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4. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ (ไปราชการ) 
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ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารย ดร.สมจิตร    อุดม ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ 
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3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง ผูชวยเลขานุการ 
 
 

เริ่มประชุม    เวลา 13.20  น. 
 
 
วาระที่ 1     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
        1.1  เรื่องแจงจากประธาน   ดังนี้ 
  1.1.1  รางพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช  ทรงมีพระชนมพรรษา  80  พรรษา 
           -  รายละเอียดเอกสารการประชุม  หมายเลข   1.1.1   

 
  1.1.2  การปรับอัตราคาจางลูกจางนอกงบประมาณ  
             -  รายละเอียดเอกสารการประชุม  หมายเลข   1.1.2 

 
  1.1.3  แผนการจัดประชุมสมัมนาคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 
                                          ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดแผนการจัดประชุมสัมมนาคณาจารยคณะ

ศึกษาศาสตรในรอบ 1 ป จะมีการประชุมคณาจารยในคณะศึกษาศาสตร เพื่อทบทวนเรื่องของการเรียนการ

สอนภายในคณะ ภาควิชา  เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงกอนเปดภาคเรียน  แตเนื่องจากเรื่องที่มีปญหาบาง

ประการไมสามารถจัดประชุมในชวงเดือนมีนาคม 2550  ที่ผานมาจึงไดกําหนดจัดการประชุมสัมมนา

คณาจารยคณะศึกษาศาสตร  ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2550   ณ โรงแรมหาดแกวรีสอรท อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วันที่ 9  ตุลาคม 2550  ไดเชิญวิทยากรจาก UNESSCO  ในภาคเชาจะมา

บรรยายเรื่องการบูรณาการ ICT สูการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตทาง

การศึกษา และภาคบายบรรยายเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน   
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- วันที่ 10 ตุลาคม 2550 กําหนดใหแตละภาควิชาทบทวนการปฏิบัติงานเรื่อง

ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของแตละภาควิชาในรอบปที่ผานมา

โดยจัดทําเปน     Action    Plan   ในลักษณะของแผนปฏิบัติการเชิงรุกของ

ภาควิชาป 2551 

          จึงขอใหหัวหนาภาควิชาแจงใหคณาจารยในภาควิชาทราบและขอเชิญเขา

รวมโครงการโดยพรอมเพรียงกัน 
   
               1.1.4  การจัดตั้งศนูยปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพคร ู
             ประธานไดนําเสนอเรื่องการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการพฒันาวิชาชีพคร ู โดยคณะได

เสนอเรื่องใหกองแผนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณไปยกรางขึ้นใหม ซึ่งในปงบประมาณ 2551 คณะ 

ศึกษาศาสตรเสนอขอจัด ตั้ ง ศู น ยป ฏิบั ติ ก า ร ฯ   แต ไ ด รั บ ก า ร เ สนอแนะจ ากมหา วิท ย า ลัย ใ ห

จั ด ตั้ ง เ ปน โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง อ าค า ร ก อ น  เ พื่ อ สะดวกในการของบประมาณแตไมไดรับจัดสรร   

ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเสนอขอตั้งงบประมาณป 2552  คณะจึงยกรางโครงการกอสรางอาคาร

ใหมอีกครั้ง และไดมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการนโยบายและแผน ควรมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฯ กอน  

พรอมทั้งใหมีคณะกรรมการในการจัดทํา TOR  จัดทํารายละเอียดการกอสรางอาคาร  เพื่อเตรียมความพรอม

ในการเขียนแปลน  ซึ่งในแบบแปลนดังกลาวจะรวมศูนยปฏิบัติการฯ ไวดวย     ทั้งนี้ ใหสามารถรองรับการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของมหาวิทยาลัยทักษิณดวย 
    
  1.1.5   การจดัทํารายงานสรุปการไปศึกษาดูงาน 

ประธานไดแจงใหที่ประชมุทราบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสรุปการไปศึกษาดูงาน   

ณ  มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย    และมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ  ณ ประเทศเกาหลี  

ซึ่งรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธกับผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ จะทําการ

สรุปโดยจะขอขอมูลจากภาควิชา เพื่อรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
  มต ิ  ที่ประชมุรับทราบ 

 
 2.1   เรื่องแจงจากกรรมการ   ดังนี ้
  1.2.1   รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต   
              1.2.1.1   โครงการกีฬาปารชิาต  ในวันที่  21-31  สิงหาคม  2550  ณ สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

              1.2.1.2   โครงการรําลึกพระคุณครู ในวันที่  12   กันยายน  2550  ณ หองการเรียน

การสอนทางไกล (IT)  สํานักคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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  1.2.2   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   
              1.2.2.1   โครงการศึกษาดูงานการสัมมนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการผลิตครู

กับมหาวิทยาลยัอุตระ ประเทศมาเลเซีย  

                -  รายละเอียดเอกสารการประชุม  หมายเลข   1.2.1.1 

 
1.2.3   เลขานกุารคณะศึกษาศาสตร 

           1.2.3.1    การจัดงานเกษียณอายุราชการ 
      เนื่องดวยในวันที่  27 กันยายน  2550  เวลา 18.00 น.  คณะ

ศึกษาศาสตร  จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ใหแก  ผูชวยศาสตราจารยเสริม   ทัศศรี  ณ โรงแรมกรีนเวิลด

พาเลช  จึงขอเชิญชวนใหคณาจารยทุกทานเขารวมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

 
           1.2.3.2    การยายสังกัดของพนักงานบริการอัดสําเนา 
     เนื่องจากคุณศิริพร  เพชรมณี  ตําแหนงพนักงานบริการอัดสําเนา จาก

กองแผน   มหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ   โดยจะ

ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม    2550   เปนตนไป 

 

   มติ    ที่ประชมุรับทราบ 

 

 
 วาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

      ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ  คร้ังที่  

 7/2550  เมือ่วันพุธที ่   26  กันยายน    2550  ตอท่ีประชุมเพื่อพจิารณารับรองรายงานการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม  หมายเลข   2.1)   

          มติ  รับรองรายงานการประชุม  โดยมกีารแกไข ดังนี้ 
                        หนาที่  3  บรรทัดที่   23   
                                      ขอความเดมิ  “โดยเฉพาะรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ”  คุณหญิง

กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา” 

                                       ขอความใหม  “โดยเฉพาะรัฐมนตรีชวยวากระทรวงศึกษาธิการ  

(รองศาสตราจารย วราภรณ  สามโกเศศ)   และคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา”  

   
                        หนาที่  9  บรรทัดที่   6   
                                      ขอความเดมิ  “มติที่ประชมุมีมตเิสนอใหบุคคลที่สมควรไดรับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา  2549  ดังนี้ 
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1. พระราชพิพฒันาภรณ  เปนบคุคลที่สมควรไดรับปริญญากติติมศักดิ์  หลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย 

2. อาจารยสุธน  เจริญพงศ  เปนบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา”    

                                       ขอความใหม    “มติที่ประชุมมมีติเสนอใหบุคคลที่สมควรไดรับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา  2549  ดังนี้ 

1. พระราชพิพฒันาภรณ  เปนบคุคลที่สมควรไดรับปริญญากติติมศักดิ์   

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

                                              2.  อาจารยสุธน  เจริญพงศ  เปนบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” 

 

 
วาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่อง    
       3.1  การสงบทความลงในวารสาร Educational Journal of Thailand  
             สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  สมัยสามัญ คร้ังที่  6 

/2550  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม   2550     เร่ือง การสงบทความลงในวารสาร Educational Journal of 

Thailand  นั้นคณะกรรมการไดเสนอนําเรื่องการสงบทความลงตีพิมพในวารสาร Educational Journal of 

Thailand  ใหเปนนโยบายของคณะศึกษาศาสตร  โดยใหผูที่นําเรื่องลงตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตร ไดจัดทํา

เปนภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการนําภาคภาษาไทย ตีพิมพลงนามวารสารศึกษาศาสตรและใหนํา

ภาคภาษาอังกฤษตีพิมพลงในวารสาร   Educational Journal of  Thailand จากนั้นที่ประชุมไดรวมกัน
อภิปรายอยางกวางขวาง 
    มต ิ  ใหนําเรื่อง การสงบทความลงในวารสาร Educational Journal of Thailand  นําไป

พิจารณาหารือการประชมุสัมมนาทางวิชาการ  ในวันที่  9-11  ตุลาคม   2550   

  

 
      3.2   การจัดงานครบรอบ  40  ป  ของคณะศึกษาศาสตร 
    สืบเนื่องจากการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  สมัยสามัญ คร้ังที่  6 

/2550  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม   2550     เร่ืองการจัดงานครบรอบ  40  ป  ของคณะศึกษาศาสตรนั้น  

คณะกรรมการไดเสนอแนะวาการจัดงานครบรอบ  40  ป  ของคณะศึกษาศาสตร มิใชจัดเพียงวนัที่  1  

ตุลาคม 2551  เพียงวันเดียว ควรเริ่มดําเนินการประชาสมัพันธตั้งแตวันที่  1  มกราคม    2551  ซึ่งเหลือเวลา

อีก  3  เดือน  จึงขอใหประธานจัดตั้งเปนคณะกรรมการ เพื่อจะไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดดําเนินการในเรื่อง

ดังกลาว  โดยขอใหมีการเสนอชื่อผูทํางานกอนแลวคอยแตงตั้งเปนคําส่ังในภายหลัง  

    มต ิ  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนําเสนอ 
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วาระที่ 4     เรื่องพิจารณา / หารือ 
       4.1   เรื่อง  การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะ ประเภท
คณาจารย 
     เนื่องดวยอาจารย ดร.โสภาค  วิริโยธิน  และรองศาสตราจารยนิรันดร  จลุทรัพย กรรมการ

ประจําคณะประเภทคณาจารย จะหมดวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และผูชวย

ศาสตราจารยเสริม  ทัศศรี   กรรมการประจาํคณะ ประเภทคณาจารย จะหมดวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่  

1  กันยายน 2550 ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการประจาํคณะวางลง 3 ตําแหนง โดยคณะไดแจงใหภาควชิา

ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อดําเนินการเสนอชื่อตัวแทนของภาควิชาเพือ่คัดเลือกเปนกรรมการประจาํคณะ ประเภท

คณาจารย  โดยมีวาระการดาํรงตําแหนงตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม    2550  เปนตนไปเปนเวลา 2 ป  และ

ภาควิชาไดเสนอชื่อดังนี ้

  1.  ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  ไมเสนอชื่อ  เนื่องจากไมมีผูมีคุณสมบตัิตามขอบังคับ 

  2.  ภาควิชาการบริหารการศึกษา เสนอชื่อ อาจารย ดร.อิศรัฎฐ   รินไธสง 

  3.   ภาควชิาหลักสูตรและการสอน ไมเสนอชื่อ เนื่องจากไมมีผูมีคุณสมบตัิตามขอบังคับ 

  4.   ภาควชิาจติวิทยาและการแนะแนว เสนอชื่อ รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจาํคณะ ประเภทคณาจารย 2 ชือ่

จากรายชือ่ท่ีไดรับการเสนอจากภาควิชา  (ตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข   4.1) 

 
   ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
   คณะควรหารือกับมหาวิทยาลัยสําหรับตําแหนงที่วาง จะแกไขไดกับตาํแหนงที่ยังวางได

อยางไร 

 

    มต ิ  เห็นชอบให  รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย และ อาจารย ดร.อิศรัฎฐ   รินไธสง 

ชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย  ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม    2550  เปนตนไป

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเปนเวลา   2 ป ี   

   

 
       4.2    เรื่อง  การขอความรวมมือจดัทําและสงแผนการหารายได  
      เนื่องจากสํานักบริหารรายไดและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดมีหนังสือถึงคณะ

ศึกษาศาสตร  เร่ือง ขอความรวมมือจัดทําและสงแผนการหารายได  ซึ่งคณะฯ ไดแจงเวียนใหภาควิชาตาง ๆ 

ไดพิจารณาดําเนินการจัดสงสํานักงานเลขานุการคณะฯ แตไมมีภาควิชาใดเสนอจึงนําหารือในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร (ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข   4.2)   

 
      ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ตองการใหคณะวิเคราะหหาจุดคุมทุนของคณะศึกษาศาสตรดวย 
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 มติ  1. จะมีแผนการจัดหารายไดการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร

จะตองผานศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครูสําหรับรายละเอียดมีการพิจารณาหารืออีกครั้งหลังจากที่มีการจัดตั้ง

ศูนยฝกประสบการณพัฒนาวชิาชพีครูเรียบรอยแลว 

     2. ใหภาควชิาแตละภาควชิาเตรียมแผนปฏิบัติการหารายไดของแตภาควิชาเพื่อ

นําไปพิจารณาหารือกันในการสัมมนาวชิาการคณะศึกษาศาสตร ในวันที่  9 - 11 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรม

หาดแกว รีสอรทดวย 

  

 
       4.3    เรื่อง  ขอแตงตัง้บุคคลเปนอาจารยประจาํหลักสูตร กศ.ม.   สาขาวิชาการวิจัย
และประเมนิและสาขาวิชาการวัดผลการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) 
      เนื่องดวยภาควิชาการประเมินผลและวิจัยไดเสนอ  อาจารย ดร.เพ็ญพิชชา  แสงดอกไม  

ตําแหนงอาจารย  ประจําภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร  เพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร  กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินและสาขาวิชาการวัดผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(เพิ่มเติม) จึงเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร พิจารณาบุคคลดังกลาวเพื่อแตงตั้งเปน

อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.   สาขาวิชาการวิจัยและประเมินและสาขาวิชาการวัดผลการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) 

 

      มติ  เห็นชอบใหอาจารย ดร.เพ็ญพิชชา  แสงดอกไม เปนอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.    

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินและสาขาวิชาการวัดผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)  

 

 
       4.4    เรื่อง  ขออนุญาตเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปรญิญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (เพิ่มเติม) 
       ตาม ที่ตัวแทนนิสิต ที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร

การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาประจําการของคุรุสภา และไดเขาศึกษาตอในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษามาแลวใน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ   ขอ 21.1 การเทียบโอนรายวิชาให

เทียบโอนได 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร  ซึ่งสามารถเทียบโอนรายวิชาได 4 

รายวิชา จํานวน 12 หนวยกิต   และนิสิตไดขออนุญาตเทียบโอนรายวิชาดังกลาวมาแลว  ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 

2550 

       เนื่องจากการเทียบโอนรายวิชาดังกลาวไมไดเปนไปตามเกณฑของ สกอ. คือใหเทียบโอน

ไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่เขาศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษาจึงไดมีการขอทบทวนการเทียบ
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โอนรายวิชาดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ในสมัยสามัญ  คร้ังที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  

2550 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเทียบโอนไดตามเกณฑของ สกอ. คือ ใหเทียบโอนไดไมเกินรอยละ 40 ของ

หลักสูตรที่เขาศึกษา ซึ่งนิสิตจะสามารถเทียบโอนได 5 รายวิชา รวม 15 หนวยกิต และใหเสนอสภา

มหาวิทยาลัยปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีเกณฑการเทียบโอนรายวิชาให

สอดคลองกับ สกอ. คือ ใหเทียบโอนไดไมเกิน รอยละ 40 และภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดขอเทียบโอน

รายวิชาดังกลาวของนิสิตที่ไดขอเทียบโอนไปแลวเพิ่มเติมอีก จํานวน 1 รายวิชา  จํานวน 3 หนวยกิต  คือ 

รายวิชา 0320511  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) กับรายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)  

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในครั้งดังกลาว จึงเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตรพิจารเรื่องดังกลาว  (ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข   4.4) 

 

     มติ   เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาดังกลาวอีก 1 รายวิชา เพิ่มอีก  3  หนวยกิต 

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันพุธที่  25 กรกฎาคม 2550  ซึ่งมี

มติเห็นชอบใหเทียบโอนไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่เขาศึกษา  ซึ่งนิสิตสามารถเทียบโอนได 5 รายวิชา รวม 

15 หนวยกิต และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับบัณฑิตศึกษา   ใหมี

เกณฑการเทียบโอนรายวิชาใหสอดคลองกับ สกอ.คือ ใหเทียบโอนไดไมเกิน รอยละ 40    

 
 
วาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ   
                5.1    เรื่อง  หารือการกําหนดนโยบายและเกณฑการรบันิสิตภาคสมทบและภาคพเิศษ   
     ตามที่คณะกรรมการกําหนดนโยบาย และเกณฑการรับนิสิตภาคสมทบ และภาคพิเศษ 

ไดประชุมพิจารณาจํานวนรับนิสิตภาคสมทบและภาคพิเศษ  ประจําป 2551 เมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2550 

และแจงมติการประชุมใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทราบ  ซึ่ง

ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดขอหารือเร่ืองการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับนิสิตภาคสมทบและภาค

พิเศษตามมติดังกลาวตอมหาวิทยาลัย  เพื่อใหการเสนอเรื่องการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับนิสิตภาค

สมทบและภาคพิเศษ  ผานความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร   ประธานไดขอหารือกับ

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในเรื่องดังกลาว (ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข   5.1) 

 

              มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ การรือหากําหนดนโยบายและเกณฑการรับนิสิตภาคสมทบและ

ภาคพิเศษตามที่ภาควิชาการบริหารการศึกษานําเสนอตอมหาวิทยาลัย  
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          5.2  เรื่องขออนุญาตเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
                              เนื่องจากภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดขออนุญาตเทียบโอนรายวิชาของนิสิตที่เขา

ศึกษาในหลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 50  เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

โดยขอเทียบโอนจํานวน 5 รายวิชา  จํานวน 15 หนวยกิต ดังนี้ 

 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน  ที่ศกึษาจาก  
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

รายวิชาที่จะโอนเปนของ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1065212  ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 

               3(2-2)  

0302513  การบริหารงานวิชาการ             3(3-0-6) 

1065113  หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหาร 

               การศึกษา  3(2-2) 

0302511  หลักการบริหารและการจัดองคการทาง 

               การศึกษา                             3(3-0-6)  

1065103  นโยบายและการวางแผน พัฒนาการ 

               ศึกษาทองถิ่น  3(2-2)  

0302512   การวางแผนการศึกษา            3(3-0-6) 

1065213  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

              3(2-2) 

0302532   การบริหารบุคลากรทางการศึกษา 

               3(3-0-6)                                             

1036703  การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 

               3(2-2) 

0302622   การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ 

               บริหาร  3(3-0-6) 

  

      มติ  คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร  ไดพิจารณาเห็นชอบใน  2 ประเด็นดังนี้ 

ประเดน็ที่ 1    เห็นชอบใหเทยีบโอนรายวชิาดังกลาว ได   4   รายวิชา   จาํนวน  

12 หนวยกิต  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษณิ  วาดวยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2548  ขอ 21   จาํนวน

หนวยกิตที่ขอยกเวนหรือเทียบโอนไดตองไมเกิน   1 ใน 3    ของจาํนวนหนวยกิตรายวชิาทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน 

                                       ประเด็นที่  2 เห็นชอบใหเทียบโอนเพิ่มไดอีกจาํนวน 1  รายวชิา    จํานวน  3   

หนวยกิต  ตามมติของทีป่ระชมุคณะกรรมการวิชาการ สมัยสามญั ครั้งที ่6/2550  เมือ่วันพธุที ่25 กรกฎาคม 2550 

คือ เทียบโอนไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่เขาศึกษา ซึ่งนิสิตจะสามารถเทียบโอนได  5 รายวชิา  รวม 15 

หนวยกิต และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ   ระดับบัณฑิตศึกษา   ใหมีเกณฑ

การเทียบโอนรายวิชาใหสอดคลองกับ  สกอ.   คือ ใหเทียบโอนไดไมเกิน รอยละ 40 

 

 
ปดประชุเวลา  15.50  น. 
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นางสุภาภรณ   ประดับแสง 
    บันทึกการประชุม 
 
 
นางสมนิตย   สุกาพัฒน 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
  
 

         

                  

 

 
 

 


