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ผูรวมประชุม 
1. นางสาวปทมา  สํานักโหนด    เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
การกอสรางอาคารคณะศึกษาศาสตร ขณะนี้คณะไดจัดทํารูปแบบโครงรางอาคารคณะ

ศึกษาศาสตร พรอมคําของบประมาณในการเขียนแบบใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งจะทําการกอสรางบริเวณ

อาคารคณะศึกษาศาสตรหลังเดิม และหากไดรับอนุมัติจะสามารถกอสรางอาคารคณะศึกษาศาสตรไดใน

ปงบประมาณ 2557 ทั้งนี้ หากมีความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบตอไป 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 

1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.1.1  การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 

- รายละเอียดตามเอกสารนอกเลม 
1.2.1.1  การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโททุน สควค. 

ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดขยาย

ระยะเวลาในการรับนิสิตระดับปริญญาโทเขารับทุน สควค. ไปจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 และปรับแผนการ

ดําเนินการสอบคัดเลือกใหม ซึ่งผูที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดไดทางเว็บไซดของ สสวท. และเว็บไซตของ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไดบรรจุอาจารยใหมจํานวน 1 คน

คือ อาจารยเพ็ญนภา  ชูหมวกโชติ  เปนอาจารยใหม โดยไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่แลว ตั้งแตวันที่             

1 ธันวาคม 2555 
 1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

 นายอิลยาส  สาดารา  นิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขันปนจักสีลัตชิงแชมปโลกครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 20-27 

พฤศจิกายน 2555  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผูที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดไดทาง

เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร 
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 1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(1) ดวยโรงเรียนตันหยงมาริน ประเทศมาเลเซีย ไดเขาเยี่ยมชมการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องในโอกาสที่โครงการ ตชด.ไดเขาศึกษาดูงานที่โรงเรียนตันหยงมาริม เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงโรงเรียนในสังกัด ตชด. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555  ณ หองประชุมคณะมนุษยและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งไดรับการตอนรับเปนอยางดี ผูที่สนใจสามารถชมภาพบรรยากาศในวันดังกลาวไดทาง

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

(2) โรงเรียนในสังกัดโครงการ ตชด. ในจังหวัดสงขลา รวม10 โรงเรียน ไดลง

นามความรวมมือกันในเรื่องของการเรียนการสอน และใหคําแนะนําในการอบรมเพื่อแกปญหาและรวมมือกัน

พัฒนาโรงเรียน 

(3) นางสาวเสาวณีย  พรหมคง  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ชีววิทยา ชั้นปที่ 4 ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษา ในโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท

องคราชัน 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 9/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

9/2555 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 3 บรรทัดที่ 3 

ขอความเดิม  ...และประกาศผลโรงเรียนดีเดน 

แกไขเปน  ...และประกาศผลโรงเรียนพัฒนาดีเดน 

• หนาที่ 3 บรรทัดที่ 6 

ขอความเดิม  ของผูรับทุนจะตองมีภูมิลําเนาเปนคนจังหวัดสตูล และ

เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับไปทํางานที่จังหวัดสตูล 

แกไขเปน  ของผูรับทุนจะตองมีภูมิลําเนาในพื้นที่เกาะของจังหวัด

สตูล และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับไปทํางานที่โรงเรียนที่ตั้งอยูในจังหวัดสตูล 

• หนาที่ 4 วาระที่ 4.2 ในขอเสนอแนะขอ 3 ใหเปล่ียนคําวา เด็ก เปน นักเรียน 

ทั้งหมด 
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2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 
ครั้งที่ 4/2555 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 

4/2555 เมื่อวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.2) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง  

3.1  การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2555 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 4.2 การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ที่ประชุมมีมติใหคณะจัดตั้ง

คณะกรรมการเพื่อวางแผนในการดําเนินการและนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  

ขณะนี้คณะไดจัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการตลอดจนกิจกรรมในการเตรียมตัวเขาสู

ประชาคมอาเซียน และไดเสนอมหาวิทยาลัยแลวนั้น ดังนั้น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด

ดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 3.1 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรายละเอียดการดําเนินโครงการ โดยใหปรับเพิ่มรายละเอียดในสวนของ

โครงการที่เกี่ยวของกับมิติทางดานสังคมและพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับหลักสูตรระดับอาเซียนและใหคณะจัดตั้ง

คณะกรรมการเพื่อวางแผน และดําเนินการโครงการดังกลาวตอไป 
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 พิจารณาประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดจากการทําวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตร  
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ ไดพิจารณาประกาศหลักเกณฑ

การสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดจากการทําวิจัยของคณะศึกษาศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 

27 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการปรับประกาศดังกลาว ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดจากการทําวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรใหผูเสนอระบุให

ชัดเจนวางานวิจัยสามารถบูรณาการกับวิชาใดไดบาง อยางไร และจะใชในการเรียนการสอนไดอยางไร กรณีเปน

บุคลากรสายสนับสนุนควรใหผูขอรับทุนระบุใหชัดเจนวางานวิจัยสามารถใชพัฒนางานไดอยางไร 

2. คณะควรระบุใหชัดเจนวางานวิจัยมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดใดของคณะ 
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มติ เห็นชอบโดยใหมีการปรับแกไขประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณเงิน

รายไดจากการทําวิจัยของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

1. ปรับรายละเอียดคุณสมบัติผูรับทุนในขอ 1.2 เปน กรณีเปนการทําวิจัยรวมกับ

บุคคลตางคณะ/หนวยงาน หากผูขอรับทุนเปนบุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตรและเปนหัวหนาโครงการวิจัย   

ซึ่งมีสัดสวนการทําวิจัยตั้งแต 70% ขึ้นไป ใหสนับสนุนงบประมาณไดเต็มจํานวน 

2. ปรับรายละเอียดคุณสมบัติผูขอรับทุนในขอ 1.4 ใหชัดเจน โดยใหระบุระยะเวลา

การขอทุน สัดสวนการทําวิจัย รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ใหชัดเจนขึ้น 

3. ตัดคุณสมบัติผูขอรับทุนในขอ 1.5 ออกทั้งหมด 

 

 
4.2 เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ

อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท 
ดวยอาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท ไดเสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดตรวจสอบเอกสารตางๆ ในเบื้องตนแลว ประธานจึง

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ

อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลเปนคณะกรรมการประเมินผลการสอนและ

เอกสารประกอบการสอนของอาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย  อนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  อนุกรรมการ 

4. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 
4.3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ในการนี้ 

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3) 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรศิลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ดังนี้ 
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คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ   กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย   กรรมการ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์ 

2. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ 

3. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย 

4. อาจารยดวงฤดี  พวงแสง 

5. อาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 

 

 
4.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร กศ.บ. การวัดและ

ประเมินทางการศึกษา (เพิ่มเติม) 
ตามที่สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ

วัดและประเมินทางการศึกษา และเพื่อใหมีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งอาจารย ดร.

วัลลยา  ธรรมอภิบาล เปนอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.4) 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล  เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา (เพิ่มเติม) โดยใหมีการปรับขอมูลงานวิจัยในสวนของประวัติใหเปน

ปจจุบัน และปรับรายละเอียดตามแบบของมหาวิทยาลัย 

 

 
4.5 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

4.5.1  หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร กศ.บ. 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร กศ.บ.

สาขาวิชาสังคมศึกษา (รายละเอียดเอกสารการประชุมหมายเลข 4.5) 

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาสังคมศึกษา ดังนี้ 
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1. อาจารยพรชัย  นาคสีทอง 

2. อาจารยวราภรณ  ทนงศักดิ์ 

3. อาจารยฐากร  สิทธิโชค 

4. อาจารยอภิรดี  จิโรภาส 

5. ผูชวยศาสตราจารยอดิศร  ศักดิ์สูง 

ทั้งนี้ มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรตรวจสอบวาอาจารยวราภรณ  ทนงศักดิ์  

อยูระหวางการลาศึกษาหรือไม หากอยูระหวางลาศึกษาตอ ใหเสนออาจารย ดร.อุทัย  เอกสะพัง เปนอาจารย

ประจําหลักสูตรแทน 

 
 4.5.2  หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5) 

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล 

2. อาจารย ดร.พิทยาธร  แกวคง 

3. อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  อนันตเศรษฐศิริ 

4. ผูชวยศาสตราจารยจามรี  คีรีรัตนนิคม 

5. อาจารยเกร็ดทราย  วุฒิพงษ 

ทั้ งนี้  ใหป รับรูปแบบในสวนของประวัติอาจารยให เปนไปตามรูปแบบของ

มหาวิทยาลัย 

 
 4.5.3  หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย 

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตร 

กศ.ม.สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.5) 

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตร 

กศ.ม.สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้ 
 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย ดร.ฉันทัส  ทองชวย   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยยุรฉัตร  บุญสนิท  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.มาโนช  ดินลานสกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



 8

 อาจารยประจําหลักสูตร 
1. อาจารย ดร.ฉันทัส  ทองชวย    

2. รองศาสตราจารยยุรฉัตร  บุญสนิท   

3. อาจารย ดร.มาโนช  ดินลานสกูล   

4. อาจารย ดร.จริญญา  ธรรมโชโต 

5. ผูชวยศาสตราจารยนิดา  มีสุข 

 

 
4.6 การโอนยายคณะของนางสาวอลิษา  เส็นสัน 

ดวยนางสาวอลิษา  เส็นสัน  รหัส 532021404 นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาสถิติ คณะ

วิทยาศาสตร มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนตน 

ปการศึกษา 2556  ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิต

ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.6)  

มติ เห็นชอบการโอนยายคณะของนางสาวอลิษา  เส็นสัน  มาสังกัดสาขาวิชาสังคม

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2556 

 

 
4.7 การแกไขคาระดับข้ันกรณีนายนิรวิทย  หวานทอง 

ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค  ไดเสนอขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 

0319101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษยสําหรับพลศึกษา 1 กลุม 2 ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 

2555 ใหนายนิรวิทย  หวานทอง รหัส 551031290 เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการบันทึกคาระดับขั้นในระบบ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแกไขคาระดับขั้นดังกลาว 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.7) 

มติ เห็นชอบใหแกไขคาระดับขั้นของนายนิรวิทย  หวานทอง  ในรายวิชา 0319101          

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษยสําหรับพลศึกษา 1 กลุม 2 ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 

จากคาระดับขั้น F เปน I 
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4.8 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นส.ดุสิดา รีสุวรรณ และ นส.ภัทรกันย  บุญคง) 
ดวยมีนิสิตมีประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ดังนี้ 

1. นางสาวดุสิดา  ศรีสุวรรณ  รหัส 542021085 นิสิตชั้นปที่ 2 ซึ่งโอนยายมาจากหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต (5 ป) คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากคณะวิทยาศาสตร 

จํานวน 4 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8.1) 

2. นางสาวภัทรกันย  บุญคง  รหัส 551011488 ไดลาออกจากคณะวิทยาศาสตรเมื่อป

การศึกษา 2552 และสอบกลับเขามาเรียนใหมในปการศึกษา 2555 ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 

รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8.2) 

 ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของ

นิสิตขางตน 

มติ เห็นชอบการเทียบรายวิชาเรียนของนางสาวดุสิดา  ศรีสุวรรณ และนางสาวภัทรกันย  

บุญคง ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหนางสาวดุสิดา  ศรีสุวรรณ สามารถเทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 

4 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาเคม ีหลักสูตร พ.ศ. 2548 

คาระดบั
ข้ันที่ได 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนหลักสูตร กศ.บ. 
สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-เคมี 

(5 ป) หลักสูตร พ.ศ. 2554 

1. 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) C 0221101 หลักเคมี 1 3(3-0-6) 

2. 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) B 0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 

3. 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6) C 0221102 หลักเคมี 2 3(3-0-6) 

4. 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0) B 0221192 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 

 

2. เห็นชอบใหนางสาวภัทรกันย  บุญคง สามารถเทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 

1 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลวในวิชาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปการศึกษา 2552 

คาระดบั
ข้ันที่ได 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในวชิาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา 2555 

0302301 การบริหารการศึกษา 3(3-0-6) C 0302301 การบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
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4.9 การเพิ่มรายวิชาเลือกสําหรับนิสิต กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษาคู
คณิตศาสตร ชั้นปที่ 5 รุนปการศึกษา 2551 
เพื่อใหการเรียนการสอนของนิสิต กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษาคูคณิตศาสตร    

ชั้นปที่ 5 รุนปการศึกษา 2551 มีความหลากหลาย เสริมความเขมแข็งของหลักสูตรในการเปนครูสอนวิชา

คณิตศาสตรและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด จึงไดเพิ่มรายวิชาเลือก จํานวน 4 รายวิชา        

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มรายวิชาเลือกสําหรับนิสิต กศ.บ.การวัดและ

ประเมินทางการศึกษาคูคณิตศาสตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.9) 

มติ เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือกสําหรับนิสิต กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษาคู

คณิตศาสตร จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้ 

1. รายวิชา 0202351 วิธีเชิงตัวเลข    3(3-0-6) หนวยกิต 

2. รายวิชา 0202371 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) หนวยกิต 

3. รายวิชา 0202433 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  3(3-0-6) หนวยกิต 

4. รายวิชา 0203404 สถิติและวิธีวิจัยสําหรับครูคณิตศาสตร  3(3-0-6) หนวยกิต 

และมอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรประสานงานกับสาขาวิชาคณิตศาสตรให

ปรับแกรายละเอียดในการขอเพิ่มรายวิชาตามที่เปนจริง และเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 
4.10 (ราง) หลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ... 
ตามที่ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ได

ปรับปรุงหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. บัดนี้หลักสูตรดังกลาวไดรับการปรับปรุง

แลว ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) หลักสูตร 

กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.10 นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของหลักสูตรควรกระจายความรับผิดชอบหลักใน

รายวิชา 0302881 ฝกประสบการณตางประเทศ ใหครอบคลุมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติ เห็นชอบ (ราง) หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขรายละเอียด ดังนี้ 

1. หนาปกเอกสารใหเพิ่มขอความวา ไดปรับปรุงหลักสูตรมาจากหลักสูตรใด 

2. ในเอกสารหลักสูตรหนาที่ 1 ขอ 5.1 เปล่ียนจากคําวา ป 2 เปน 2 ป 

3. หนาที่ 2  
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ขอความเดิม  ชื่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

แกไขเปน  ชื่อสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา 

• ขอ 5.3 

ขอความเดิม  รับนิสิตไทย และนิสิตตางประเทศ... 

แกไขเปน  รับบุคลากรทางการศึกษา... 

• ขอ 6 เพิ่มรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในสวนของ

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ใหครบถวน 

• ขอ 7 ปรับป พ.ศ. เปน 2558 

• ขอ 8.2 ตัดคําวา ทุกระดับ ออก 

• ขอ 8.3 

ขอความเดิม บุคลากรในหนวยงานที่จัดการศึกษา 

แกไขเปน  บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

4. หนาที่ 4 ขอ 11.2 ใหปรับขอความใหมในยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 4 โดยเฉพาะ

สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะเปนองคกรระดับลางสุด 

5. หนาที่ 6 ขอ 1.1 เอาเครื่องหมาย “...” ออก 

• ขอ 1.3 ตัดขอความในบรรทัดที่ 1 ออกทั้งหมด 

• ขอ 1.3.1 ตัดเฉพาะเลขขอ 1.3.1 ออก ขอความคงไว 

• ขอ 2 ตัดขอความในบรรทัดที่ 1 ออกทั้งหมด 

• ขอ 2 ในตารางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในแผนการพัฒนาการ

เปล่ียนแปลง ขอที่ 1 บรรทัดที่ 4-5 

ขอความเดิม กําหนด และสอดคลองกับความตองการของสังคม 

แกไขเปน  และสอดคลองกับความตองการ สภาพการทางสังคม 

6. หนาที่ 7 ใหใสหัวตารางใหครบถวน และตัดรายละเอียดในขอที่ 2 ออกทุก

คอลัมน 

• กลยุทธขอ 4. ปรับรายละเอียดเปน ประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยการ

สอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ 

7. หนาที่ 8 ขอ 1.2 บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  มีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน... 

แกไขเปน  อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน... 

• ปรับรายละเอียดในขอ 2.2 ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

8. หนาที่ 9 ตัดขั้นตอนการคัดเลือกเขาศึกษา ออกทั้งหมด 

• ขอ 2.3 ปรับรายละเอียดเปน ไมมี 
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• ขอ 2.4 ตัดรายละเอียดออกทั้งหมด 

• ขอ 2.5 ตัดคําวา (ภาคพิเศษ) ออก 

9. หนาที่ 10 ขอ 2.6.2 ตัดคําวา (ภาคพิเศษ) ออก 

10. หนาที่ 11 ขอ 2.6.3 ตัดคําวา (ภาคพิเศษ) ออก และปรับรายละเอียดในตาราง

งบประมาณรายรับใหสอดคลองกับงบประมาณรายจาย 

11. หนาที่ 12 ขอ ค ใหระบุรหัส ชื่อวิชา และจํานวนหนวยกิตใหครบถวน 

• ตัดเครื่องหมาย – หนาวิชาบังคับและวิชาเลือกออก 

• ในขอ ก หมวดวิชาแกน ใหเปล่ียนคําวา วิชา แกน (บังคับ) เปนวิชาบังคับ 

และวิชาแกน (เลือก) เปนวิชาเลือก พรอมทั้งระบุหนวยกิตใหครบถวน 

• แกไขชื่อวิชาในรายวิชา 0320701 เปน วิธีการวิจัยชั้นสูงทางการบริหาร

การศึกษา ตลอดทั้งเลมเอกสาร 

12. หนาที่ 13-14 ใหเรียงลําดับวิชา 

13. แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0302721 เปน Budgeting Development 

in Education Administration ตลอดทั้งเลมเอกสาร 

14. แกไขชื่อวิชาในรายวิชา 0302751 เปน คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร

การศึกษา ตลอดทั้งเลมเอกสาร 

15. แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0302731 เปน Human Resource 

Development in Administration ตลอดทั้งเลมเอกสาร 

16. แกไขชื่อวิชาในรายวิชา 0302871 เปน การฝกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 

ตลอดทั้งเลมเอกสาร 

17. หนาที่ 14 ขอ ง. ปรับชื่อเปน ดุษฎีนิพนธ 

• ปรับรายละเอียดในความหมายของรหัสวิชา ดังนี้ 

o เลข 02 หมายถึง กลุมวิชาการบริหารการศึกษา 

o เลข 1 หมายถึง กลุมหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร 

o เลข 2 หมายถึง กลุมงบประมาณและการเงิน 

o เลข 3 หมายถึง กลุมบุคลากรและทรัพยากรมนุษย 

o เลข 4 หมายถึง กลุมนโยบาย แผน การเมืองและศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 

18. หนาที่ 15 ตัดรายละเอียดความหมายของจํานวนหนวยกิตออกทั้งหมด 

19. หนาที่ 20 ขอ 3.2 ใหเรียงลําดับขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง 

20. หนาที่ 21 ขอ 1.1 – 1.4 ใหเรียงลาํดับใหมใหถูกตอง 

21. หนาที่ 23 ในตารางขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใหปรับหัวขอใน

คุณลักษณะพิเศษดังนี้ 
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• ดานบุคลิกภาพ ปรับเปน ดานการเปนผูบริหารมืออาชีพ 

• ใหรวมดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยในตนเอง  และ

ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไวดวยกัน 

22. หนาที่ 30-32 ใหตัดคอลัมนที่ 6. ดานทักษะดานการจัดการเรียนรู ออกทั้งหมด 

23. หนาที่ 32 ปรับรายละเอียดในรายวิชาดุษฎีนิพนธ ใหเปนความรับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด 

24. หนาที่ 34 ขอ 2.1.1 ตัดขอยอยที่ (3) และ (4) ออก 

25. หนาที่ 35 ตัดขอ 2.2.1 ออก และเรียงลําดับขอใหมทั้งหมด 

• ขอ 3 ในสวนของคุณสมบัติเฉพาะ บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม ...สอบผานการสอบภาษา สงวิทยานิพนธฉบับ 

แกไขเปน ...สอบผานการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย สง

ดุษฎีนิพนธฉบับ 

• บรรทัดที่ 2  

ขอความเดิม ...ผลงานวิทยานิพนธ... 

แกไขเปน ...ผลงานดุษฎีนิพนธ... 

26. หาที่ 37 ใหใสขอ 1 หนาการบริหารหลักสูตร 

27. หนาที่ 38 ขอ 3.3 ปรับหัวขอเปน อาจารยพิเศษ 

• ขอ 5.1 ขอ 3 ยอย ใหตัดคําวา คณะศึกษาศาสตรกําหนด ออก 

28. หนาที่ 39 ตัดขอ 4) ออก 

29. หนาที่ 41 ขอ 1 ปรับรายละเอียดใหเปนไปตามรายละเอียดของ มคอ.3 และ    

ผลการดําเนินงาน (มคอ.5) ของมหาวิทยาลัย 

30. ในสวนของประวัติอาจารยใหปรับการนําเสนอตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

31. หนาที่ 50-65 ใหระบุการเปล่ียนแปลงในชองหมายเหตุใหครบถวน 

32. หนาที่ 50 บรรทัดที่ 2 ปรับรายละเอียดเปน หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 กับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

33. ปรับการใชวรรคตอน ยอหนา เลขลําดับหัวขอ ใหถูกตองและเปนรูปแบบ

เดียวกันตลอดทั้งเลมเอกสาร 

34. ตรวจสอบคํา ขอมูล ขอความ รหัสวิชา ชื่อวิชาใหถูกตอง และครบถวน 

 

 
4.11 (ราง) หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 

- ถอนวาระ 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ (ไมมี) 
 

 

ปดประชุม เวลา 18.10 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


