รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 10/2557
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
12. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 แนะนําประธานสาขาวิชาชุดใหม่
ด้ วยประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 6 สาขาวิชา ได้ หมดวาระการ
ดํารงตําแหน่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในการนี ้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
ประธานสาขาวิชา ซึง่ ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งประธานสาขาวิชามีดงั นี ้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(4) อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(5) อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(6) อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1.2 การก่ อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิงบประมาณในการก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพ
ครู นนั ้ ขณะนี ้ได้ มีการปรับราคากลางในการก่อสร้ างอาคาร โดยมีบริ ษัทซื ้อซองประกวดราคาทังสิ
้ ้น 6 บริ ษัท และ
จะทําการเปิ ดให้ เสนอราคาก่อสร้ างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ทังนี
้ ้ ความ
คืบหน้ าจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
1.1.3 การจัดโครงการ “ศึกษาศาสตร์ ก้าวไกล หากใส่ ใจสุขภาพ”
ตามที่ ค ณะศึก ษาศาสตร์ ไ ด้ กํ าหนดจัด โครงการ “ศึก ษาศาสตร์ ก้ า วไกล หากใส่ใ จ
สุขภาพ” ในวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 นัน้ ในช่วงเช้ าคณะกําหนดให้ มีกิจกรรมสันทนาการและการแข่งขันกีฬา
และมีงานเลี ้ยงสังสรรค์ในช่วงคํ่า ในการนี ้ หัวหน้ าสํานักงานได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมในช่วงเช้ า
ซึง่ จะมีการเดินขบวนพาเหรดของตัวแทนจากสีต่างๆ ผ่านหน้ าอาคาร 7 สํานักหอสมุด และสิ ้นสุดการเดินขบวน
พาเหรดที่โรงยิมอาคารพลศึกษาและสุขศึกษา โดยสีตา่ งๆ จะนัดประชุมเตรี ยมความพร้ อมต่อไป
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาได้ นํานิสิตและอาจารย์เข้ าร่ วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์
ธานีวิจยั ครัง้ ที่ 10 “งานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้ องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ระหว่าง
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557
1.2.2 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิ ช ากํ าหนดจัด โครงการบูร ณาการทางวิ ช าการ “เทคนิ ค การแนะแนวอาชี พ ”
ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดพัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นครู แนะแนวในจังหวัดสงขลา
และนิสิตวิชาเอกการแนะแนว ชันปี
้ ที่ 3 และปี ที่ 4
1.2.3 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชามีแนวทางพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จาก
หลักสูตร 4 ปี เป็ น 5 ปี และปรับปรุ งหลักสูตร ศศ.บ.สื่อดิจิทลั การเรี ยนรู้ เป็ นหลักสูตร ทล.บ.สื่อดิจิทลั การเรี ยนรู้
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพครู พ่ ีเลีย้ งในโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ มอบหมายให้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย ทัก ษิ ณ เป็ นเจ้ าภาพในการจัด ประชุม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารพัฒ นาศักยภาพครู พี่เ ลี ย้ งในโรงเรี ยนฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รี สอร์ ท
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อร่ วมวิเคราะห์และแนะนําเทคนิคการสังเกตการสอน
1.3.2 การสัมมนานิสิตระหว่ างปฏิบัตกิ ารสอน
หน่ ว ยฝึ ก สอนฝึ ก งานกํ า หนดจัด โครงการสัม มนานิ สิ ต ระหว่า งปฏิ บัติ ก ารสอน ใน
ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในการนี ้ ขอเชิญอาจารย์ เข้ า
ร่ วมโครงการในวันดังกล่าว
1.3.3 การคัดเลือกนิสิตทุนคุณธรรมจริยธรรม
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้ คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน
คุณธรรมจริ ยธรม ซึง่ ผลการคัดเลือกมีนิสิตได้ รับทุนดังกล่าวมีจํานวน 19 คน ประกอบด้ วย วิชาเอกภาษาไทย
3 คน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 คน วิชาเอกสังคมศึกษา 3 คน วิชาเอกการวัดและประเมิน 4 คน และวิชาเอก
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6 คน และคณะได้ สง่ ผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยแล้ ว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 9/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
9/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 6 วาระที่ 4.4 ในส่วนของมติ
ข้ อความเดิม
มติ รั บรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์
เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
แก้ ไขเป็ น
มติ รั บรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์
เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์ ในการรายงานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี งบประมาณ 2557
หน้ าที่ 7 วาระที่ 4.7 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
ด้ วยคณะที่ผลิตร่ วมได้ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร...
แก้ ไขเป็ น
ด้ วยคณะที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ตร่ ว มได้ ข อเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตร...
หน้ าที่ 8 วาระที่ 4.7 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลอาจารย์ อาจารย์ ประจํา...
แก้ ไขเป็ น
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลอาจารย์ ประจํา...

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณา (ร่ าง) คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 9/2557
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 5.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่ าง คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารกองทุน
พัฒ นาคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้ เปลี่ ย นแปลงกรรมการจากรองคณบดี ฝ่ายวิ จัย และประกันคุณ ภาพ เป็ น
ตัวแทนศิษย์เก่า และเห็นชอบให้ ผ้ ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง เป็ นผู้แทนสาขาวิชา นัน้
เนื่องจากเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนของตัวแทนศิษย์
เก่า ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อตัวแทนศิษย์เก่าเพื่อแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการบริ หารกองทุน
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 3.1)
มติ
เห็นชอบให้ ดร.มาลิน สืบสุข เป็ นตัวแทนศิษย์ เก่า ทัง้ นี ้ หาก ดร.มาลิน สืบสุข
ปฏิ เสธการเป็ น คณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ให้ ทาบทาม ผอ.ปราโมทย์ ส่งสิง ห์
เป็ นลําดับต่อไป
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วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะอนุ กรรมการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.
พัชรี ร่ มพยอม วิชัยดิษฐ
ด้ วยอาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชัยดิษฐ ได้ เสนอขอรั บการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดังกล่าว (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบให้ บุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะอนุ กรรมการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.
อภิรัตน์ ดา ทองแกมแก้ ว
ด้ วยอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ ดา ทองแกมแก้ ว ได้ เสนอขอรั บการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดังกล่าว (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ บุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
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4.3 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตร
กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ด้ วยประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา เนื่องจากอาจารย์ ดร.วาทิต ระถี ได้ เกษี ยณอายุ
ราชการ ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจํ า
หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ดังนี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ
กรรมการ
3. อ.ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร
1. ผศ.ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
2. อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ
3. อ.ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี
4. รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
5. อ.ดร.สมจิตร อุดม
4.4 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตร
กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ด้ ว ยประธานสาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึก ษา มี ค วามประสงค์ เ ปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เนื่องจากอาจารย์ ดร.นุชนาฏ
ใจดํ ารงค์ ได้ ล าออกจากประธานกรรมการผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูตร ประธานสาขาวิช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อสาร
การศึกษาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจํ า
หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดังนี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค์
กรรมการ
3. อ.ดร.กฤษณพล จันทร์ พรหม
กรรมการ
4. อ.ดร.จินตนา กสินนั ท์
กรรมการและเลขานุการ
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อาจารย์ ประจําหลักสูตร
1. อ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
2. อ.ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค์
3. อ.ดร.กฤษณพล จันทร์ พรหม
4. อ.วริ นธร เบญจศรี
5. อ.ดร.จินตนา กสินนั ท์

4.5 การเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย น (นางสาวลั ก ขณา เทพเอี ย ด, นางสาวอรชร
แก้ วคเชนทร์ และนางสาวจันทิมา วิริยะสุดประเสริฐ)
ด้ วยมีนิสิตเสนอขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยน ดังนี ้
(1) นางสาวลักขณา เทพเอียด รหัส 562021111 ชัน้ ปี ที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี
คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ ขอเที ยบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วจากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
เนื่องจากย้ ายคณะ จํานวน 5 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5.1)
(2) นางสาวอรชร แก้ วคเชนทร์ รหัส 571087615 ชัน้ ปี ที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิ ต
ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ ปี การศึกษา 2552 จํานวน 3 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5.2)
(3) นางสาวจันทิมา วิริยะสุดประเสริ ฐ รหัส 571081563 ชัน้ ปี ท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ ปี การศึกษา 2553 จํานวน 1 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5.3)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมการเทียบโอนรายวิชาของนิสิต
ทัง้ 3 รายข้ างต้ น
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนิสิต จํานวน 3 ราย ดังนี ้
(1) นางสาวลักขณา เทพเอียด ให้ เทียบโอนได้ จํานวน 5 รายวิชา ดังนี ้
ที่
1
2
3
4
5

รายวิชาที่เรียนมาแล้ วในหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาเคมี หลักสูตร พ.ศ. 2548
0204101 เคมีพื ้นฐาน 1
0204191 ปฏิบตั กิ ารเคมีพื ้นฐาน 1
0204102 เคมีพื ้นฐาน 2
0209191 ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน 1
0204192 ปฏิบตั กิ ารเคมีพื ้นฐาน 2

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

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่ได้
C
C+
C+
B
C+

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร กศ.บ.
สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร์ -เคมี (5 ปี )
หลักสูตร พ.ศ. 2554
0221101 หลักเคมี 1
3(3-0-6)
0221191 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
1(0-3-0)
0221101 หลักเคมี 2
3(3-0-6)
0223191 ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 1
1(0-3-0)
0221192 ปฏิบตั กิ ารเคมี 2
1(0-3-0)
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(2) นางสาวอรชร แก้ วคเชนทร์ ให้ เทียบโอนได้ จํานวน 5 รายวิชา ดังนี ้
ที่
1
2
3
4
5

ค่ า
รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา 2557
ระดับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขัน้ ที่ได้
2(2-0-4)
B
0308253 การแนะแนวเพื่ อ พัฒ นา 2(2-0-4)
ผู้เรี ยน
3(3-0-6)
B
0308291 การศึกษาไทย
3(3-0-6)
2(2-0-4) B+ 0302302 การบริ หารวิชาการ
2(2-0-4)
2(2-0-4)
A
0302303 การบริ หารงานบุคลากรใน 2(2-0-4)
โรงเรี ยน
2(2-0-4)
A
0302321 โรงเรี ยนกับชุมชน
2(2-0-4)

รายวิชาที่เรียนมาแล้ วในปี การศึกษา 2552
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
0308243 การแนะแนวเพื่ อ พัฒ นา
ผู้เรี ยน
0308214 การศึกษาไทย
0302302 การบริ หารวิชาการ
0302303 การบริ หารงานบุคลากรใน
โรงเรี ยน
0302321 โรงเรี ยนกับชุมชน

(3) นางสาวจันทิมา วิริยะสุดประเสริ ฐ ให้ เทียบโอนได้ จํานวน 1 รายวิชา ดังนี ้
ค่ า
รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปี การศึกษา 2557 คณะ
ระดับ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขัน้ ที่ได้
2(2-0-4) B+ 0302303 การบริ ห ารงานบุค ลากรใน
2(2-0-4)
โรงเรี ยน

รายวิชาที่เรียนมาแล้ วในปี การศึกษา 2553 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
0302303 การบริ หารงานบุคลากรใน
โรงเรี ยน

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การจัดหากรรมการคุมสอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ขอความร่ วมมือประธานสาขาวิชาเข้ มงวดกับการ
คุมสอบของอาจารย์ ในสาขาวิชา เนื่องจากขณะนี เ้ ป็ นช่วงสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 มีอาจารย์ แจ้ งความ
ประสงค์ให้ กรรมการกลางของคณะเข้ าคุมสอบแทนเป็ นจํานวนมาก ทังนี
้ ้ คณะจะจัดสรรกรรมการคุมสอบแทน
เฉพาะในกรณีที่มีความจําเป็ นจริ งๆ เท่านัน้
มติ
ที่ประชุมทราบ

5.2 การลาในช่ วงวันหยุดสิน้ ปี
หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ขอความร่ วมมืออาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์เดินทาง
ไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดสิ ้นปี โดยหากเป็ นวันทําการให้ ยื่นใบลาตามระเบียบว่าด้ วยการลา
มติ ที่ประชุมทราบ
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5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในเดือนมกราคม 2558
หัวหน้ าสํานักงานแจ้ งการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในเดือนมกราคม
2558 ซึง่ จะเลื่อนการประชุมเป็ นวันที่ 6 มกราคม 2558 เนื่องจากจะมีการพิจารณาค่าระดับขัน้
มติ ที่ประชุมทราบ

ปิ ดประชุม

เวลา

14.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

