ.ศ. ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในเอกสารสรุปการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตดวย
2. ฝายวิชาการควรกําหนดเกณฑการสอบวัดแววความเปนครูเพิ่มเติม ในกรณีของนิสิต/
นักศึกษาที่ขอโอนยายมาจากตางคณะ ตองมีการทดสอบวัดแววความเปนครูกอนและมีผลการทดสอบไดรอยละ
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60 ขึ้นไป จึงจะเห็นชอบใหโอนยายคณะได สําหรับนิสิตที่ยายมาจากคณะครุศาสตร/คณะศึกษาศาสตรไมตองมี
การสอบวัดแววความเปนครู
มติ
1. นางสาวสาลินี ชูหนู
1.1 ใหฝายเลขานุการติดตอกับนางสาวสาลินี ชูหนู เพื่อทดสอบวัดแววความ
เปนครู ซึ่งหากนิสิตมีผลการสอบ PAT 5 ที่มีผลการทดสอบตามเกณฑที่คณะศึกษาศาสตรกําหนดอยูแลวไมตอง
ทดสอบ ใหนิสติ โอนยายสถานศึกษาได
1.2 เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กับรายวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเทียบโอนได 12 รายวิชา จํานวน 32 หนวยกิต
2. นางสาวออมใจ โปแกว
เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาที่นางสาวออมใจ โปแกว ไดเรียนมาแลว จํานวน
38 หนวยกิต จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับรายวิชาของคณะศึกษาศาสตร
3. นางสาวกัญญา บุญธรรมโม, นายกวีรัตน เอี่ยมพิทยารัตน และนายนูรดินทร
ดือราแม
เห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนไป ของ
นางสาวกัญญา บุญธรรมโม, นายกวีรัตน เอี่ยมพิทยารัตน และนายนูรดินทร ดือราแม จํานวน 2 รายวิชา คือ
รายวิชา 0331611 Psychological Testing in Counseling กับรายวิชา 0331651 Practicum in Counseling
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 20 การรับโอนรายวิชา
การเทียบโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ สําหรับรายวิชาอื่นๆ ที่ไดเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป แตยังไมได
ยื่นขอเทียบโอนรายวิชา ใหฝายเลขานุการติดตอนิสิตเพื่อใหนิสิตยื่นคําขอเทียบโอนรายวิชาตอไป

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ดวยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อรองรับความตองการของสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยจะปรับปรุงเปนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา
มติ เห็นชอบการขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
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4.2 การโอนย า ยคณะ (นางสาวชุ ติ ม า สุ ท ธิ ช น, นางสาวสุ ธิ ด า หวั ง ใบ, นางสาว
วั ล ละยา เส็ น เหม ะ , นายสิ ร ภพ เอี ย ดคง, นายคมสั น แซ จั่ น , นางสาวตั ส นี ม
อะหวัง, นางสาวมูนา ดือเระ, นายพงศพัฒน สุทธิฤทธิ์, นายณัฐวุฒิ รักษชู และ
นางสาวบุศราทิพย หมวดอินทอง)
ดวยนิสิตจํานวน 10 รายมีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร ดังนี้
(1) นางสาวชุติมา สุทธิชน นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความประสงคขอ
โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(2) นางสาวสุ ธิ ด า หวั ง ใบ และนางสาววั ล ละยา เส็ น เหม ะ นิ สิ ต สาขาวิ ช าการ
ประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตรฯ มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
(3) นายสิ ร ภพ เอี ย ดคง นิ สิ ต สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(4) นายคมสัน แซจั่น, นางสาวตัสนีม อะหวัง, นางสาวมูนา ดือเระ และนายณัฐวุฒิ รักษ
ชู นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความประสงคโอนยายมาสังกัดสาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(5) นายพงศพัฒน สุทธิฤทธิ์ นิสิตสาขาวิชาทัศรศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มีความ
ประสงคโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(6) นางสาวบุศราทิพย หมวดอินทอง นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร
ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนยายคณะของนิสิตดังกลาว
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
ขอเสนะแนะจากกรรมการ
การขอยายคณะของนิสิตที่ประสงคจะมาเรียนคณะศึกษาศาสตร ใหฝายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร กําหนดเกณฑการสอบวัดแววความเปนครู โดยใหนิสิตสามารถสอบวัดแววความเปนครูได จํานวน
2 ครั้ง เฉพาะกรณีที่นิสิตสอบไดไมนอยกวารอยละ 50 เทานั้น
มติ
1. ไมเห็นชอบใหนางสาวชุติมา สุทธิชน โอนยายคณะ เนื่องจากนิสิตมีคุณสมบัติ
ไมเปนไปตามเกณฑ ดังนี้
1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมการเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตรไมผานเกณฑ 2.50
(นิสิตไดคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.03)
1.2 นิสิตที่ไดรับการอนุมัติยายคณะจะตองเรียนในคณะที่ยายเขาสังกัดไมนอย
กวา 2 ปการศึกษา (นิสิตไมผานเกณฑ เนื่องจากนิสิตรหัส 49)
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1.3 คะแนนสอบวัดแววความเปนครูของนิสิตต่ํากวาเกณฑที่คณะศึกษาศาสตร
กําหนดไว นิสิตตองสอบไดรอยละ 60 (นิสิตทดสอบไดรอยละ 49)
2. ใหฝายวิชาการ จัดสอบวัดแววความเปนครู ครั้งที่ 2 ใหกับ นางสาวสุธิดา หวังใบ
นางสาววัลละยา เส็นเหมะ นายสิรภพ เอียดคง นายคมสัน แซจั่น นางสาวตัสนีม อะหวัง นางสาวมูนา
ดือเระ นายณัฐวุฒิ รักษชู นายพงศพัฒน สุทธิฤทธิ์ และนางสาวบุศราทิพย หมวดอินทอง

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาววิชุดา จําปาสด
ดวยนางสาววิชุดา จําปาสด นิสิตวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอ
เทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการนี้ จึงเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
มติ 1. เห็นชอบใหเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาววิชุดา จําปาสด จํานวน 6 รายวิชา
จํานวน 16 หนวยกิต ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รหัส/ชื่อรายวิชาที่เรียนมาแลว
0111101
0111111
0600101
0500101
0308111
0222261

จํานวน
หนวย
กิต

รหัส/ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน

ภาษาไทย 1
3
0111101
วาทการ
2
0111111
สุนทรียศาสตร
2
0600101
วิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อคุณภาพ
3
0500101
ความเปนครู
3
0308111
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3
0111161
รวมรายวิชาที่เทียบโอนได

ภาษาไทย 1
วาทการ
สุนทรียศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อคุณภาพ
ความเปนครู
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย

จํานวน
หนวย
กิต

3
2
2
3
3
3
16

2. สําหรับการเทียบโอนรายวิชา 0500101 วิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต กับ
รายวิชา 0500101 วิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต เนื่องจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ยังไมได
สงผลการพิจารณาการเทียบโอนฯ มายังคณะศึกษาศาสตร ซึ่งหากคณะวิทยาการสุขภาพฯ เห็นชอบการเทียบ
โอนรายวิชา คณะกรรมการเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาดังกลาวโดยไมตองผานที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตรอีก
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5.2 การขอโอนยายคณะของนางสาวเพ็ญสกาว สมทิพย และนางสาวอัศมา เจะอาลี
ดวยมีนิสิต 2 คน คือนางสาวเพ็ญสกาว สมทิพย และนางสาวอัศมา เจะอาละ นิสิตคณะ
วิ ท ยาศาสตร สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร มี ค วามประสงค ข อโอนย า ยมาสั ง กั ด คณะศึ ก ษาศาสตร สาขาวิ ช า
คณิ ต ศาสตร ในการนี้ จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการโอนย า ยคณะของนิ สิ ต ทั้ ง 2 คน
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2)
มติ 1. การโอนย า ยคณะของนางสาวเพ็ ญ สกาว สมทิ พ ย ให ฝ า ยวิ ช าการ คณะ
ศึกษาศาสตร จัดสอบวัดแววความเปนครูใหกับนิสิต ครั้งที่ 2 ใหกับนางสาวเพ็ญสกาว สมทิพย พรอมกับนิสิตที่
ไดขอโอนยายคณะตามวาระที่ 4.2 เนื่องจากนิสิตสอบไดคะแนนรอยละ 50
2. เห็นชอบการโอนยายคณะของนางสาวอัศมา เจะอาลี จากคณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร มาสังกัดคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร

5.3 ขออนุญาตเชิญขาราชการเกษียณเปนอาจารยพิเศษ
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดเปดสอนรายวิชา 0308252 (จิตวิทยาพัฒนาการ) 2(2-0-4)
จํานวน 6 กลุม ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2553 นั้น เนื่องจากอาจารยผูสอนในกลุมสาขาวิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว ไดลาออกและเกษียณอายุ จํานวน 3 คน ซึ่งขณะนี้ยังไมไดรับอัตราทดแทนจากมหาวิทยาลัย จึงทํา
ใหไมมีอาจารยผูสอนในรายวิชาดังกลาว ในการนี้ เพื่อใหการเรียนการสอนในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2553
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเชิญอาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์
ขาราชการเกษียณอายุกลุมสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร เปนอาจารยพิเศษสอน
รายวิชา 0308252 (จิตวิทยาพัฒนาการ) จํานวน 6 กลุม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.3)
มติ เห็นชอบการแตงตั้งใหอาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์ เปนอาจารยพิเศษของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2553

5.4 การทบทวนโครงสรางของคณะศึกษาศาสตร
ตามประกาศสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกําหนดสาขาวิชาในสวนงานวิชาการ ได
กํ า หนดโครงสร า งของคณะศึ ก ษาศาสตร โดยมี ก ลุ ม สาขาวิ ช าการศึ ก ษา สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
วิทยาศาสตร และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนศิลปศาสตร และคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสรรหา
ประธานสาขาวิชาแตละสาขาวไปแลว จํานวน 2 ครั้ง แตยังไมมีผูตอบรับเปนประธานสาขาวิชา เนื่องจาก
โครงสรางภายในของสาขาวิชาใหญเกินไป ทําใหการปฏิบัติงานและการประสานงานมีปญหามาก จึงหารือ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อขอทบทวนโครงสรางของสาขาวิชาการศึกษาใหม
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ขอแสนะแนะจากกรรมการ
ใหมีการทบทวนโครงสรางใหม โดยเริ่มจากอาจารยในสาขาวิชาขึ้นมา หลังจากนั้นอาจมีการ
แตงตั้งกรรมการเฉพาะกลุมสาขาวิชาการศึกษา โดยพิจารณาจากบุคคลในสาขาวิชาและหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท มากําหนดโครงสรางรวมกัน
มติ 1. เห็นชอบใหปรับโครงสรางในสาขาวิชาการศึกษา
2. ใหฝายเลขานุการนัดสาขาวิชา เพื่อประชุมรวมกับคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร (คณะกรรมการประจําคณะพบสาขาวิชา)
3. เมื่อไดขอมูลจากสาขาวิชาแลว ใหเชิญอาจารยคณะศึกษาศาสตรประชุมเพื่อ
พิจารณาทบทวนโครงสรางสาขาวิชาการศึกษาใหม

5.5 การขอทบทวนคะแนนการสอบประมวลความรู หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
และวิจัยของนิสิต หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดว ยประธานผูรั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร กศ.ม. สาขาวิ ช าการบริ หารการศึ ก ษา ได ข อให ค ณะ
ศึกษาศาสตร ทบทวนคะแนนการสอบประมวลความรู หมวดวิช าพื้ นฐานทางการศึก ษาและวิจั ย ของนิสิ ต
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ไดสอบไปแลวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เนื่องจากมีนิสิตไม
ผานเปนจํานวนมาก ซึ่งการสอบประมวลความรู หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา นิสิตไดสอบ 2 รายวิชา คือ
รายวิชา 0320501 บูรณการพื้นฐานการศึกษา และรายวิชา 0320511 วิจัยทางการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
จะนําคะแนนของสองวิชามารวมกัน ซึ่งปจจุบันไมมีใครเขาไปมีสวนรวมในการดูแลการรวมคะแนนของนิสิต
ในการนี้ จึงหารือที่ประชุมเพื่อนัดประชุมพิจารณาทบทวนคะแนนการสอบประมวลความรู
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย
มติ ใหฝายเลขานุการนัดประชุมคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบประมวล
ความรู หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย โดยใหนัดหมายกับกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ปดประชุม

เวลา

นางสุภาภรณ ประดับแสง
บันทึกการประชุม
นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

12.50 น.

