รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2550
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยนรา บูรณรัช)
4. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์)
5. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน)
6. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค วรรธนเศรณี - รักษาราชการแทน)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี)
10. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)

ผูไมเขาประชุม
1. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
2. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น
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3. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.โสภาค วิริโยธิน)
4. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)

ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
3. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

13.25 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2550
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1
1.1.2 ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง กํ า หนดรายชื่ อ คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและเปน
รายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2
1.1.3 การติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.3
1.1.4 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจายเงินไมถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.4
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1.1.5 การเบิกจายเงิน และการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.5
1.1.6 การจัดทําประกันภัยทรัพยสินของทางราชการ
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.6
1.1.7 การแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
แลว ขณะนี้อยูในระหวางรอโปรดเกลาแตงตั้ง ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณคือ
ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน
1.1.8 การเสนอขออัตราเพื่อแกปญหาวิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตรไดเสนอขออัตราสายวิชาการสาขาการศึกษาทางดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ตอมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับในเรื่องของการนิเทศวิชาเอก
และรายวิชาวิธีสอนวิชาเฉพาะสาขา
1.1.9 ความคืบหนาเรื่องอาคารคณะศึกษาศาสตร
คณะได เ สนอเรื่ อ งโครงการก อ สร า งอาคารคณะศึ ก ษาศาสตร เ ข า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เพื่อให
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยฝายวางแผนฯ จัดตั้งงบประมาณในการกอสรางอาคารใหทันในปงบประมาณ 2552
และดําเนินการออกแบบอาคารใหม หรือปรับแบบอาคารโดยใชตัวอยางแบบแปลนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
สวนการกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้น มหาวิทยาลัยใหคณะจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
วิชาชีพครูเสนอมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคใต ในการนี้ ประธาน
ไดมอบใหเลขานุการคณะ (นางสมนิตย สุกาพัฒน) ประสานงานกับฝายวางแผนของมหาวิทยาลัย และเสนอชื่อ
บุคลากรในคณะเปนกรรมการในการดําเนินการออกแบบอาคารคณะศึกษาศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัย
1.1.10 ทุนการศึกษาตอ
ประธานไดแจงเกี่ยวกับทุนการศึกษาตอ และไดขอใหหัวหนาภาควิชาประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรในภาควิชาทราบตอไป ดังนี้
- ทุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย สกอ. ไดประกาศรับ
สมัครผูสนใจทุนศึกษาตอ ซึ่งไดดําเนินการเปดรับสมัคร และสงใบสมัครผานทางอินเตอรเน็ต
- ทุนไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งเปนทุนที่พัฒนาการศึกษาเชื่อมโยงระหวางประเทศและ
ออสเตรเลีย โดยทุนมีกําหนดสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
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1.1.11 เครื่องแบบของพนักงาน
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเครื่องแบบสีขาวสําหรับใชในงานพิธีตางๆ
โดยขณะนี้อยูในระหวางการออกแบบเครื่องแตงกาย

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตไดมอบใหเลขานุการคณะ (นางสมนิตย สุกาพัฒน)
นําเสนอเรื่ อ งแจงเพื่อ ทราบของฝ า ยพัฒนานิ สิต คือ โครงการที่จัดโดยฝา ยพั ฒ นานิสิต คณะศึ กษาศาสตร
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการสัมมนาพัฒนาการเปนผูนํากลุมกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร ณ ลันตาวดี
รีสอรท อ.เกาะลันตา จ. กระบี่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2550

1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดแจงเรื่องการจัดงานสัปดาหวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร (สัปดาหทักษิณวิชาการ) ซึ่งมีกําหนดจัดงานในชวงเดือนมกราคม หลังวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร และแจงใหที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมที่คณะศึกษาศาสตรจะจัดโดยมี 4 ประเภทเพื่อเปนการ
เตรียมการลวงหนา ดังนี้
- กิ จ กรรมประเภทที่ 1 เป น การบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง ครู กั บ การสร า งสรรค
การศึ ก ษาที่ แ ท แ ละพอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ โดยมี ศ าสตราจารย ดร.เกษม วั ฒ นชั ย เป น วิ ท ยากร
ซึ่งกิจกรรมนี้คณะไดรับงบพิเศษจากมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับในการจัดงานสัปดาห
วิชาการ
- กิจกรรมประเภทที่ 2 เปนการประกวดการแขงขันนวัตกรรมทางการศึกษาโดย
เนนนิสิตเปนผูเขารวมการแขงขัน
- กิจกรรมประเภทที่ 3 การจัดการสาธิตในกระบวนการเรียนรูตางๆ
- กิจกรรมประเภทที่ 4 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเดนของคณะ
นอกจากกิจกรรมทั้ง 4 ประเภทขางตนแลว ยังมีกิจกรรมประเภทที่ 5 ซึ่งเปนกิจกรรมการออกรานขายของของ
นิสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยไมไดจัดสรรงบประมาณสวนนี้ให แตเนนใหนิสิตไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
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1.2.3 รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาฝายวิจัยฯ จะจัดประชุมเครือขายวิจัย
ภาคใตตอนลาง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร เพื่อนําเสนอความกาวหนาของ
งานวิจัย และไดเชิญผูเขาประชุมรวมรับฟงการนําเสนองานวิจัยดังกลาว
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 4/2550
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
4/2550 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถนุ ายน 2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 5
วาระที่ 3.1 ขอ 2.
ขอความเดิม ...โดยโครงการดํา เนินไปดวยความเรีย บรอยแตเ กิดปญหาใน
เรื่องของอาจารยที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลนิสิตที่เขารวมโครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
กําหนดใหคณะเสนอชื่ออาจารยเพื่อดูแลนิสิตคณะละ 3 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมบางชวงอาจารยบาง
ทานติดภารกิจไมสามารถดูแลนิสิตในการทํากิจกรรมไดโดยตลอด
แกไขเปน
ใหตัดขอความตั้งแต แตเกิดปญหาในเรื่องของอาจารยที่ไดรับ
มอบหมาย.....ออกทั้งหมด
มติ

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 เสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย
จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2550 วาระที่ 4.6 เรื่องพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการประจําคณะ
ประเภทคณาจารย ที่ประชุมมีมติใหถอดวาระและใหคณะเสนอเรื่องวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการประจํา
คณะ ประเภทคณาจารย ตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
คณะไดเสนอเรื่องดังกลาวเพื่อเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมสมัยสามัญ ประจําเดือนมิถุนายน 2550 และเลขานุการที่ประชุมไดขอความเห็นจากนิติกรของ
มหาวิทยาลัย โดยนิติกรไดใหความเห็นในเรื่องดังกลาวตามเอกสารการประชุมหมายเลข 3.1
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ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอจากภาควิชาเพื่อแตงตั้ง
เปนกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย แทนอาจารยกิตติธัช คงชะวัน (ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548) ซึ่งลาศึกษาตอเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 และแทนผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา
กลาณรงค ซึ่งหมดวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2550 (เอกสารการประชุม หมายเลข 3.1)
ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
1. ให ร องศาสตราจารย นิ รั น ดร จุ ล ทรั พ ย ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการประเภท
คณาจารยแทนอาจารยกิตติธัช คงชะวัน ซึ่งลาศึกษาตอ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงชวงเวลาในสวนที่เหลือ
จากอาจารยกิตติธัช คงชะวัน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
2. ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค ดํารงตําแหนงกรรมการประจํา
คณะ ประเภทคณาจารย โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ปนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
มติ

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การเสนอแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร / คณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลักสูตร ของภาควิชาการบริหารการศึกษา
ด ว ยภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร ได เ สนอบุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรแทนชุดเดิมที่หมดวาระในเดือนกรกฎาคม
2550 จํานวน 3 หลักสูตร ซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่ใชเกณฑเดิมและหลักสูตรที่ใชเกณฑใหม (ตามเกณฑ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ดังนี้
1. หลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา
2. หลักสูตร กศ.ด. ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
3. หลักสูตร ปร.ด. ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
ทั้งนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดยื่นขอเสนอแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตรตามเกณฑใหมตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้ง 3 หลักสูตร โดย
ขอยกเลิกการขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ด. ที่ไดเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ประจําเดือนมิถุนายน 2550 ตามรายชื่อในเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 ในการนี้ จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ของภาควิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)
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หลักสูตร

สาขาวิชา

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

กศ.ด.

ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา

ปร.ด.

ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร /
อาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.โสภาค วิริโยธิน
กรรมการ
3. อ.ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
กรรมการ
4. อ.ดร.สมจิตร อุดม
กรรมการ
5. อ.ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร
1. ผศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
อาจารยประจําหลักสูตร
2. อ.ดร.โสภาค วิริโยธิน
อาจารยประจําหลักสูตร
3. อ.ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
อาจารยประจําหลักสูตร
4. อ.ดร.สมจิตร อุดม
อาจารยประจําหลักสูตร
5. อ.ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
อาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.สมจิตร อุดม
กรรมการ
3. อ.ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
กรรมการ
4. อ.ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร
1. ผศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
อาจารยประจําหลักสูตร
2. อ.ดร.โสภาค วิริโยธิน
อาจารยประจําหลักสูตร
3. อ.ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
อาจารยประจําหลักสูตร
4. อ.ดร.สมจิตร อุดม
อาจารยประจําหลักสูตร
5. อ.ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
อาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.สมจิตร อุดม
กรรมการ
3. อ.ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร
1. ผศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
อาจารยประจําหลักสูตร
2. อ.ดร.โสภาค วิริโยธิน
อาจารยประจําหลักสูตร
3. อ.ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง
อาจารยประจําหลักสูตร
4. อ.ดร.สมจิตร อุดม
อาจารยประจําหลักสูตร
5. อ.ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ
อาจารยประจําหลักสูตร
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มติ เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยประจํ าหลักสูต ร
ตามที่ภาควิชาการบริหารการศึกษาเสนอ

4.2 การเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
ดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา จะครบวาระการ
ดํารงตําแหนง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2550 ในการนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร
เปนไปดวยความเรียบรอย ภาควิชาการประเมินผลและวิจัยจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการ
แตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ดังตอไปนี้ (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย ดร.เรวดี
อาจารย ดร.ชัยลิขิต
อาจารย ดร.สุริยา
อาจารย ดร.สุธาสินี
ผูชวยศาสตราจารยเสริม
ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ
ผูชวยศาสตราจารยนรา

กระโหมวงศ
สรอยเพชรเกษม
เหมตะศิลป
บุญญาพิทักษ
ทัศศรี
สันติวรานนท
บูรณรัช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มติ เห็ น ชอบในตั ว บุ ค คลในลํ า ดั บ ที่ 1. – 7. แต ใ ห ภ าควิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จั ย
ปรับรูปแบบการนําเสนอใหมใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.3 การเทียบโอนวิชาเรียน
4.3.1 การเทียบโอนวิชาชีพครูของนางสาววริยา เกื้อเมง
ดวยนางสาววริยา เกื้อเมง นิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รหัส 501997376
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูที่ไดเรียนมาแลวในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒสงขลา ในป ก ารศึ ก ษา 2535 เพื่ อ ขอลดจํ า นวนหน ว ยกิ ต สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ ไ ม มี คุ ณ วุ ฒิ ท าง
การศึกษา แตไดศึกษารายวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแลว ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอ
เทียบโอนรายวิชาของนางสาววริยา เกื้อเมง ดังนี้(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1)
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รายวิชาที่ขอเทียบโอน
ศษ 263 ประสบการณทางวิชาชีพครู 2 (1 นก.)
จศ 202 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู (2 นก.)
มติ

เทียบโอนไดกบั รายวิชา
0308381 ประสบการณทางวิชาชีพครู 1(0-2-1)
0308253 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)

เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาชีพครูของนางสาววริยา เกื้อเมง

4.3.2 การเทียบโอนวิชาเรียนของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
ดวยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร วิชาโทการบริหารการศึกษา ไดลงทะเบียนรายวิชา
0308364 กฎหมายการศึกษา ซึ่งเปนรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพครู ไดขอเทียบโอนวิชาดังกลาวกับรายวิชา
0302403 กฎหมายการศึกษา ของหลักสูตรวิชาโท การบริหารการศึกษา ซึ่งภาควิชาการบริหารการศึกษา
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เที ย บโอนได ในการนี้ จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการเที ย บโอนรายวิ ช า 0308364
กฎหมายการศึ ก ษา กับ รายวิช า 0302403 กฎหมายการศึก ษา ของหลัก สูตรวิช าโท การบริ หารการศึ ก ษา
(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.2)
มติ เห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชา 0308364 กฎหมายการศึกษา กับรายวิชา
0302403 กฎหมายการศึกษา ของหลักสูตรวิชาโท การบริหารการศึกษา ได

4.3.3 การเทียบโอนรายวิชาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดวยนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 15 คน ขอยกเวน
หนวยกิตรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (โครงการความรวมมือกับคุรุสภา) ซึ่งตามคูมือการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2550 ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 หมวด 4 การรับเขาเปนนิสิตและสภาพนิสิต ขอ 21 การยกเวน หรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ขอ 21.1
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง อาจขอ
ยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวเพื่อนับเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตร
ที่กําลังศึกษาได โดยไมตองเรียนวิชานั้นซ้ําอีก และจํานวนหนวยกิตที่ขอยกเวนหรือเทียบโอนตองไมเกิน 1 ใน 3
ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร ซึ่งภาควิชาการบริหารการศึกษาไดพิจารณาแลว ยกเวนหรือ
เทียบโอนรายวิชาได 4 รายวิชา จํานวน 12 หนวยกิต ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน
รายวิชาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้ (เอกสารการประชุม หมายเลข
4.3.3)
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รายวิชาที่ขอเทียบโอน
เทียบโอนไดกบั รายวิชา
0302511 หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา 0302511 หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0302512 การวางแผนการศึกษา
3(3-0-6)
0302512 การวางแผนการศึกษา
3(3-0-6)
0302531 ภาวะผูนําทางการศึกษา
3(3-0-6)
0302531 ภาวะผูนําทางการศึกษา
3(3-0-6)
0302532 การบริหารบุคลากรทางการศึกษา 3(3-0-6)
0302532 การบริหารบุคลากรทางการศึกษา 3(3-0-6)

มติ

เห็นชอบใหเทียบโอนได 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด

4.4 การขอยายคณะ
ดวยนางสาววนัญ ชนก เชิง ดี นิ สิตภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มีความประสงคขอยายมาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2550
เปนตนไป ซึ่งกลุมงานบริการวิชาการของคณะไดประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ ปรากฏวานางสาววนัญชนก
เชิงดี มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑในการขอยายคณะ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอยายคณะ
ของนางสาววนัญชนก เชิงดี (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ในแบบฟอรมการขอยายคณะ ควรมีสวนที่ใหระบุเหตุผลในการยายคณะของนิสิตดวย
มติ เห็ น ชอบให น างสาววนั ญ ชนก เชิ ง ดี ย า ยจากสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร ได

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
- ไมมี ปดประชุม

เวลา

15.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

