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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
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 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 

1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.1.1  การสมัมนาหลังฝกสอน 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดการสัมมนาหลังฝกสอนใหกับนิสิต ป.บัณฑิต เมื่อวันที่ 

5 มีนาคม 2555 และนิสิต 5 ป ในวันที่ 6 มีนาคม 2555  ขณะนี้อยูในระหวางเตรียมการขอใบประกอบวิชาชีพครู

ใหกับนิสิต 
1.2.1.2  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ดวยคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดตอบรับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเปนหนวยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
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แตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานเชี่ยวชาญ ซึ่งคณะไดกําหนดการพัฒนา

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 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 1/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 

1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (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 แกไขเปน  รับนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติที่สามารถใช

ภาษาไทยไดเปนอยางดี 

แกไขเปน แกไขเปน  รับนักเรียนไทย 

• หนาที่ 8  วาระที่ 4.3 ในสวนของขอเสนอแนะจากกรรมการ ขอ 2 

ขอความเดิม 2. ควบทบทวนโครงสรางหลักสูตร... 

แกไขเปน 2. ควรทบทวนโครงสรางหลักสูตร... 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง - ไมมี 
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 
4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.... 
ตามที่คณะศึกษาศาสตร โดยประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

(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. ในเอกสารรางหลักสูตรใหเปล่ียนคําวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารย

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. หนาที่ 6 หมวดที่ 2 ขอ 1 ใหเพิ่มขอมูลความสําคัญของหลักสูตร 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. หนาที่ 19 ใหปรับคําอธิบายรายวิชาในรายวิชา 0317418 การจัดการศูนย

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 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

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 เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

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 ใหปรับการนําเสนอขอมูลโครงสรางหลักสูตรตามรูปแบบของ

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. หนาที่ 33 หมวดที่ 7 ขอ 1-3 ใหปรับการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบของ

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

ส่ือสารการศึกษา ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษามีอาจารยที่มีคุณสมบัติระดับปริญญาเอกมากขึ้น ซึ่งสามารถเขามาเปนอาจารยประจําหลักสูตรได

โดยไมสงผลกระทบตอการบริหารหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และประธาน

ผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดเสนอใหอาจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล 

เปนกรรมการแทน ในการนี้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (อาจารยชัชวาล  ชุมรักษา) จึง

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3) 

มติ เห็นชอบการลาออกจากการเปนอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ของอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา และเห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.

คุณอานันท  นิรมล เปนอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวแทน 

 

 
4.4 การขอแกไขคาระดับข้ันในรายวิชาของอาจารยอาภากร  ราชสงฆ 

ตามที่อาจารยอาภากร  ราชสงฆไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ 

กลุม 1202 ใหกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 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 

ช่ือ-สกุล รหัส 
คาระดับขั้นเดิม คาระดับขั้นใหม 

คะแนน คาระดับขั้น คะแนน คาระดับขั้น 

1. นางสาวอาสมะ  แมหะ 532021262 65 C+ 83 A 

2. นายมะรอซี  เจะมะ 532021509 65 C+ 83 A 

3. นางสาวมารียะ  สมาน 532021512 65 C+ 83 A 

4. นายวีรศักดิ์  ลานุย 532041030 54 D 72 B 
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(2) รายวิชา 0308102 จิตวิทยาสัมพันธ กลุม 2102 จํานวน 24 คน ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล รหัส 
คาระดับขั้นเดิม คาระดับขั้นใหม 

คะแนน คาระดับขั้น คะแนน คาระดับขั้น 

1. นายฐิติพันธ  จรงคหนู 502041009 66 C+ 84 A 

2. นายณัตฐชัย  เวชรัตน 522041010 55 D+ 73 B 

3. นางสาวนิศากร  พรหมออน 522041064 60 C 78 B+ 

4. นางสาวพิทยนันท  แกวขวัญเพชร 532041077 68 C+ 87 A 

5. นางสาวสุกัญญา  ผลจันทร 532041099 52 D 70 B 

6. นางสาวจิตราพร  แจงจุล 522041152 60 C 78 B+ 

7. นางสาวทิตยา  สีอินทร 522041153 61 C 76 B+ 

8. นางสาวสายใจ  ทองคํา 522041160 60 C 78 B+ 

9. นางสาวสุวิมล  ไหมชู 522021172 60 C 76 B+ 

10. นางสาวดุสดี  จันทภาโส 532021321 65 C+ 85 A 

11. นางสาวตัสนิม  จางวาง 532021322 60 C 80 A 

12. นางสาวธนาภา  อินทะแกว 532021323 62 C 80 A 

13. นางสาวเพ็ญศรี  บุญรักษ 532021326 61 C 79 B+ 

14. นางสาวภูลิตา  หลงหา 532021327 60 C 78 B+ 

15. นางสาวสุนิสา  ชูหมวด 532021329 61 C 81 A 

16. นายเดกิฟ  มาลินิ 532021346 65 C 82 A 

17. นายอาณัติ  หวาหลํา 532021417 55 D+ 74 B 

18. นางสาวจรรยา  วองไววุธ 532021469 65 C+ 85 A 

19. นางสาวกุลธิดา  โพธิ์ทอง 532021538 57 D+ 77 B+ 

20. นางสาวปทมาภรณ  ชัยภูมิรุงโรจน 532021540 60 C 80 A 

21. นางสาวฐิติมา  สุขสะปาน 532041008 65 C+ 84 A 

22. นางสาวมารีนา  แวหะยี 532041021 67 C+ 86 A 

23. นายอัสลัน  หลําชู 532041040 63 C 81 A 

24. นางสาวทัชมน  พกแดง 532041094 65 C+ 83 A 

 

(3) รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน กลุม 1 จํานวน 1 คน ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล รหัส 
คาระดับขั้นเดิม คาระดับขั้นใหม 

คะแนน คาระดับขั้น คะแนน คาระดับขั้น 

1. นางสาวธิดารัตน  อุดมศรี 532021016 50 D 88 A 
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(4) รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน กลุม 2 จํานวน 13 คน ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล รหัส 
คาระดับขั้นเดิม คาระดับขั้นใหม 

คะแนน คาระดับขั้น คะแนน คาระดับขั้น 

1. นางสาวซูใบดะห  อุมา 521031006 50 D 84 A 

2. นายอัฟฟาน  สะมะแอ 531031409 50 D 76 B+ 

3. นางสาวจุรีพร  ขุนภักดี 531031538 50 D 90 A 

4. นางสาวชนัญญา  เนตรบุตร 531031542 50 D 84 A 

5. นางสาวมลิวัลย  ถึงเสียบญวน 531031567 50 D 85 A 

6. นายอนุวัฒน  โลหะประเสริฐ 531031584 50 D 86 A 

7. นางสาวจารุภา  เส็มหมาน 531071007 60 C 78 B+ 

8. นางสาวนวลอนงค  ผองแผว 531071026 60 C 79 B+ 

9. นางสาวปยเนตร  ฉายาวิก 531071031 60 C 78 B+ 

10. นางสาวพรสวรรค  สุวรรณรัตน 531071035 60 C 79 B+ 

11. นางสาวอนงคนารถ  หนูสงวน 531071072 60 C 79 B+ 

12. นางสาวอันทิศา  หมัดละเจริญ 531071079 60 C 78 B+ 

13. นางสาวอารียะ  บิลแสะ 531071083 60 C 78 B+ 

 

2. ใหอาจารยอาภากร  ราชสงฆ ระบุเหตุผลในเรื่องของผูเรียนที่มีจํานวนมาก และมี

ระยะเวลาในการตรวจงานของนิสิตนอย และเพิ่มเติมขอมูลจํานวนคะแนนที่นิสิตจะไดรับเพิ่มขึ้นหลังจากการ

ตรวจชิ้นงานเพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การขอแกไขคาระดับข้ันในรายวิชาของรองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท 
ตามที่รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา 0308371   

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา กลุม 2 ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 และไดดําเนินการสงคาระดับ

ขั้นในรายวิชาดังกลาวแลว เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการใหคาระดับขั้น จึงเสนอขอแกไขคาระดับขั้น           

ในรายวิชา 0308371 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา กลุม 2 ใหกับนิสิตจํานวน 1 คน (นางสาวพรปวีณ  

ยังแกว) ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม วาระที่ 5.1-นอกเลม 

   มติ เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นของนางสาวพรปวีณ  ยังแกว รายวิชา 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 
ดวยนางสาวนารี รัตน   หนุนทอง   มีความประสงคขอโอนยายสถานศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มาสังกัดสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร 

4 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 ซึ่งฝายวิชาการคณะ

ศึกษาศาสตรไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของนิสิตแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบการโอนยายสถานศึกษาของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม วาระที่ 5.2 – นอกเลม) 

   มติ เห็นชอบใหนางสาวนารีรัตน  หนุนทอง  โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาการวัดและ

ประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 ได  

 

 

ปดประชุม เวลา 15.50 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

               ตรวจรายงานการประชุม 


