
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 10/2557 

วันพุธที่  17  ธันวาคม  2557  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

12. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

14. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

15. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 แนะนําประธานสาขาวิชาชุดใหม่ 

ด้วยประธานสาขาวิชาในสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ จํานวน 6 สาขาวิชา ได้หมดวาระการ

ดํารงตําแหน่งในวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 ในการนี ้คณะศกึษาศาสตร์ได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

ประธานสาขาวิชา ซึง่ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประธานสาขาวิชามีดงันี ้

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์ ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

(4) อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

(5) อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา 

(6) อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

1.1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏบิัตกิารวิชาชีพครู 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้อนุมติังบประมาณในการก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพ

ครูนัน้ ขณะนีไ้ด้มีการปรับราคากลางในการก่อสร้างอาคาร โดยมีบริษัทซือ้ซองประกวดราคาทัง้สิน้ 6 บริษัท และ

จะทําการเปิดให้เสนอราคาก่อสร้างโดยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Auction) ในวนัท่ี 24 ธันวาคม 2557 ทัง้นี ้ความ

คืบหน้าจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

1.1.3 การจัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ก้าวไกล หากใส่ใจสุขภาพ” 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดจัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ก้าวไกล หากใส่ใจ

สขุภาพ” ในวนัศกุร์ท่ี 26 ธนัวาคม 2557 นัน้ ในช่วงเช้าคณะกําหนดให้มีกิจกรรมสนัทนาการและการแข่งขนักีฬา 

และมีงานเลีย้งสงัสรรค์ในช่วงค่ํา ในการนี ้หวัหน้าสํานกังานได้ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมในสว่นของกิจกรรมในช่วงเช้า 

ซึง่จะมีการเดินขบวนพาเหรดของตวัแทนจากสีต่างๆ ผ่านหน้าอาคาร 7 สํานกัหอสมดุ และสิน้สดุการเดินขบวน

พาเหรดท่ีโรงยิมอาคารพลศกึษาและสขุศกึษา โดยสีตา่งๆ จะนดัประชมุเตรียมความพร้อมตอ่ไป 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

สาขาวิชาได้นํานิสิตและอาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดบัชาติ ราชภฏัสรุาษฎร์

ธานีวิจยั ครัง้ท่ี 10 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินท่ียั่งยืน”  ณ จังหวดัสุราษฎร์ธานี ระหว่าง

วนัท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2557 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาจติวิทยา 

สาขาวิชากําหนดจัดโครงการบูรณาการทางวิชาการ “เทคนิคการแนะแนวอาชีพ”         

ในระหว่างวนัท่ี 20-21 ธันวาคม 2557  ณ จังหวดัพัทลงุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูแนะแนวในจงัหวดัสงขลา 

และนิสิตวิชาเอกการแนะแนว ชัน้ปีท่ี 3 และปีท่ี 4  

1.2.3 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

สาขาวิชามีแนวทางพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา จาก

หลกัสตูร 4 ปี เป็น 5 ปี และปรับปรุงหลกัสตูร ศศ.บ.สื่อดิจิทลัการเรียนรู้ เป็นหลกัสตูร ทล.บ.สื่อดิจิทลัการเรียนรู้ 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1 การประชุมเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาศักยภาพครูพี่เลีย้งในโรงเรียนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ในระหว่างวนัท่ี 19-20 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมราชมงัคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท 

อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  เพ่ือร่วมวิเคราะห์และแนะนําเทคนิคการสงัเกตการสอน   

1.3.2 การสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัตกิารสอน 

หน่วยฝึกสอนฝึกงานกําหนดจัดโครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอน ใน

ระหว่างวนัท่ี 24-25 ธันวาคม 2557  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลยัทักษิณ ในการนี ้ขอเชิญอาจารย์เข้า

ร่วมโครงการในวนัดงักลา่ว  

1.3.3 การคัดเลือกนิสิตทุนคุณธรรมจริยธรรม 

ด้วยมหาวิทยาลยัได้มอบหมายให้คณะศกึษาศาสตร์ดําเนินการคดัเลือกนิสิตเพ่ือรับทุน

คณุธรรมจริยธรม ซึง่ผลการคดัเลือกมีนิสิตได้รับทุนดงักล่าวมีจํานวน 19 คน ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย      

3 คน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 คน วิชาเอกสงัคมศึกษา 3 คน วิชาเอกการวดัและประเมิน 4 คน และวิชาเอก

เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 6 คน และคณะได้สง่ผลการพิจารณาไปยงัมหาวิทยาลยัแล้ว 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 9/2557 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

9/2557 เม่ือวนัพุธท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 6 วาระท่ี 4.4 ในสว่นของมติ  

ข้อความเดิม มติ  รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์

เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ 

แก้ไขเป็น  มติ  รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์

เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์  ในการรายงานภาระงานของผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2557 

หน้าท่ี 7 วาระท่ี 4.7 บรรทดัท่ี 1  

ข้อความเดิม ด้วยคณะท่ีผลิตร่วมได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูร... 

แก้ไขเป็น  ด้วยคณะท่ีผลิตบัณฑิตร่วมได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา

หลกัสตูร... 

หน้าท่ี 8 วาระท่ี 4.7 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมลูอาจารย์อาจารย์ประจาํ... 

แก้ไขเป็น  มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมลูอาจารย์ประจาํ... 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  พจิารณา (ร่าง) คาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 9/2557 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 วาระท่ี 5.1 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ ร่าง คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุ

พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้เปลี่ยนแปลงกรรมการจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็น 

ตวัแทนศิษย์เก่า และเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ  เป็นผู้แทนสาขาวิชา นัน้ 

เน่ืองจากเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนของตวัแทนศิษย์

เก่า ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือตวัแทนศิษย์เก่าเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาคณะศกึษาศาสตร์ (เอกสารการประชมุหมายเลข 3.1) 

มต ิ เห็นชอบให้ ดร.มาลิน  สืบสุข เป็นตัวแทนศิษย์เก่า ทัง้นี ้หาก ดร.มาลิน  สืบสุข 

ปฏิเสธการเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ให้ทาบทาม ผอ.ปราโมทย์  ส่งสิงห์       

เป็นลําดบัตอ่ไป 
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วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.    

พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดษิฐ 

 ด้วยอาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดิษฐ  ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดงักล่าว (เอกสาร

การประชมุ หมายเลข 4.1) 

มต ิ เห็นชอบให้บุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วิชยัดิษฐ ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 

 

4.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.    

อภรัิตน์ดา  ทองแกมแก้ว 

ด้วยอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว  ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดงักล่าว (เอกสาร

การประชมุ หมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้บุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์ เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 
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4.3 การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ด้วยประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เน่ืองจากอาจารย์ ดร.วาทิต  ระถี ได้เกษียณอายุ

ราชการ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ดงันี ้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผศ.ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ   ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ   กรรมการ 
3. อ.ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี   กรรมการและเลขานกุาร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ    
2. อ.ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ    
3. อ.ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี  
4. รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
5. อ.ดร.สมจิตร  อดุม   
 
 

4.4 การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

ด้วยประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความประสงค์เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.ม.สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา เน่ืองจากอาจารย์ ดร.นุชนาฏ  

ใจดํารงค์ ได้ลาออกจากประธานกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษาจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจํา

หลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา ดงันี ้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อ.ดร.คณุอานนัท์  นิรมล  ประธานกรรมการ 

2. อ.ดร.นชุนาฏ  ใจดํารงค์  กรรมการ 

3. อ.ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม  กรรมการ 

4. อ.ดร.จินตนา  กสินนัท์   กรรมการและเลขานกุาร 
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อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

1. อ.ดร.คณุอานนัท์  นิรมล   

2. อ.ดร.นชุนาฏ  ใจดํารงค์   

3. อ.ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม   

4. อ.วรินธร  เบญจศรี 

5. อ.ดร.จินตนา  กสินนัท์    

 

 

4.5 การเทียบโอนรายวิชาเ รียน (นางสาวลักขณา  เทพเอียด, นางสาวอรชร            

แก้วคเชนทร์ และนางสาวจันทมิา  วิริยะสุดประเสริฐ)  

ด้วยมีนิสิตเสนอขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ดงันี ้

(1) นางสาวลกัขณา  เทพเอียด  รหัส 562021111 ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 

คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วจากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

เน่ืองจากย้ายคณะ จํานวน 5 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5.1) 

(2) นางสาวอรชร  แก้วคเชนทร์  รหัส 571087615 ชัน้ปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีการศกึษา 2552 จํานวน 3 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5.2) 

(3) นางสาวจันทิมา  วิริยะสุดประเสริฐ  รหัส 571081563 ชัน้ปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร

บณัฑิต ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในหลกัสตูรนิติศาสตร

บณัฑิต ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ ปีการศกึษา 2553 จํานวน 1 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5.3) 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมการเทียบโอนรายวิชาของนิสิต    

ทัง้ 3 รายข้างต้น 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิต จํานวน 3 ราย ดงันี ้

(1) นางสาวลกัขณา  เทพเอียด  ให้เทียบโอนได้จํานวน 5 รายวิชา ดงันี ้

ที่ 
รายวิชาที่เรียนมาแล้วในหลกัสูตร วท.บ.

สาขาวชิาเคมี หลักสูตร พ.ศ. 2548 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลกัสูตร กศ.บ.

สาขาวชิาการศึกษา : วิทยาศาสตร์-เคมี (5 ปี) 

หลักสูตร พ.ศ. 2554 

1 0204101 เคมีพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) C 0221101 หลกัเคมี 1 3(3-0-6) 

2 0204191 ปฏิบตักิารเคมีพืน้ฐาน 1 1(0-3-0) C+ 0221191 ปฏิบตักิารเคมี 1 1(0-3-0) 

3 0204102 เคมีพืน้ฐาน 2 3(3-0-6) C+ 0221101 หลกัเคมี 2 3(3-0-6) 

4 0209191 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 1 1(0-3-0) B 0223191 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ 1 1(0-3-0) 

5 0204192 ปฏิบตักิารเคมีพืน้ฐาน 2 1(0-3-0) C+ 0221192 ปฏิบตักิารเคมี 2 1(0-3-0) 
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(2) นางสาวอรชร  แก้วคเชนทร์  ให้เทียบโอนได้จํานวน 5 รายวิชา ดงันี ้

ที่ 
รายวิชาที่เรียนมาแล้วในปีการศึกษา 2552 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปีการศึกษา 2557 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ 

1 0308243 การแนะแนวเพ่ือพัฒนา

ผู้ เรียน 

2(2-0-4) B 0308253 การแนะแนวเพ่ือพัฒนา

ผู้ เรียน 

2(2-0-4) 

2 0308214 การศกึษาไทย 3(3-0-6) B 0308291 การศกึษาไทย 3(3-0-6) 

3 0302302 การบริหารวิชาการ 2(2-0-4) B+ 0302302 การบริหารวิชาการ 2(2-0-4) 

4 0302303 การบริหารงานบคุลากรใน

โรงเรียน 

2(2-0-4) A 0302303 การบริหารงานบคุลากรใน

โรงเรียน 

2(2-0-4) 

5 0302321 โรงเรียนกบัชมุชน 2(2-0-4) A 0302321 โรงเรียนกบัชมุชน 2(2-0-4) 

 

(3) นางสาวจนัทิมา  วิริยะสดุประเสริฐ  ให้เทียบโอนได้จํานวน 1 รายวิชา ดงันี ้

รายวิชาที่เรียนมาแล้วในปีการศึกษา 2553 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปีการศึกษา 2557 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

0302303 การบริหารงานบุคลากรใน

โรงเรียน 

2(2-0-4) B+ 0302303 การบริหารงานบุคลากรใน

โรงเรียน 

2(2-0-4) 

 

 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1   การจัดหากรรมการคุมสอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาเข้มงวดกับการ     

คุมสอบของอาจารย์ในสาขาวิชา เน่ืองจากขณะนีเ้ป็นช่วงสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 1 มีอาจารย์แจ้งความ

ประสงค์ให้กรรมการกลางของคณะเข้าคมุสอบแทนเป็นจํานวนมาก ทัง้นี ้คณะจะจดัสรรกรรมการคมุสอบแทน

เฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเป็นจริงๆ เท่านัน้ 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 

 

 

5.2    การลาในช่วงวันหยุดสิน้ปี 

 หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์ขอความร่วมมืออาจารย์และบุคลากรท่ีประสงค์เดินทาง

ไปตา่งจงัหวดัในช่วงวนัหยดุสิน้ปี โดยหากเป็นวนัทําการให้ย่ืนใบลาตามระเบียบวา่ด้วยการลา 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 
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5.3    การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนมกราคม 2558 

 หวัหน้าสํานักงานแจ้งการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนมกราคม 

2558 ซึง่จะเลื่อนการประชมุเป็นวนัท่ี 6 มกราคม 2558 เน่ืองจากจะมีการพิจารณาคา่ระดบัขัน้ 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 

 

 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

              ตรวจรายงานการประชมุ 
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