รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2555
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม – แทน)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
7. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารย ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ – รักษาการแทน)
9. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
10. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
11. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
13. นางสุภาภรณ ประดับแสง
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ผูไมเขาประชุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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ผูรวมประชุม
1. อาจารยอาภากร ราชสงฆ
2. นางศุกรพรัตน แสงวันลอย

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

อาจารย
เจาหนาที่บริหารงาน

13.15 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี้
1.1.1 การประชุมความรวมมือเครือขายเทางาม
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดลงนามความรวมมือเปนสมาชิกในเครือขายเทางามนั้น
เครือขายเทางามกําหนดจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารองคการ การพัฒนาหลักสูตร การ
บริหารวิชาการ การวิจัย และการพัฒนานิสิต ในวันที่ 19-20 เมษายน 2555 ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรายละเอียดในการประชุมจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.1.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยใหคณะตางๆ เรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ขณะนี้มีความ
ชัดเจนวามหาวิทยาลัยจะชะลอและงดรับนิสิตในหลักสูตรที่ไมสามารถดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จไดทันใน
ปการศึกษา 2555 โดยในสวนของคณะจะจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณา
หลักสูตรที่ปรับปรุงแลว และสงถึงสภาวิชาการใหทันในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม 2555 ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงั นี้
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
1.2.1.1 การสัมมนาหลังฝกสอน
คณะศึกษาศาสตรไดจัดการสัมมนาหลังฝกสอนใหกับนิสิต ป.บัณฑิต เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2555 และนิสิต 5 ป ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ขณะนี้อยูในระหวางเตรียมการขอใบประกอบวิชาชีพครู
ใหกับนิสิต
1.2.1.2 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมี
และเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได ต อบรั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเปนหนวยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ น
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แต ง ตั้ ง ให มี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษและวิ ท ยฐานเชี่ ย วชาญ ซึ่ ง คณะได กํ า หนดการพั ฒ นา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ดังกลาวแลว จํานวน 3 รุน ดังนี้
(1) หลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการ
พิเศษ
• รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555.
• รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2555
• รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2555
(2) หลักสูตรการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
• รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2555.
• รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2555
• รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2555
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 1/2555
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่
1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
• หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.2 บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม ...ซึ่งอาคารเรียนเรียน 3 จะปรับปรุงเปนหองพักอาจารยทั้งหมด...
แกไขเปน
...ซึ่งอาคารเรียน 3 จะปรับปรุงเปนหองพักอาจารยทั้งหมด
บรรทัดที่ 6
ขอความเดิม หองปฏิบัติการของคณะ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบ...
แกไขเปน
หองปฏิบัติการของคณะ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบ...
• หนาที่ 5 วาระที่ 4.2 ในสวนของมติ ขอ 3 ขอยอย 5.3 ในสวนของแกไขเปน
ขอความเดิม แก ไ ขเป น รั บ นั ก เรี ย นไทยและนั ก เรี ย นต า งชาติ ที่ ส ามารถใช
ภาษาไทยไดเปนอยางดี
แกไขเปน รับนักเรียนไทย
แกไขเปน
• หนาที่ 8 วาระที่ 4.3 ในสวนของขอเสนอแนะจากกรรมการ ขอ 2
ขอความเดิม 2. ควบทบทวนโครงสรางหลักสูตร...
แกไขเปน
2. ควรทบทวนโครงสรางหลักสูตร...
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วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง - ไมมี

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร
4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร โดยประธานสาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา และ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดรับอนุมัติใหปรับปรุง
หลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ป) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
คณะกรรมการฯ ไดปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแลว ประธาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (อาจารยชัชวาล ชุมรักษา) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตร
ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1-นอกเลม)
มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... โดยใหปรับแกเอกสารดังนี้
1. ในสวนของแบบเสนอหลักสูตร หนาที่ 1 ใหตัดขอ 6.2.4 ออก
• ขอ 10.1 ความพรอมดานอาจารยผูสอน ใหตัดขอมูลเลขประจําตัวประชาชน
ออก และเอาเครื่องหมายดอกจันทร (*) หลังชื่อนางสาวจินตนา กสินันท และนางสาวนวพรรษ เพชรมณี ออก
และตัดขอความ *กําลังศึกษาตอในรับปริญญาเอก ใตตารางออก
• ขอ 11 ใหระบุขอมูลภาระงานสอนโดยเฉลี่ย และตัดขอความ ลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ในชองหมายเหตุออก
2. ในเอกสารรางหลักสูตรใหเปลี่ยนคําวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดทั้งเลม
3. หนาที่ 1 หมวดที่ 1 ขอ 3 ใหเพิ่มเติมรายละเอียดใหมีความชัดเจนมากขึ้น
• ขอ 5.1 ใหตัดคําวา (เอกเดี่ยว) ออก
4. หนาที่ 2 ขอ 9 ใหเรียงลําดับขอมูลตามตัวอักษร
5. หนาที่ 5 ขอ 13.1 และ 13.2 ใหระบุเปนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวด
วิชาชีพครู
• 13.3 ใหปรับรายละเอียดเปน บริหารจัดการทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
หมวดวาชีพครู
6. หน า ที่ 6 หมวดที่ 2 ข อ 1 ให เ พิ่ ม ข อ มู ล ความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต ร และเอา
เครื่องหมาย “...” ในขอ 1.1 ออก
7. หนาที่ 7 หมวดที่ 3 ขอ 2.3 ปรับรายละเอียดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยโดย
ใหสอดคลองกับรายละเอียดในขอ 2.4
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8. หนาที่ 8 ขอ 2.5 ตัดคําวา เอกเดี่ยว ออก
9. หนาที่ 13 ปรับชื่อวิชาในรหัส 0317317 ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
10. แกไขหนวยกิตในรายวิชา 0317419 การศึกษาอิสระ และรายวิชา 0317462 การ
สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เปน 3(1-4-4) ตลอดทั้งเลม
11. หนาที่ 16-17 ขอ 3.1.4 ใหตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิชา และตรวจสอบวา
มีรายวิชาบังคับครบทุกวิชาหรือไม
12. หนาที่ 17-22 ใหเรียงลําดับรายวิชาตามรหัสวิชา โดยไมตองแยกหมวดหมู
13. หน า ที่ 19 ให ป รั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าในรายวิ ช า 0317418 การจั ด การศู น ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ใหสอดคลองกับชื่อวิชา
14. หนาที่ 22-23 ปรับรูปแบบตารางใหเหมือนขอมูลในหนาที่ 2-3 โดยเรียงลําดับ
ขอมูลตามตัวอักษร
15. หนาที่ 23 ปรับชื่อหัวขอในขอ 3.2.2 เปน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
16. หนาที่ 25 ขอ 4.3 ในสวนของรายละเอียดใหเพิ่มระยะเวลาที่ศึกษา
17. หนาที่ 27 หมวดที่ 4 ขอ 1 ใหปรับรูปแบบการนําเสนอขอมูลใหอยูในรูปของ
ตาราง
18. หนาที่ 34-36 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ใหปรับใหสอดคลองกับ
กลยุทธของหลักสูตร และกระจายความรับผิดชอบใหครอบคลุมทุกรายวิชา
19. หนาที่ 49-55 ใหปรับรูปแบบการนําเสนอประวัติและผลงานอาจารยตามรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัย โดยใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
20. หนาที่ 57-87 ใหระบุเหตุผลการปรับปรุงใหชัดเจนและครบทุกรายวิชา
21. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอน และการยอหนาใหถูกตองเหมาะสม และ
เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม

4.2 ร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ....
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2555 มีมติใหปรับแกไขเอกสารรางหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ... และมอบฝายวิชาการประสานงานการแกไขหลักสูตรดังกลาว และนําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 นั้น ประธานสาขาวิชาการบริหาร
และการจัดการทางการศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ – แทน) ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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รางหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข 4.2-นอกเลม)
ขอสังเกตจากกรรมการ
คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจพิจารณา
จากคุณวุฒิสูงสุด
มติ เห็ น ชอบร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... โดยใหปรับแกเอกสารดังนี้
1. ในสวนของแบบเสนอหลักสูตร ขอ 9 ใหปรับการนําเสนอขอมูลเฉพาะภาคปกติ
เทานั้น
• ขอ 10.1 ความพรอมดานอาจารยผูสอน ใหปรับการนําเสนอคุณวุฒิโดย
เรียงลําดับจากคุณวุฒิที่สูงสุด และใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
• ขอ 12.3 ในสวนของชื่อ-สกุล ใหตัดคําวา ผูชวยศาสตราจารย ออก
2. ในเอกสารรางหลักสูตรใหปรับเลขหนาและขอความในสวนของสารบัญ ดังนี้
• ภาคผนวก ข ปรับเปนหนาที่ 47
• ภาคผนวก ข บรรทัดที่ 3 ใหแกไขชื่อสาขาวิชาใหถูกตอง
• ภาคผนวก ค ปรับเปนหนาที่ 61
3. หนาที่ 10 หมวดที่ 3 ขอ 3.1 แกไขชื่อหัวขอเปน หลักสูตร แผน ก แบบ ก(2) /
และ แผน ข
• ขอ 3.1.2 ให ปรั บ การนํา เสนอข อ มูลโครงสร า งหลัก สู ต รตามรู ป แบบของ
มหาวิทยาลัย
4. แกไขหนวยกิตในรายวิชา 0302691 วิทยานิพนธ เปน 12(0-36-0) ตลอดทั้งเลม
5. แกไขหนวยกิตในรายวิชา 0302692 การคนควาอิสระทางการบริหารการศึกษา
เปน 3(0-9-0) ตลอดทั้งเลม
6. หนาที่ 13 ขอ 3.1.4 ในตารางระดับชั้นปที่ 1 ใหยายรายวิชา 0320511 วิจัยทาง
การศึกษา มาเรียนในภาคเรียนที่ 1 และยายรายวิชา 0302512 การวิเคราะหนโยบายและกลยุทธการศึกษา ไป
เรียนในภาคเรียนที่ 2
• ปรับหัวขอวิชาพื้นฐานทางการศึกษา เปนวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย
7. หนาที่ 14 ในตารางระดับชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 แกไขจํานวนหนวยในรายวิชา
0302671 การฝกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา เปน 3(2-2-5)
• ในตารางระดับชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ในแผน ข แกไขชื่อวิชาในรายวิชา
0302681 ใหถูกตอง
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8. หนาที่ 16 คําอธิบายรายวิชา 0302533 คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร
บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
ศึกษาวิเคราะหแนวความคิด ทฤษฎี...
แกไขเปน
ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี...
9. หนาที่ 19 ปรับคําอธิบายรายวิชาในรายวิชา 0302692 การคนควาอิสระทางการ
บริหารการศึกษา ตามแบบของมหาวิทยาลัย
10. หนาที่ 20-21 ใหตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่อาจารย
สําเร็จการศึกษาใหถูกตอง และในกรณีที่อาจารยสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ใหระบุประเทศที่สําเร็จ
การศึกษาดวย
11. หนาที่ 22 ขอ 5.1 ใหระบุขอมูลทั้งแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข
12. หนาที่ 23 ขอ 5.6 ใหปรับรายละเอียดการประเมินผลใหครอบคลุมทั้งรายวิชา
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระทางการบริหารการศึกษา และใหระบุขอความเพิ่มเติมในสวนของหมายเหตุ
ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ดวย
13. หนาที่ 24 หมวดที่ 4 ขอ 1 ใหปรับรายละเอียดใหมีความชัดเจน และแสดงถึง
คุณลักษณะพิเศษที่เฉพาะเจาะจงของนิสิตใหมากขึ้น
14. หนาที่ 29-31 หมวดที่ 5 ใหปรับรูปแบบการนําเสนอตามแบบของมหาวิทยาลัย
และเพิ่มรายละเอียดในสวนของอางอิงระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
15. หนาที่ 32 หมวดที่ 6 ใหปรับรูปแบบตามของมหาวิทยาลัย
16. หน า ที่ 33 หมวดที่ 7 ข อ 1-3 ให ป รั บ การนํ า เสนอข อ มู ล ตามรู ป แบบของ
มหาวิทยาลัย
17. หนาที่ 37 หมวดที่ 8 ใหปรับรายละเอียดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย และตัด
รายละเอียดในสวนของเอกสารแนบทั้งหมดไปไวหนาใหม
18. หนาที่ 40-46 ใหปรับรูปแบบการนําเสนอขอมูลและผลงานอาจารยตามรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัยโดยใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
19. หนาที่ 49-60 ใหระบุเหตุผลการปรับปรุงรายละเอียดตางๆ ใหครบทุกรายวิชา
20. หนาที่ 62-65 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ใหทบทวนการกระจาย
ความรับผิดชอบหลักใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา และใหครอบคลุมทุกรายวิชา
21. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอน และการยอหนาใหถูกตองเหมาะสม และ
เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
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4.3 การขอลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (อาจารยชัชวาล ชุมรักษา)
เนื่องดวยอาจารยชัชวาล ชุมรักษา ขอลาออกจากการเปนอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อมาดําเนินการหลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีและ
สื่อ สารการศึก ษา ซึ่ งขณะนี้ อ ยูระหว า งการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตร ประกอบกับ สาขาวิช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษามีอาจารยที่มีคุณสมบัติระดับปริญญาเอกมากขึ้น ซึ่งสามารถเขามาเปนอาจารยประจําหลักสูตรได
โดยไมสงผลกระทบตอการบริหารหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และประธาน
ผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดเสนอใหอาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล
เปนกรรมการแทน ในการนี้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (อาจารยชัชวาล ชุมรักษา) จึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบการลาออกจากการเป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของอาจารยชัชวาล ชุมรักษา และเห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.
คุณอานันท นิรมล เปนอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวแทน

4.4 การขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชาของอาจารยอาภากร ราชสงฆ
ตามที่อาจารยอาภากร ราชสงฆไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ
กลุม 1202 ใหกับ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 และได
ดําเนินการสงคาระดับขั้นแลวนั้น เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการตรวจรายงานของนิสิต ในการนี้ จึงเสนอขอ
แกไขคาระดับขั้นในรายวิชาดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3-นอกเลม)
มติ 1. เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นในรายวิชาที่อาจารยอาภากร ราชสงฆ เปนผูสอน
ดังนี้
(1) รายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ กลุม 2101 จํานวน 4 คน ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล

รหัส

นางสาวอาสมะ แมหะ
นายมะรอซี เจะมะ
นางสาวมารียะ สมาน
นายวีรศักดิ์ ลานุย

532021262
532021509
532021512
532041030

คาระดับขั้นเดิม
คะแนน
คาระดับขั้น
65
C+
65
C+
65
C+
54
D

คาระดับขั้นใหม
คะแนน
คาระดับขั้น
83
A
83
A
83
A
72
B
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(2) รายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ กลุม 2102 จํานวน 24 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รหัส

นายฐิติพันธ จรงคหนู
นายณัตฐชัย เวชรัตน
นางสาวนิศากร พรหมออน
นางสาวพิทยนันท แกวขวัญเพชร
นางสาวสุกัญญา ผลจันทร
นางสาวจิตราพร แจงจุล
นางสาวทิตยา สีอินทร
นางสาวสายใจ ทองคํา
นางสาวสุวิมล ไหมชู
นางสาวดุสดี จันทภาโส
นางสาวตัสนิม จางวาง
นางสาวธนาภา อินทะแกว
นางสาวเพ็ญศรี บุญรักษ
นางสาวภูลิตา หลงหา
นางสาวสุนิสา ชูหมวด
นายเดกิฟ มาลินิ
นายอาณัติ หวาหลํา
นางสาวจรรยา วองไววุธ
นางสาวกุลธิดา โพธิ์ทอง
นางสาวปทมาภรณ ชัยภูมิรุงโรจน
นางสาวฐิติมา สุขสะปาน
นางสาวมารีนา แวหะยี
นายอัสลัน หลําชู
นางสาวทัชมน พกแดง

502041009
522041010
522041064
532041077
532041099
522041152
522041153
522041160
522021172
532021321
532021322
532021323
532021326
532021327
532021329
532021346
532021417
532021469
532021538
532021540
532041008
532041021
532041040
532041094

คาระดับขั้นเดิม
คะแนน คาระดับขั้น
66
C+
55
D+
60
C
68
C+
52
D
60
C
61
C
60
C
60
C
65
C+
60
C
62
C
61
C
60
C
61
C
65
C
55
D+
65
C+
57
D+
60
C
65
C+
67
C+
63
C
65
C+

คาระดับขั้นใหม
คะแนน คาระดับขั้น
84
A
73
B
78
B+
87
A
70
B
78
B+
76
B+
78
B+
76
B+
85
A
80
A
80
A
79
B+
78
B+
81
A
82
A
74
B
85
A
77
B+
80
A
84
A
86
A
81
A
83
A

(3) รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน กลุม 1 จํานวน 1 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวธิดารัตน อุดมศรี

รหัส
532021016

คาระดับขั้นเดิม
คะแนน คาระดับขั้น
50
D

คาระดับขั้นใหม
คะแนน คาระดับขั้น
88
A
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(4) รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน กลุม 2 จํานวน 13 คน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล

รหัส

นางสาวซูใบดะห อุมา
นายอัฟฟาน สะมะแอ
นางสาวจุรีพร ขุนภักดี
นางสาวชนัญญา เนตรบุตร
นางสาวมลิวัลย ถึงเสียบญวน
นายอนุวัฒน โลหะประเสริฐ
นางสาวจารุภา เส็มหมาน
นางสาวนวลอนงค ผองแผว
นางสาวปยเนตร ฉายาวิก
นางสาวพรสวรรค สุวรรณรัตน
นางสาวอนงคนารถ หนูสงวน
นางสาวอันทิศา หมัดละเจริญ
นางสาวอารียะ บิลแสะ

521031006
531031409
531031538
531031542
531031567
531031584
531071007
531071026
531071031
531071035
531071072
531071079
531071083

คาระดับขั้นเดิม
คะแนน คาระดับขั้น
50
D
50
D
50
D
50
D
50
D
50
D
60
C
60
C
60
C
60
C
60
C
60
C
60
C

คาระดับขั้นใหม
คะแนน คาระดับขั้น
84
A
76
B+
90
A
84
A
85
A
86
A
78
B+
79
B+
78
B+
79
B+
79
B+
78
B+
78
B+

2. ใหอาจารยอาภากร ราชสงฆ ระบุเหตุผลในเรื่องของผูเรียนที่มีจํานวนมาก และมี
ระยะเวลาในการตรวจงานของนิสิตนอย และเพิ่มเติมขอมูลจํานวนคะแนนที่นิสิตจะไดรับเพิ่มขึ้นหลังจากการ
ตรวจชิ้นงานเพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยตอไป

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชาของรองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
ตามที่รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา 0308371
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา กลุม 2 ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 และไดดําเนินการสงคาระดับ
ขั้ น ในรายวิ ช าดั ง กล า วแล ว เนื่ อ งจากเกิ ด ข อ ผิ ด พลาดในการให ค า ระดั บ ขั้ น จึ ง เสนอขอแก ไ ขค า ระดั บ ขั้ น
ในรายวิชา 0308371 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา กลุม 2 ใหกับนิสิตจํานวน 1 คน (นางสาวพรปวีณ
ยังแกว) ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม วาระที่ 5.1-นอกเลม
มติ เห็ น ชอบการแก ไ ขค า ระดั บ ขั้ น ของนางสาวพรปวี ณ ยั ง แก ว รายวิ ช า 0308371
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา กลุม 2 ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 ซึ่งรองศาสตราจารยสุเทพ
สันติวรานนท เปนผูสอน โดยใหปรับแกไขคาระดับจาก D+ เปนคาระดับขั้น B และใหรองศาสตราจารยสุเทพ
สันติวรานนท ปรับเหตุผลในการขอแกไขคาระดับขั้นใหม
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5.2 การขอโอนยายสถานศึกษาของนางสาวนารีรัตน หนุนทอง
ด ว ยนางสาวนารี รั ต น หนุ น ทอง มี ค วามประสงค ข อโอนย า ยสถานศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มาสังกัดสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร
4 ป ) คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ในภาคเรี ย นต น ป ก ารศึ ก ษา 2555 ซึ่ ง ฝ า ยวิ ช าการคณะ
ศึกษาศาสตรไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของนิสิตแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ
เห็นชอบการโอนยายสถานศึกษาของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม วาระที่ 5.2 – นอกเลม)
มติ เห็ น ชอบให น างสาวนารี รั ต น หนุ น ทอง โอนย า ยมาสั ง กั ด สาขาวิ ช าการวั ด และ
ประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 ได

ปดประชุม

เวลา

15.50 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

