
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 2/2556 

วันพุธที่  20  กุมภาพันธ  2556  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย) 

3. รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

4. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

5. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว – แทน) 

6. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

7. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศกึษา   กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 

8. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

9. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

10. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยสุวรรณี  เปล่ียนรัมย – รักษาการแทน) 

11. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

13. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชมุ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

เอกสารการประชุม 

หมายเลข 2.1 
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ผูรวมประชุม 
1. อาจารย ดร.พชัรี  รมพยอม    ผูชวยคณบด ี

2. นางสาวปทมา  สํานักโหนด    เจาหนาที่บริหารงาน  

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1  แนะนําผูบริหารคณะ 

ประธานกลาวแนะนําทีมผูบริหารคณะศึกษาศาสตรชุดใหม ซึ่งประกอบดวย 

(1) รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย  ดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและ

ประกันคุณภาพ 

(2) อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  ดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนานิสิต 

(3) อาจารย ดร.พัชรี  รมพยอม  ดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี 
1.1.2  รายงานการดําเนินงานตามแผน 

ตามที่สาขาวิชาและหนวยงานจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป  

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงาน โดยติดตามผลการดําเนินงานจากสาขาวิชา/หนวยงาน และรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1 
1.1.3  โครงการ “จัดทํากลยุทธการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2556-2560” 

ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการ "จัดทํากลยุทธการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 

พ.ศ.2556-2560" เพื่อใหบุคลากรไดรวมจัดทํากลยุทธ กําหนดนโยบาย  และทิศทางการพัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตรรวมกัน โดยกําหนดจัดระหวางวันที่  25 - 27  มีนาคม  2556  ณ ราชาคีรีรีสอรท  อ.ขนอม           

จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2   
1.1.4  การประชุมเครือเทางาม 

ดวยคณะศึกษาศาสตรในเครือเทางามไดจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูงานตางๆ 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2556  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ไดสงบุคลากรเขาการแลกเปลี่ยนเรียนรูในสวนของการพัฒนาบุคลการ งานแผน งานวิเทศสัมพันธ การ

พัฒนานิสิต ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในการดําเนินงานรวมกันดังนี้ 

(1) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย และนิสิตระหวางสถาบัน 

(2) การเปดหลักสูตรรวมในระดับปริญญาเอกระหวางคณะศึกษาศาสตรในเครือเทางาม 



 3

(3) การทําความรวมมือกับคณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 

(4) การทําขอตกลงในการพัฒนานิสิตระหวางคณะศึกษาศาสตรเครือเทางาม โดย

กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการรวมกันระหวางสถาบัน ซึ่งในเบื้องตนกําหนดใหมหาวิทยาลัยทักษิณ

เปนเจาภาพจัดโครงการเพื่อศึกษาทางดานวัฒนธรรมระหวางวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และประเทศมาเลเซีย 
1.1.5  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตรขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ ที่

ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และขอแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล  ที่

ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยนเรศวร   

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  

1.2.1  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคณุภาพ 
1.2.1.1  ผลการประเมินตรวจสอบ (เกณฑ สกอ.) 

- รายะเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1 
1.2.1.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558) คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2 

 
1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต 

1.2.2.1  การจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตรไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเด็น “การใช

รายการโทรทัศนครูในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556   ณ หองประชุม ศษ.2 

คณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดเชิญอาจารยที่มีประสบการณในการนํารายการโทรทัศนครูมาใชในการจัดการเรียนการ

สอน และมีการดําเนินการวิจัย จํานวน 8 คน เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการนํารายการ

โทรทัศนครูมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
1.2.2.2  นิสิตทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสอบคัดเลือกนิสิตทุน สควค. ใน 5 สาขาวิชา

แลว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2556 โดยสอบวิชาความถนัด และวิชาความเปนครู  ณ หอง 322-324 อาคารเรียน 3 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ มีผูเขาสอบจํานวน 79 คน 
1.2.2.3  ทุนการศึกษาจากสมาคมศิษยเกา 

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยทักษิณไดทําการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนของ

สมาคม จํานวน 1 ทุน โดยนางสาวอาทิตยา  แซหลิ้ว นิสิตคณะศึกษาศาสตรเปนผูไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุน

ดังกลาว 
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1.2.2.4  โครงการพัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ 
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เขาศึกษาตอในหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และ 
ป.บัณฑิตบริหาร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.2.4 
1.2.2.5  มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.2.5 

1.2.2.6  ผลการคัดเลือกอาจารยเขารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษในประเทศ
นิวซีแลนด 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดจัดสงคณาจารยเขารับการพัฒนาทักษะ

ทางภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนดนั้น ผลการคัดเลือกอาจารยเขารับการพัฒนาในระยะที่ 1 มีอาจารยที่จะ

เดินทางเขา รับการพัฒนาจํานวน  5 คน  ประกอบดวย  ผูชวยศาสตราจารย  ดร .นพเกา   ณ  พัทลุง ,                  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท, อาจารย ดร.นุชนาฏ          

ใจดํารงค และอาจารยสิงหา  ตุลยกุล  ซึ่งคณะไดกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางสําหรับคณาจารยที่จะ

เดินทาง และไดเตรียมการซักซอมความเขาใจและการเตรียมความพรอมในการเดินทางใหกับคณาจารย ทั้งนี้     

ในสวนของการคัดเลือกอาจารยเขารับการพัฒนาในระยะตอไปคณะจะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง 

 
1.3  เรื่องแจงจากผูเขารวมประชุม 

1.3.1  ผูชวยคณบด ี
1.3.1.1  การดําเนินรายการ “รอบร้ัวการศึกษา” สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.5.1 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 1/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

1/2556 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 6 วาระที่ 5.1 ในสวนของมติ ขอ 1. 

ขอความเดิม  1. ไมเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผู รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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แกไขเปน  1. ไมเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผู รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องจากรายชื่ออาจารยบาง
ทานยังอยูในกระบวนการคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง  

3.1 สรุปรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ

วันที่ 16 มกราคม 2556 วาระที่ 5.1 การเปนอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ประชุมมติมอบ

ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรจัดเตรียมขอมูลผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร และนําเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรไดจัดเตรียมขอมูลดังกลาวตามมติที่ประชุมแลว จึงเสนอใหที่

ประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 3.1 นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรปรับรูปแบบการนําเสนอขอมูลโดยแยกเปนขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร และ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางชัดเจน 

2. ควรระบุหมายเหตุตางๆ ไวในชองหมายเหตุในตาราง ไมควรแยกไปไวใตตาราง 

3. รายละเอียดขอมูลของคณาจารยอาจารยปรับใหถูกตองโดยอางอิงจากขอมูลอาจารย

ประจําหลักสูตร 

มติ เห็นชอบรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใหแกไขรายละเอียดขอมูลของอาจารยแตละคนใหถูกตอง  

 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การรับรองผลงานของคณาจารย เพื่ อสัญญาการจ าง  กรณีนายชวพงษ  
เมธีธรรมวัฒน และนายสิงหา  ตุลยกุล  
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาการจางจะสามารถ

ดําเนินการตอสัญญาจางฉบับใหมได จะตองนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยตอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในสวนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลงาน

ของคณาจารยที่ถึงกําหนดระยะเวลาการตอสัญญาจางฉบับใหมจํานวน 2 รายคือ นายชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน 

และนายสิงหา  ตุลยกุล (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1) 

มติ เห็นชอบและรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของนายชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน และ

นายสิงหา  ตุลยกุล  
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4.2 การใหความเห็นในผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ กรณี
นางณัชชา  มหปุญญานนท 
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 7 

ธันวาคม 2555 และสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 มีมติ

เห็นชอบใหสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณเปนผูพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการประจําสวนงานวา 

ผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกตําแหนง เปนผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย

ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ตามความเหมาะสมของแตละสาขาหรือไมมี  โดยในสวนของคณะ

ศึกษาศาสตรมีอาจารยยื่นขอกําหนดทางวิชาการจํานวน 1 คนคือ นางณัชชา  มหปุญญานนท  ประธานจึงเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นในผลงานทางวิชาการของนางณัชชา  มหปุญญานนท (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.2) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
การเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการควรเสนอผลงานที่เปนตัวเลมเอกสาร 

(งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ) มาเพียงเรื่องเดียว เพื่อสะดวกตอการประเมิน 

มติ ที่ประชุมมีความเห็นวาผลงานทางวิชาการของนางณัชชา  มหปุญญานนท  เปน

ผลงานที่มีทิศทางสอดคลองในสาขาดังตอไปน้ี 

1. สอดคลองกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแตละพื้นที่ เพื่อกอใหเกิดประโยชน

และการพัฒนาประเทศในดานตางๆ 
2. เพื่อใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
4. พัฒนาและสงเสริมชุมชนหรือสังคมใหมีความเขมแข็ง 
5. กอใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ 

 

 
4.3 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนคณะกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ และ

การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ  
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตรจํานวน 2 ตําแหนง 

ประกอบกับรองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและ

ประกันคุณภาพ ทําใหพนจากตําแหนงคณะกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยเพชรา     

วงศประไพโรจน ไดขอลาออกจากตําแหนง ความทราบแลวนั้น ในการนี้ เพื่อใหคณะกรรมการในการประชุม

ครบถวนตามองคประกอบแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2551 ขอ 20 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการประจํา

คณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม 2 ชื่อ  
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และเพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอยจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ

เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1 คน โดยคัดเลือกจากรองคณบดีคณะศึกษาศาสตรที่ไดรับการ

แตงตั้ง  

มติ 1. เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ชื่อดังนี้ 

1.1  ผูชวยศาสตราจารยวสันต  กาญจนมุกดา 

1.2  อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล 

2. เห็นชอบใหแตงตั้งรองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต เปนเลขานุการ

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

 

 
4.4 การจัดงานครบรอบ 45 ป คณะศึกษาศาสตร 

ดวยคณะศึกษาศาสตรจะครบรอบ 45 ป คณะศึกษาศาสตร ในเดือนตุลาคม 2556 ประธาน

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดงาน และกําหนดวันในการจัดงานครบรอบ 45 ปคณะ

ศึกษาศาสตร  

มติ เห็นชอบใหจัดงานครบรอบ 45 ปคณะศึกษาศาสตร โดยกําหนดชวงการจัดงาน

ระหวางวันที่ 6-8 ธันวาคม 2556  และมอบหัวหนาสํานักงานคณะประสานงานในการจัดเตรียมรูปแบบและ

รายละเอียดของงาน และแจงใหที่ประชุมทราบตอไป 

 

 
4.5 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ. 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไดนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให

เปล่ียนแปลงบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบและอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เนื่องจากอาจารยวราภรณ  ทะนงศักดิ์ อยูในระหวางลาศึกษาตอ คณะมนุษยศาสตรฯ จึง

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งอาจารยจันทนา  ไชยนาเคนทร เปนอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบ

หลักสูตรแทน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.5) 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยจันทนา  ไชยนาเคนทร เปนอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยใหมีการปรับแกไขรูปแบบการนําเสนอประวัติ และ

ตรวจสอบขอมูลประวัติอาจารยใหถูกตอง 

 



 8

4.6 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
- ถอนวาระพิจารณา 

 

 
4.7 การเทียบโอนรายวิชาเรียน กรณีนายปริชญ  แกวชุม 

ดวยนายปริชญ  แกวชุม  นิสิตชั้นปที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาสังคม

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งโอนยายมาจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอน

รายวิชาเรียนมาแลวจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 รายวิชา รองคณบดีฝายวิชาการและ

พัฒนานิสิตจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตขางตน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.7) 

มติ เห็นชอบใหนานายปริชญ  แกวชุม  เทียบโอนรายวิชาเรียนได จํานวน 3 รายวิชาดังนี้ 

ที่ 

รายวิชาที่เรียนมาแลว  
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร  
คณะมนุษยศาสตรฯ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตร พ.ศ. 2554 

คา
ระดับ
ขั้นที่
ได 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร กศ.บ. (5 ป)
สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
วิชาเอกบังคับ หมวดวิชารัฐศาสตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2549 

1. 0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) C+ 0117292 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 

ที่ 

รายวิชาที่เรียนมาแลว  
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร  

คณะมนุษยศาสตรฯ วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

คา
ระดับ
ขั้นที่
ได 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร กศ.บ. (5 ป)
สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
วิชาเอกบังคับ หมวดวิชาประวัติศาสตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2549 

2. 0107251 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) B 0107283 อารยธรรมโลกตะวันตก 3(3-0-6) 

 

ที่ 

รายวิชาที่เรียนมาแลว  
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร  

คณะมนุษยศาสตรฯ วิชาเอกบังคับ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

คา
ระดับ
ขั้นที่
ได 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร กศ.บ. (5 ป)
สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาประวัติศาสตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2549 

3. 0107221 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

3(3-0-6) B 0107383 ประวัติศาสตร เอ เชี ย

ตะวันออกเฉียงใต 

2(2-0-4) 
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4.8 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ กรณีนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรใหม กับหลักสูตรเกา 
ดวยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มีประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเอก

บังคับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม) กับรายวิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเกา) ใหกับนิสิตจํานวน 2 รายวิชา รองคณบดี

ฝายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ

ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.8) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับใหกับนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม) กับรายวิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเกา) จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

หลักสูตรใหม กศ.บ. (5 ป) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรเกา กศ.บ. (5 ป) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หมวดวิชาเอกบังคับ หลักสูตร พ.ศ. 2549 

0332111 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 0332111 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

0332112 จิตวิทยาพัฒนาการและการ

เรียนรู 

3(3-0-6) 0332112 จิตวิทยาพัฒนาการและการ

เรียนรู 

3(3-0-6) 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ  

5.1 ผูบริหารสํานักหอสมุดพบคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ตามที่สํานักหอสมุดไดจัดโครงการผูบริหารสํานักหอสมุดพบผูบริหารคณะ และคณะ

ศึกษาศาสตรกําหนดใหผูบริหารสํานักหอสมุดเขาพบคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมเดือนกุมภาพันธ 

2556 ความทราบแลวนั้น คณะไดแจงเวียนใหสาขาวิชาพิจารณาประเด็นหรือขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอตอ

ผูบริหารสํานักหอสมุดในการประชุม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา และรวมแสดงความคิดเห็นหรือให

ขอเสนอแนะตางๆ ตอสํานักหอสมุด  

มติ ที่ประชุมเสนอใหสํานักหอสมุดจัดใหมีการอบรมการใชหอสมุด และใหบุคลากร

โดยเฉพาะสายคณาจารยสามารถยืมหนังสือเพื่อใชประโยชนในการทําวิจัย หรือพัฒนาการเรียนการสอนไดอยาง

ตอเนื่อง 
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5.2 การจัดตั้งหนวยพัฒนาสื่อดิจิทัลการเรียนรู 
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จะจัดทําโครงการจัดตั้งหนวยพัฒนาสื่อดิจิทัล

การเรียนรู เพื่อเปนศูนยกลางการฝกอบรมดานการพัฒนาสื่อดิจิทัลการเรียนรูใหแกนิสิตและบุคลากรทางการ

ศึกษา ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพกพา จํานวน 51 เครื่องจากคณะ

ศึกษาศาสตร  

มติ ที่ประชุมทราบ 

 

 
5.3 การสอบประมวลความรูของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการสอบประมวลความรูของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไวไม

เกิน 3 ครั้ง นั้น ที่ประชุมไดใหความเห็นวาควรนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนจํานวนครั้งในการสอบ โดย

เปดกวางใหนิสิตสามารถสอบไดไมจํากัดจํานวนครั้ง  

มติ ที่ประชุมทราบ  และมอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร จัดเตรียมขอมูลเพื่อเสนอที่

ประชุมพิจารณาในครั้งถัดไป 

 

 

ปดประชุม เวลา 17.25 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


