
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 11/2554 

วันพุธที่  21  ธันวาคม  2554  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 (คณะศึกษาศาสตรเดิม) 

 
 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

4. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

6. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

7. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

8. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย     กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

10. นางเพชรา  วงศประไพโรจน      กรรมการ 

11. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

12. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
 
ผูไมเขาประชมุ  
1. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

3. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร     เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

เอกสารการประชุม 
หมายเลข 2.1 
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4. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร    เนื่องจาก ลา 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

 

 
ผูรวมประชุม 
1. รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน   รองศาสตราจารย 

2. อาจารย  ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์     อาจารย 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 การเปดสอนสาขานิติศาสตรที่พัทลงุ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหคณะที่มีความประสงคจะขยายสาขาวิชา 

ดําเนินการขยายสาขาวิชาไปเปดสอนที่วิทยาเขตพัทลุงนั้น ขณะนี้คณะนิติศาสตรไดขยายสาขาวิชานิติศาสตรไป

ทําการสอนที่พัทลุงเปนสาขาแรก ซึ่งในชวง 1 ปแรกพบปญหาหลายประการ อาทิ ความไมพรอมของสถานที่ 

หอพัก ความไมพรอมดานการเรียนการสอน ทั้งนี้คาดวาปญหาดังกลาวจะไดรับการแกไขใหดีขึ้นตอไป 
1.1.2 การคัดเลอืกอาจารยตัวอยางทางการสอน ประจําป 2553 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอใหคณะตางๆ พิจารณาเสนอชื่อคณาจารยเพื่อเขารับรางวัล

อาจารยตัวอยางทางการสอน ประจําป 2553 นั้น คณะศึกษาศาสตรไดเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  

วรรธนเศรณี เขารับการพิจารณารับรางวัลดังกลาว ผลการพิจารณาปรากฏวาผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  

วรรธนเศรณี ไดรับการคัดเลือกใหเปนอาจารยตัวอยางทางการสอน ซึ่งจะเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานวันพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในวันปาริชาต 
1.1.3 การบริหารงานของ U-MDC 

ตามที่นายอําพล  ทิมาสาร  ไดขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการของ U-MDC นั้น 

สภามหาวิทยาลัยไดมีมติแตงตั้งใหอธิการบดีรักษาการในตําแหนงดังกลาว และมีมติใหบริหารงาน U-MDC   

โดยใชระเบียบและขอบังคับบางเรื่องชุดเดียวกับของมหาวิทยาลัยทักษิณ เชน ระเบียบที่เกี่ยวของกับนิสิต ทั้งนี้  

รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของ U-MDC จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 
1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

(ไมม)ี 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา 

(ไมม)ี 

 
1.2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1.2.3.1  รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท 
แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะพิจารณาให

ความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร จํานวน 3 รายคือ อาจารย 

ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท, อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ และผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง 
1.2.3.2  รองศาสตราจารย ดร.นริันดร  จลุทรัพย 

แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะไดจัดทําตนฉบับวารสารศึกษาศาสตร ฉบับ

พิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งจะจัดพิมพเปนรูปเลมวารสารตอไป 

ทั้งนี้ ทางศูนยการอางอิงดัชนีวารสารไทย หรือ TCI ไดแจงใหคณะจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการประเมิน

เพื่อจัดกลุมวารสารไทย โดยคณะจะดําเนินการจัดเตรียมและจัดสงขอมูลดังกลาวให TCI ตอไป 
1.2.3.3  อาจารยเพชรา  วงศประไพโรจน 

แจงขอลาออกจากการเปนคณะกรรมการประจําคณะ เนื่องจากมีภารกิจตอง

ไปอยูตางจังหวัดเปนเวลานาน จึงไมสามารถเขารวมประชุมได 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 

 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 10/2554 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

10/2554 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 และวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

หนาที่  7  ขอ 6 ในสวนของแกไขเปน ใหตัดคําวา โหลด ออก 

หนาที่ 21 ขอ 32 บรรทัดที่ 2 เปล่ียนคําวา เอกสาร เปน เลม 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 ทบทวนการเปดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูรอน 
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะไดมีมติเห็นชอบใหมีการเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน 

โดยยึดหลักการเปดรายวิชาตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร คือ เปดเฉพาะรายวิชาที่มีความจําเปนเทานั้น 

โดยใหแตละสาขาวิชาเปดรายวิชาไดไมเกิน 2 รายวิชา และควบคุมจํานวนผูเรียนไมเกินรายวิชาละ 50 คน 

เนื่องจากมติดังกลาวมีขอจํากัดในเรื่องจํานวนรายวิชาที่เปดสอน ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวน

การเปดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูรอน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

มติ เห็นชอบการเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน โดยใหยึดหลักการเปดรายวิชาตาม

นโยบายของคณะศึกษาศาสตร คือ เฉพาะรายวิชาที่มีความจําเปนเทานั้น โดยใหแตละสาขาวิชาเปดรายวิชาได

ไมเกิน 2 รายวิชา และควบคุมจํานวนผูเรียนในรายวิชาที่เปดสอนตองไมต่ํากวา 30 คน แตไมเกิน 50 คน และ

จะตองไมกระทบตอแผนการเรียนปกติของสาขาวิชา ทั้งนี้ หากมีความจําเปนนอกเหนือจากนี้ใหเสนอคณบดี

คณะศึกษาศาสตรพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป 

 

 
4.2 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ..... 
ตามที่สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน บัดนี้ สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว   

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.... โดยใหมีการปรับแกไขเอกสาร ดังนี้ 

1. ใหเปล่ียนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ

ประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... ตลอดทั้งเลม 

2. หนาที่ 1 หัวขอวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

 ขอความเดิม  คณะศึกษาศาสตร 

 แกไขเปน  วิทยาเขตสงขลา  คณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาการ

ประเมินผลและวิจัย  
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ขอ 1 ชื่อหลักสูตร ในสวนของภาษาไทย 

 ขอความเดิม  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ

ประเมิน 

 แกไขเปน  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

 ขอ 5.3 

 ขอความเดิม  5.3 การรับเขาศึกษา  รับนักเรียนไทย 

 แกไขเปน  5.3 การรับเขาศึกษา  รับนิสิต/นักศึกษาไทย 

3. หนาที่ 5 หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ใหเอาเครื่องหมาย “...” ออก 

4. หนาที่ 7 หมวดที่ 3 ขอ 2.1  

 ขอความเดิม  ภาคฤดูรอน ระหวางเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 

 แกไขเปน  ภาคฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 

5. หนาที่ 9 ใหปรับขอมูลในขอ 2.6.1 งบประมาณรายรับ ใหถูกตอง 

6. หนาที่ 10 ใหเปล่ียนลําดับเลขหมวดในหมวดตัวอักษร ก, ข และ ค 

7. หนาที่ 11 ในสวนของวิชาเอกเลือก ใหเพิ่มรายวิชา 0307614 วิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาองคการ 

 ในสวนของหมวดวิทยานิพนธใหปรับขอความ 

 ขอความเดิม  วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต 

 แกไขเปน  ค. หมวดวิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 

        0307691 วิทยานิพนธ 12(0-36-0) 

8. หนาที่ 12 ใหเอาหนวยกิตในรายวิชาเอก (เลือก) ในภาคเรียนตน ชั้นปที่ 2 ออก 

9. หนาที่ 17 ใหปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรหัสวิชา 0307631 ใหสอดคลองกับชื่อ

วิชาภาษาไทย 

10. หนาที่ 18 ใหตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง 

11. หนาที่ 30-35 ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ใหเรียงลําดับ

ตามรหัสวิชา และใหเพิ่มรายวิชา 0307642 การพัฒนาเครื่องมือประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ 

12. หนาที่ 31 เปล่ียนรหัสวิชา การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง จาก 0301551 เปน 

0301511 

13. หนาที่ 54 ใหปรับขอมูลการศึกษาของนายเมธี  ดิสวัสดิ์ โดยเรียงลําดับจากวุฒิ

สูงสุดกอน 

14. หนาที่ 56 ขอ 5.2 ในสวนของชื่อวิทยานิพนธ ใหเอาจุด (.) หลังชื่อออก 

15. หนาที่ 60 ขอ 4. ในสวนของสถานที่ติดตอ ใหเปล่ียนจาก กลุมหลักสูตรวิชา เปน 

สาขาวิชา 

16. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอนใหเหมาะสมและถูกตองตลอดทั้งเลม 
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4.3 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 
ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัดนี้ สาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

เสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม

หมายเลข 4.3-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... โดยใหมีการปรับปรุงแกไขเอกสารดังนี้ 

1. เปล่ียนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... ตลอดทั้งเลม 

2. หนาที่ 1 หัวขอวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

 ขอความเดิม  วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร 

 แกไขเปน  วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 

 ขอที่ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ขอความเดิม  ชื่อ เต็ม  (ไทย )  : การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master Degree of Education 

Program in Education Technology and Communications 

 แกไขเปน  ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education Program in 

Education Technology and Communications 

 ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา 

 ขอความเดิม  รับนิสิตไทย และนิสิตตางประเทศ... 

 แกไขเปน  รับนิสิต/นักศึกษาไทย และตางประเทศ... 

3. หนาที่ 2-3 ปรับรูปแบบการนําเสนอขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปน

รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. หนาที่ 3 ขอ 10 ตัดขอความตั้งแต อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร ตึกปฏิบัติการ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ ออก 

5. หนาที่ 5 หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ใหเอาปรัชญาขึ้นกอน แลวตามดวยความสําคัญของ

หลักสูตร 
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6. หนาที่ 8 หมวดที่ 3 ขอ 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร ใหตัดขอความ 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 หมวด 1 ขอ 7 และขอ 8 (ภาคผนวก ค) 

 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหปรับรายละเอียดเปน 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 วิธีการคัดเลือกเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย อาจมีการตรวจสอบ

คุณสมบัติการคัดเลือก หรือการพิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ค) 

 ขอ 2.3 และ 2.4 ปรับรูปแบบการนําเสนอใหอยูในรูปของตาราง 

7. หนาที่ 9 ขอ 2.6.1 และ 2.6.2 ใหแสดงขอมูลในรูปของตาราง 

 ขอ 2.7 บรรทัดที่ 2 ตัดขอความ ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

8. หนาที่ 10 ขอ 3.1 เปล่ียนหัวขอเปน 3.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ขอ 3.1.2 แผน ก และแผน ข ขอ ก. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 

ตัดคําวา ไมนอยกวา ออก 

 ขอ 3.1.3 ขอ ก หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย ตัดคําวา ไมนอยกวา 

ออก และปรับรายวิชาใหเหลือ 2 รายวิชาคือ 0302501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา และ 0302511 การวิจัยทาง

การศึกษา  

9. หนาที่ 12 หมวด ค. 

 ขอความเดิม  ค. หมวดประสบการณวิจัยและ(หรือ)วิทยานิพนธ... 

 แกไขเปน  ค. หมวดวิทยานิพนธ/สารนิพนธ... 

10. หนาที่ 12 เปล่ียนชื่อวิชาในรหัส 0317661 

 ขอความเดิม  0317661 ประสบการณวิจัย 

 แกไขเปน  0317661 สารนิพนธ 

11. หนาที่ 13 บรรทัดที่ 2 เปล่ียนคําวา ประสบการณวิจัย เปน สารนิพนธ 

 ขอ 3.1.4 บรรทัดที่ 1 ตัดคําวา (นิสิตภาคปกติ) ออก 

 ขอ 3.1.4 ในตารางแสดงแผนการศึกษา ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

 ขอความเดิม  หมวดพื้นฐานการศึกษาและวิจัย (เลือก) 

 แกไขเปน  หมวดพื้นฐานการศึกษาและวิจัย 

12. หนาที่ 14 ในตารางรายละเอียดแผนการศึกษา หลักสูตรแผน ข ชั้นปที่ 2 ภาค

เรียนที่ 2 เปล่ียนชื่อวิชา ประสบการณวิจัย เปน สารนิพนธ และปรับหนวยกิตเปน 6(0-18-0) 
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13. หนาที่ 15 ตัดรายวิชา 0320502 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และรายวิชา 

0320512 การวิจัยเชิงคุณภาพ ออก 

14. หนาที่ 15-18 ใหเรียงลําดับขอมูลตามรหัสวิชา 

15. หนาที่ 19 ขอ 3.2.1 ใหปรับรูปแบบการนําเสนอขอมูลเปนรูปแบบตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

16. ตัดขอมูลอาจารยประจําในหนาที่ 20-22 ออก 

17. หนาที่ 23 ใหเพิ่มขอมูลคุณวุฒิปริญญาตรีของนายประสิทธิ์  สังขมณี 

 ขอ 5 

 ขอความเดิม  5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย/วิทยานิพนธ 

 แกไขเปน  5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย /วิทยานิพนธ /      
สารนิพนธ 

 ขอ 5.3 ชวงเวลา 

 ขอความเดิม  ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 3-5 

 แกไขเปน  2 ป แตไมเกิน 5 ป 

 ขอ 5.4 จํานวนหนวยกิต 

 ขอความเดิม  12 หนวยกิต 

 แกไขเปน  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

    สารนิพนธ 6 หนวยกิต 

18. หนาที่ 24 ขอ 5.5.1  

 ขอความเดิม  5.5.1...โดยใหนิสิตเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและ

หัวขอหรือโครงงานที่นิสิตสนใจ 

 แกไขเปน  5.5.1...โดยใหนิสิตเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและ

หัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่นิสิตสนใจ 

 ขอ 5.5.3 ตัดคําวา สารเคมี ออก 

 ขอ 5.6.2 

 ขอความเดิม  5.6.2 ...อาจารยประจําวิชา อาจารยอื่น อยางนอย 3 คน.. 

 แกไขเปน  5.6.2 ...อาจารยประจําวิชา อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร อยางนอย 3 คน... 

19. หนาที่ 32 ใหเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัยในแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ 

20. หนา 39-40 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ใหปรับขอมูลในตารางเหลือ 3 ป

การศึกษาคือ 2555, 2556 และ 2557 และตัดรายละเอียดในดัชนีที่ 13 และ 14 ออก 

 เอาเครื่อง X ในดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ในดัชนีที่ 5 ออก 
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 เอาเครื่องหมาย X ในดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 ในดัชนีที่ 

5 และ 7 ออก 

 เอาเครื่องหมาย X ในดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 ในดัชนีที่ 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 และ 10 ออก 

 เพิ่มเครื่องหมาย X ในดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2554 ในดัชนีที่ 6 

 ปรับขอมูลรวมตัวบงชี้ใหถูกตอง และสอดคลองกับตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่

รายงาน 

21. หนาที่ 41 ขอ 2.1 และ 2.4 เปล่ียนคําวา คณะ เปน คณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และสาขาวิชาดําเนินการ 

22. หนา 45-52 ปรับรูปแบบการนําเสนอประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร

ใหอยูในรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยใหถูกตอง 

23. หนาที่ 52 ขอ 4.2 งานวิจัย 

 ขอความเดิม  นายสุวิพล  มหศักดิสกุล และคณะ... 

 แกไขเปน  สุวิพล  มหศักดิสกุล และคณะ... 

24. หนาที่ 54-62 ใหระบุส่ิงที่เปล่ียนแปลงในชองหมายเหตุในตารางเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตร 

25. ตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และวรรคตอนใหเปนรูปแบบเดียวกัน

ตลอดทั้งเลม 

 

 
4.4 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (น.ส.นุสรา  คงทอง และ น.ส.กมลวรรณ  เซี้ยนอุย) 

ดวยมีนิสิตเสนอขอเทียบโอนรายวิชาเรียนจํานวน 2 ราย ดังนี้ 

(1) นางสาวนุสรา   คงทอง   รหัส  532051059 สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี  คณะ

ศึกษาศาสตร เสนอขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ที่ไดเรียนมาแลวจากคณะวิทยาการสุขภาพและการ

กีฬา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.4.1) 
(2) นางสาวกมลวรรณ  เซี้ยนอุย  รหัส 511031152 สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะ

ศึกษาศาสตร เสนอขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4.2) 
ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิต 2 รายขางตน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.4.1 และ 4.4.2) 
มติ 1.  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวนุสรา  คงทอง จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
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รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2548หมวดวิชาเฉพาะ วิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชา
การศึกษา วิทยาศาสตร : เคมี หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน 

1. 0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 1. 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

2. 0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 2. 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 

 

2. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวกมลวรรณ  เซี้ยนอุย จํานวน 1 รายวิชา

ดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร 
กศ.บ.สาขาวิชาการศึกษา : สังคมศึกษา 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 วิชาเอกบังคบั 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 รายวิชาศึกษา
ทั่วไปเลือก (กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

0117292 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 0801101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การปรับแกประกาศ หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดของคณะ
ศึกษาศาสตร 
ตามที่คณะไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการวิจัยใหแก

อาจารย ในปงบประมาณ 2555 คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะไดพิจารณาประกาศ หลักเกณฑในการ

สนับสุนนงบประมาณเงินรายได เห็นสมควรใหมีการปรับแกไขประกาศ หลักเกณฑดังกลาว (รายละเอียดตาม

เอกสารประชุม หมายเลข 5.1) 

   มติ เห็นชอบการปรับแกประกาศ หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดของ

คณะศึกษาศาสตรเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยใหเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

1. หัวขอที่ 3 งบประมาณ ใหเพิ่มเติมรายละเอียดในสวนของการใชงบประมาณใน

โครงการวิจัยที่เปนไปตามนโยบายที่คณะกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิจัย 

2. หัวขอที่ 4 การดําเนินการสมัครขอรับทุน ใหเพิ่มรายละเอียดในสวนของแบบ

เสนอชุดโครงการวิจัย  
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5.2 การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยชุดใหม 
เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน ประกอบกับมีการ

ปรับเปล่ียนโครงสรางของคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยใหม จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยชุดใหม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 5.2) 

   มติ 1. เห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ คณะ

ศึกษาศาสตร โดยใหมีการปรับเปล่ียนองคประกอบของคณะกรรมการดังนี้ 

(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานกรรมการ 

(2) รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท รองประธานกรรมการ 

(3) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน   กรรมการ 

(4) นางอุทัย  ศิริคุณ    กรรมการและเลขานุการ 

2. เห็นชอบใหบุคคลเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ 

คณะศึกษาศาสตร จํานวน 5 คนดังนี้ 

(1)  รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ 

(2)  รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน 

(3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง 

(4)  อาจารย ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ 

(5)  อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม 

 

 
5.3 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 
- ถอนวาระจากการพิจารณา 

 

 

ปดประชุม เวลา 17.15 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


