รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2550
วันพุธที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ - รักษาราชการแทน)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร สุปญโญ)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยนรา บูรณรัช)
5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์)
6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน)
7. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
8. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)

ผูไมเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป)
2. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เนื่องจาก

ลาปวย

เนื่องจาก

ไปราชการ

2

3. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
4. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.โสภาค วิริโยธิน)
ผูรวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ
2. นางสมนิตย
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวจงกลวรรณ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ปยะพิมลสิทธิ์
สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจาก

ไปราชการ

เนื่องจาก

ไปราชการ

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

13.10 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
- ไมมี 1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการตางๆ ทีฝ่ ายพัฒนานิสิตได
จัดขึ้น ในเดือนมกราคม 2550 ดังนี้
1.2.1.1 โครงการวั น เด็ ก ประจํ า ป 2550 จั ด เมื่ อ วั น เสาร ที่ 13 มกราคม 2550
ณ โรงเรียนวัดบางทีง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
1.2.1.2 โครงการวันครูแหงชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)
จัดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ณ หองเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1.2.1.3 โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จัดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2550
ณ หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง
1.2.1.4 โครงการศึ ก ษาอาทร จั ด เมื่ อ วั น ที่ 21 มกราคม 2550 ณ โรงเรี ย น
นครศรีธรรมราชปญญานุกูล อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
1.2.1.5 โครงการ Bye Senior ED จัดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2550 ณ โรงอาหารใหม
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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1.2.1.6 โครงการประชุ ม สั ม มนา เรื่ อ ง “ การเสริ ม สร า งความเข า ใจในวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย” จัดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2550 ณ โรงเรียนอรุณศาสนวิทยามูลนิธิ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
- ไมมี –
1.2.3 รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.3.1 พิธีลงนามคํารับรองในการปฏิบัติราชการ กพร.
รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลั ย
กําหนดจัดพิธีลงนามคํารับรองในการปฏิบัติราชการ กพร. ขึ้น ในวันที่ 18 มกราคม 2550 เวลาประมาณ
09.00 น. ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา
1.2.4 หัวหนาภาควิชา
1.2.4.1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวาภาควิชากําหนดจัด
สั ม มนาทางวิ ช าการบริ ห ารสั ม พั น ธ ครั้ ง ที่ 29 ขึ้ น ในวั น ที่ 20 มกราคม 2550 ณ โรงแรมรามาการ เ ดนท
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกําหนดการเดินทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 17 มกราคม 2550
1.2.4.2 ภาควิชาการประเมินผลและวิจยั
หั ว หน า ภาควิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จั ย แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า นิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาไดเขารวมโครงการการวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 11 มกราคม 2550
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย
- ไมมี –
1.2.6 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
1.2.6.1 สรุปการใชเงินงบประมาณรายได ปงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 1
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.6.1

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4

วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 9/2549
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่
1/2550 เมื่อวันจันทรที่ 8 มกราคม 2550 ตอที่ประชุมเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 3 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 7, 8 และ 10 และมติในวาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 3 - 6
ในสวนของเลขหัวขอ ใหเอาจุดหลังหัวขอออก
หนาที่ 5 ในสวนของมติการประชุมวาระที่ 4.2 ขอที่ 4 – 10 ใหเอาเครื่องหมาย
“.......” ออกทั้งหมด

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
- ไมมี -

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาการเทียบโอนวิชาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
ตามที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ใหแกนิสิตซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใหไดรับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นั้น ภาควิชาได
ขอเทียบโอนรายวิชาใหนิสิตดังกลาว จํานวน 5 รายวิชา รวม 15 หนวยกิต จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการ
เทียบโอนรายวิชาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 5 รายวิชา 15 หนวย
กิต (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. เนื่องจากการเทียบโอนวิชาเรียนอาจมีผลตอการจัดการเรียนการสอน จึงควรมีการระบุ
ระยะเวลาในการเทียบโอนวิชาเรียน เพื่อไมใหกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
2. ควรมีการทําความเขาใจกับนิสิตตั้งแตเริ่มแรกที่เขาเรียนวา รายวิชาที่นิสิตเรียนมานั้น
อาจไมสามารถเทียบโอนไดทุกรายวิชา ซึ่งขึ้นอยูกับระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. ใหเทียบโอนรายวิชาที่ภาควิชาการบริหารการศึกษาเสนอมาไดจํานวน 4 รายวิชา จํานวน
12 หนวยกิต คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1065103 นโยบายและการวางแผน พัฒนาการศึกษาทองถิ่น
3(2-2)
1065501 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ 3(2-2)
1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2)
1036703 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
3(2-2)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
0302512 การวางแผนการศึกษา

3(3-0-6)

0302541 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
0302632 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
0602622 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(3-0-6)

2. เห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายซัมสุดีน บอเหง ไดจํานวน 4 รายวิชา จํานวน
12 หนวยกิต ตามขอ 1. สวนนิสิตรายอื่นๆ ใหแนบผลการเรียนเพื่อพิจารณาเปนรายๆ ไป
3. ใหภาควิชาการบริหารการศึกษาทบทวนการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอีกครั้ง

4.2 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพือ่ คัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน/ลูกจางประจํา
ดีเดน ประจําป 2549
ดวยคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน จะดําเนินการคัดเลือกขาราชการและ
ลูกจางประจํา เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2549
มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหแตละคณะพิจารณาเสนอชื่อขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําที่เหมาะสมเพื่อ
ยกยองเชิดชูเกียรติ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อขาราชการ และลูกจางประจําดีเดน ประจําป 2549
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบใหเสนอ ผูช วยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี เปนผูเขารับการคัดเลือกเปน
ขาราชการดีเดน ประจําป 2549
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 รางวัล “ISO Award for Higher Education in Standardization”
ดวยองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน ไดประกาศจัดตั้งรางวัล “ISO Award for
Higher Education in Standardization” ขึ้น เพื่อมอบแกสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรดานการ
มาตรฐานมาแลวไมนอยกวา 2 ป ในการนี้ ประธานจึงประชาสัมพันธการมอบรางวัลดังกลาวใหที่ประชุมทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1...นอกเลม)

ปดประชุม

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เวลา

14.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

