
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 4/2551 

วันจันทรที่  21  เมษายน  2551  เวลา  15.30 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ – รักษาการแทน) 

2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ – รักษาการแทน) 

3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์ – รักษาการแทน) 

4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยนรา  บูรณรัช ) 

5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(อาจารย ดร.กาญจนวัลย  ภญิโญศุภสิทธิ์ – รักษาการแทน) 

6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน – รักษาการแทน) 

7. หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

8. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

9. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

12. รองคณบดีฝายวจิัยและประกนัคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ – รักษาการแทน) 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. กรรมการประจาํคณะประเภทคณาจารย  เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

2. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

 
ผูรวมประชุม 

1. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 15.45 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551 โดยสรุปดังนี้ 

(1)  การปรับโครงสรางของคณะตางๆ โดยคณะจะเปลี่ยนเปนสํานักวิชา ซึ่งจะ     

มีเฉพาะการบริหารงานวิชาการเทานั้น สวนการบริหารงานธุรการจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานกลาง 

และในสวนของภาควิชาจะมีหรือไมมีก็ได ซึ่งหากคณะตองการมีภาควิชาจะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน        

ในการมีภาควิชาตอสภามหาวิทยาลัย 

(2)  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหคณบดีเปนประธานในการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักวิชาตอไป ซึ่งตามรางขอบังคับวาดวยการจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย

ทักษิณกําหนดใหอธิการบดีเปนประธาน 

(3)  สถานภาพของผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย ไมจําเปนตองเปนพนักงาน 

ขาราชการสามารถดํารงตําแหนงหัวหนาฝายได 
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1.1.2 การเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะศึกษาศาสตรมีบุคลากรที่ไดรับการอนุมัติให

เล่ือนตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 ทาน คือ อาจารย ดร.พูนสุข  อุดม และอาจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ 

ไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย 
1.1.3 การใชอตัราวาง 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินนโยบายเกลี่ย

อัตรากําลัง ซึ่งหากคณะมีอัตราวางมหาวิทยาลัยจะสงวนไวเพื่อเกลี่ยอัตรากําลังภายในมหาวิทยาลัย ยกเวน 

อัตราที่มีความจําเปนเรงดวนสามารถดําเนินการเสนอเรื่องและสอบคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมใหมได 

 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
- ไมมี – 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
 ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 23 เมษายน 2551  ณ หอง 322 – 323  คณะศึกษาศาสตร เพื่อแนะนํา

คณะศึกษาศาสตร และใหนิสิตไดมีความรูความเขาใจเร่ืองหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรูฉบับที่ปรับปรุง

ตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา โดยมีผูบริหาร และคณาจารยคณะศึกษาศาสตรเขารวมโครงการในวันดังกลาว 
1.2.2.2 การจัดโครงการสัมมนาผูบริหารและอาจารยพี่เลี้ยงของนิสิตฝกสอน/

ฝกงาน 
หนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการสัมมนา

ผูบริหารและอาจารยพี่เล้ียงของนิสิตฝกสอน/ฝกงาน ในวันที่ 25 เมษายน 2551  ณ โรงแรมกรีนเวิลดพาเลซ       

จ.สงขลา ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยมีผูบริหารและอาจารยพี่เล้ียงจากโรงเรียนที่คณะศึกษาศาสตรได

จัดสงนิสิตออกฝกสอน/ฝกงาน จํานวน 16 โรงเรียน 
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  1.2.3  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 
1.2.3.1  การนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัย 

 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อเสนอ

ความกาวหนาชุดโครงการวิจัยของป พ.ศ. 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเล่ือน

กําหนดการดังกลาวเปนวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ซึ่งหากคณาจารยคณะศึกษาศาสตรทานใดสนใจสามารถเขา

รวมรับฟงการประชุมในวันดังกลาวได 
1.2.4  หัวหนาภาควิชาตางๆ 

 1.2.4.1  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
       หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบถึง

กิจกรรม และการดําเนินการของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดังนี้ 

• นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไดรับรางวัลจากการ

ประกวดภาพยนตรส้ัน ในหัวขอ “โลกรอน นาฏกรรมแหงชีวิต...หลังสึนามิ” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดผานเขารอบ 10 ทีมสุดทาย จํานวน 2 เร่ือง ซึ่งไดรางวัลรองชนะเลิศ 

และรางวัลชมเชยจากการประกวด 

• ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไดประสานงานขอใช

พื้นที่ชั้นลางอาคารเรียนรวม เนื่องจากหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอการใชงานนั้น และขณะนี้ภาควิชาไดจัดสรร

งบประมาณของภาควิชาในการจางเขียนแบบดวยแลว ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบตอไป 

 
1.2.5  กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี -  
 

1.2.6  เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
1.2.6.1  สรุปผลการใชจายงบประมาณเงินแผนดิน และงบประมาณ      

เงินรายได ประจําไตรมาสที่ 2 
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.6.1 

1.2.6.2 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเปล่ียนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหรัฐจัดสรร

รายไดใหแกมหาวิทยาลัยในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่เหลือไปต้ังจายในงบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยจึงของด

การเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และทําการจายสําหรับรายการที่ไดเบิกจากระบบ 

GFMIS แลว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 สําหรับรายการที่จําเปนเรงดวน ขอใหหนวยงานเบิกจายจากเงิน

รายได ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงจากสํานักงบประมาณเรียบรอยแลวจะแจงให

ทราบตอไป 
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1.2.7 ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร (รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท)  

แจงใหที่ประชุมทราบวากรมการปกครองไดจัดสงผลงานของขาราชการ/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา

มายังคณะศึกษาศาสตรเปนที่เรียบรอย โดยคณะกรรมการประเมินผลงานดังกลาวจะตองดําเนินการประเมินให

แลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2551 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 3/2551 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 

1/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 ตอท่ีประชุมเพื่อพจิารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยไมมีการแกไข 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

3.1 การขอเปดหลักสูตรภาคสมทบ สาขาปฐมวัย 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 3/2551 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 วาระที่ 4.3 เร่ืองการขอเปดหลักสูตรภาคสมทบ สาขาปฐมวัย ที่ประชุมมีมติให

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนปรับปรุงเอกสารหลักสูตรตามขอเสนอแนะของกรรมการ และนําเขาพิจารณาใน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบการเปดหลักสูตรภาคสมทบ สาขาปฐมวัย (เอกสารการประชุม หมายเลข 3.1 นอกเลม) 

 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรปรับรูปแบบขอมูลผูสอนใหเปนรูปแบบบรรณานุกรม และในสวนของอาจารย

นรเศรษฐ  ศรีแกวกุล ใหเพิ่มรายละเอียดของขอมูลผูสอนใหมากกวานี้ 

2. ในสวนของงบประมาณ ควรแสดงขอมูลการหักคาใชจายใหมหาวิทยาลัย และคณะ       

ใหครบถวน กอนสรุปยอดรายรับ-จาย 

3. ควรใสหมายเลขหนา ปรับรูปแบบตาราง-เอกสาร ใหดูงาย 
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4. ควรใหนักวิชาการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรดูแลรูปแบบ และตรวจสอบเนื้อหา          

ในเบื้องตน เพื่อเปนการลดเวลาในการพิจารณาในการประชุม 

 

มติ เห็นชอบการเปดหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) โดยใหปรับปรุงเอกสารตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการ 

 

 
3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลงานของขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1/2551 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 วาระที่ 3.4 ขอความอนุเคราะหเปนกรรมการประเมินผลงานของขาราชการ/

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรับเปนกรรมการ

ประเมินผลงานของขาราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ โดยใหแตงตั้ง

บุคคลเปนคณะกรรมการอํานวยการ ตามรายชื่อดังตอไปน้ี 

1.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานกรรมการ 

2.  หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา   กรรมการ 

3.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการขางตนทําหนาที่สํารวจรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนผูทรงคุณวุฒิ

ทําหนาที่ประเมินได และมอบรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเปนผูประสานงานกับผูประสานงานของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่จะมาสงผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ในวันที่ 21 เมษายน 2551 

ในการนี้ รองคณบดีฝายวิชาการฯ เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินฯ ดังกลาว ดังนี้ 

1.  ใหเปล่ียนแปลงคําส่ังดังนี้ 

 ในสวนของหัวหนาภาควิชา ใหเปล่ียนแปลงเปน หัวหนาภาควิชาหรือผูแทน 

2.  ใหเพิ่มชื่อบุคคลตอไปน้ี 

1.  รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  เปนกรรมการ 

2.  นางสมนิตย  สุกาพัฒน เปนผูชวยเลขานุการ 

3.  นางสุภาภรณ  ประดับแสง เปนผูชวยเลขานุการ 

4.  นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร เปนผูชวยเลขานุการ 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมรายชื่อบุคคลในคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการประเมินผลงานของขาราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นเพื่อ

เล่ือนวิทยฐานะ โดยใหยกเลิกคําส่ังที่ไดแตงตั้งไปแลว 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 ขออนุญาตยายคณะ 

  เนื่องดวยมีนิสิตขออนุญาตยายคณะมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 6 คน  

1. นางสาวปารีดะ  บิลสัน ขออนุญาตยายจากสาขาวิชาการประกอบการและการ

จัดการ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

2. นางสาวฤทัยวรรณ  สุวพนาวิวัฒน ขออนุญาตยายจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

3. นายบรรณวิทย  เสือสุวรรณ ขออนุญาตยายจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

4. นางสาวสุไรญา  มะสันติ ขออนุญาตยายจากสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร 

5. นางสาวซากีเราะ  ดาแม ขออนุญาตยายจากสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

6. นางสาวพรทิพย  ดือราแม   ขออนุญาตยายจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร 

  ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการยายคณะของนิสิตในลําดับที่   

1 – 6 (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

 

  มติ เห็นชอบใหนิสิตในลําดับที่ 1 - 6 ยายคณะมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

 

 
4.2 พิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติใหอาจารยคุณอานันท  นิรมล 

    ดวยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาโดยอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา ไดเสนอให

อาจารยคุณอานันท  นิรมล เปนผูสมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องจากไดสงเสริมใหนิสิตเขารวมประกวด    

วีดิทัศนโครงการ “สิงหสรางสรรคคนทีวี ป 2” และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเรื่อง “กําปงปแซ” รางวัล       

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากเรื่อง “วัดขวด” และรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม จากเรื่อง “กําปงปแซ” และเขารวม

ประกวดหนังสั้น Short Film Competition Project หัวขอ “โลกรอน นาฏกรรมแหงชีวิต...หลังสึนามิ” จัดโดย

มูลนิธิ รักษไทย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย โดยมีอาจารยคุณอานันท  นิรมล              

เปนที่ปรึกษาโครงการ ในการนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงขอเสนอใหพิจารณามอบรางวัล    

เชิดชูเกียรติแดอาจารยคุณอานันท  นิรมล เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

 

  มติ มอบใหอาจารยชัชวาล  ชุมรักษา รวบรวมผลงานของอาจารยคุณอานันท  นิรมล 

ในชวงที่ผานมาใหคณะ และมอบหมายใหคณะนําเสนอเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 พิจารณาแผนการเรียนของนิสิตรุนปการศึกษา 2551 และแนวทางการบริหารจัด

การศึกษารายวิชาชีพคร ู
    เนื่องจากฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดจัดทําแผนการเรียนของนิสิตที่เขาเรียนใน           

ปการศึกษา 2551 (โดยประชุมวางแผนรวมกับผูบริหาร และคณาจารยคณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) เพื่อใชเปนคูมือในการบริหารจัดการรายวิชาชีพครูสําหรับอาจารย       

ที่ปรึกษา และผูรับผิดชอบในการเปดสอนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาทุกวิชาเอก โดยมี

แนวคิดสําคัญคือ การปรับแผนการเรียนเพื่อใหสามารถเปดสอนรายวิชาชีพครูได ทั้งภาคเรียนตน และภาคเรียน

ปลาย เพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยคํานึงถึงความสมดุลของภาระงานสอนของคณาจารยในปจจุบัน 

และสมดุลกับลําดับการเรียนรูของแตละรายวิชาตามหลักสูตร ในการนี้ จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นําไปสูการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ

ไดตามความมุงหวังตอไป (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1 นอกเลม) 

   
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาทั้งหมด เพื่อรับทราบการใชคูมือแผนการเรียนสําหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุง)  

2. ควรใหนิสิตไดมีคูมือแผนการเรียนสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2551 

(ฉบับปรับปรุง) ดวย 

 

  มติ เห็นชอบโดยใหใชกับนิสิตที่เขาเรียนในปการศึกษา 2551 และมอบฝายวิชาการฯ 

คณะศึกษาศาสตรทําบันทึกยืนยันแผนการเรียนตามคูมือแผนการเรียนสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รุนป

การศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุง) ไปยังมหาวิทยาลัยดวย 

 

 
5.2 เสนอรายชือ่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
    เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ      

การสอน มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 20 เมษายน 2551 ในการนี้ เพื่อใหการจัดการเรียน      

การสอน และการบริหารหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอรายชื่อ

บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 5.2 นอกเลม) 
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  มติ เห็นชอบใหแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดังตอไปน้ี 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.พูนสุข อุดม   กรรมการ 

3. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  กรรมการ 

4. อาจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 

5. อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
อาจารยประจําหลักสูตร 
1. อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน   

2. อาจารย ดร.พูนสุข อุดม 

3. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

4. อาจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ 

5. อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง 

 

 

ปดประชุม เวลา 17.50 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


