
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 7/2555 

วันพุธที่  25  กันยายน  2555  เวลา 14.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ – รักษาการแทน) 

2. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว – แทน) 

3. ประธานสาขาวชิาจิตวทิยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

4. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

5. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

6. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

7. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ) 

8. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย     กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

11. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร      กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม - รักษาการแทน) 

12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

13. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
 
ผูไมเขาประชมุ  
1. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 
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ผูรวมประชุม 
1. นางอุทัย  ศิริคุณ     นักวิชาการ 

2. นางสาวปทมา  สํานักโหนด    เจาหนาที่บริหารงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 14.15 น. 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 คาตอบแทนประธานสาขา 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินไดอนุมัติการจายคาตอบแทนประธาน

สาขาวิชา โดยมีผลตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งมหาวทยาลัยจะมีคําส่ังแจงมายังคณะและจะดําเนินการเบิกจาย

คาตอบแทนตอไป 
1.1.2 การกําหนดอตัราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงามหาวิทยาลัย และลูกจางของ

มหาวิทยาลัย 
ดวยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เร่ือง กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย (แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป โดยคณะจะแจงรายละเอียดใน

เร่ืองดังกลาวใหบุคลากรทราบตอไป 
1.1.3 การขอตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

ดวยประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอตอเวลาราชการของ

ขาราชการพลเรือในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของขาราชการสายวิชาการที่มีตําแหนงไมต่ํากวา              

รองศาสตราจารย ไดกําหนดใหหนวยงานสามารถตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ไดจนถึงอายุ 65 ป ในการนี้ หากสาขาวิชาใดมีความประสงคจะดําเนินการในเรื่องดังกลาวของใหแจงความ

ประสงคไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงรายละเอียด

ในเรื่องดังกลาวใหทราบอีกครั้ง 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 

1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.1.1  กีฬาปาริชาต 

ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมกีฬาปาริชาต ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม –        

8 กันยายน 2555 เพื่อเปนการสรางความสมานฉันทระหวางนิสิต ซึ่งกิจกรรมดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยความ

เรียบรอย 
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1.2.1.2  งาน EDUCA 2012 
ดวยคณะศึกษาศาสตรจะเขารวมจัดนิทรรศการในการประชุมนานาชาติ

ภายในงาน EDUCA 2012 : The 5th Annual Congress for Teacher Development หรืองานมหกรรมทาง

การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555  ณ เมืองทองธานี โดยรายละเอียด

ของนิทรรศการจะเกี่ยวของกับรายการโทรทัศนครู ผูที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดไดทางเว็บไซตของคณะ 

หรือทางเว็บไซตของงาน EDUCA ได 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา  

1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
- การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเปนครู 

- โครงการ Lunch Talk 

- การเขารวมประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขยายผลการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรในโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง รุน 1 

- การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ

ประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 ของโครงการพัฒนาศัยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ 

(รายละเอียดตามเอกสาร นอกเลม) 
 

1.2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ไมมี) 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 6/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

6/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 4 วาระที่ 1.2.4 บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  รายงายผลการใชงบประมาณเงินรายได และแผนดิน... 

แกไขเปน  รายงานผลการ ใช งบประมาณเ งิ น ร าย ได  และ

งบประมาณเงินแผนดิน... 
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• หนาที่ 4 วาระที่ 2.1 ในสวนของมติ บรรทัดที่ 12 

ขอความเดิม  เวลิ์ด จังหวัดสงขลา 

แกไขเปน  เวิลด จังหวัดสงขลา 

• หนาที่ 5 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  ...ปการศึกษา 2554 นั้น เนื่อจากเกิดขอผิดพลาด... 

แกไขเปน  ...ปการศึกษา 2554 นั้น เนื่องจากเกิดขอผิดพลาด... 

 

 

วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง – ไมม ี
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2555  
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งพิจารณาจาก

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 โดยพิจารณาผลการดําเนินงานใน 3 ประเด็นคือ         

1. ส่ิงที่หนวยงานตองดําเนินการเรงดวน  2. ขอเสนอแนะรายองคประกอบ  และ 3. รายตัวบงชี้ที่คะแนนผลการ

ประเมินต่ํากวา 3.51 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2555 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
มติ เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 โดย

ใหมีการปรับแกไขรายละเอียดดังนี้ 

1. หนาสารบัญ บรรทัดที่ 6 แกไขคําภาษาอังกฤษ 

ขอความเดิม  Improvement Plan 

แกไขเปน  Quality Improvement Plan 

2. หนาที่ 10 ในองคประกอบที่ 3 ในสวนของกิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

• ขอเสนอแนะที่ 1 ใหเพิ่มรายละเอียดในสวนของการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของเว็บไซตของคณะ และควรพัฒนาเว็บไซตในเวอรชั่นภาษาอังกฤษดวย 

• ขอเสนอแนะที่ 2 ใหปรับรายละเอียดเปน “จัดโครงการใหความรูหรือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับศิษยเกาอยางตอเนื่อง” และปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหถี่ขึ้น 

3. หนาที่ 11 องคประกอบที่ 4 ในสวนของกิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ขอ 2 

บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  ดานการวิจัยขอสนับสนุนจาก 

แกไขเปน  ดานการวิจัยขอสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
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• องคประกอบที่ 7 ขอเสนอแนะที่ 1 ในสวนของกิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

ใหเพิ่มขอความ “และสอดคลองกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” 

• องคประกอบที่ 7 ขอเสนอแนะที่ 2 บรรทัดที่ 2 ใหตัดคําวา “อยูแลว” ออก 

และเพิ่มรายละเอียดในสวนของการมีมาตรการและสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกมากขึ้น 

4. หนาที่ 13 องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ในสวนของกิจกรรมฯ ขอ 1 ใหปรับ

รายละเอียดเปน 1. ติดตามเรงรัดการปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานทุกหลักสูตร 

• ตัวบงชี้ที่ 2.3 ในกิจกรรมฯ ขอ 1 ใหตัดขอความ “โดยจัดทําประกาศ แนว

ปฏิบัติในการสนับสนุนงบประมาณ” ออก 

• ตัวบงชี้ที่ 2.3 ในสวนของกิจกรรมฯ ใหเพิ่มกิจกรรมเปน ขอ 3 จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

• ตัวบงชี้ที่ 2.4 ใหปรับรายละเอียดในกิจกรรมฯ ขอ 1 เปน 1. ทบทวนและ

ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายคณาจารยและสายสนับสนุน 

5. หนาที่ 14 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ปรับรายละเอียดในกิจกรรม ขอ 2 เปน 2. จัดโครงการ

ผูบริหารพบบุคลากร 

• ตัวบงชี้ที่ 2.12 ปรับรายละเอียดในสวนของกิจกรรมที่ 1, 2 และ 4 ดังนี้ 

1. สนับสนุนใหนิสิตตีพิมพเผยแพรผลงาน 

2. สนับสนุนใหนิสิตเขารวมวิชาการ 

4. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอผลงาน 

6. หนาที่ 15 องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.5 ใหเพิ่มกิจกรรมฯ ประชาสัมพันธ

งานวิจัยของอาจารยหรือนิสิตใหทองถิ่นทราบเพื่อใชประโยชน 

7. หนาที่ 16 ตัวบงชี้ที่ 4.7 ใหปรับรายละเอียดของกิจกรรมใหม และใหตรวจสอบ

งบประมาณใหครอบคลุมกับกิจกรรม 

• องคประกอบที่ 5 กิจกรรมที่ 1 บรรทัดที่ 1 ตัดคําวา “จัดประชุม” ออก 

• องคประกอบที่ 5 กิจกรรมที่ 2 บรรทัดที่ 1 ใหแกไขเปน “ประเมินผลหรือ

ติดตามผลความสําเร็จของการบูรณาการ....” โดยใหระบุรายวิชาที่บูรณาการใหชัดเจน 

8. ใหตรวจสอบการตัดคํา ขอความ ใหถูกตอง 
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4.2 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของ นส.เดือนเพ็ญ  ทองไฝ และ นส.กาญดาร  สงดวง 
ดวยนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จํานวน 2 คน มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ดังนี้ 

(1) นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ  รหัส 551997241 ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวในป

การศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน กับรายวิชาในหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปการศึกษา 2555 

(2) นางสาวกาญดาร  สงดวง รหัส 551997199 ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวในป

การศึกษา 2551 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กับรายวิชาในหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปการศึกษา 2555 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตทั้ง 2 รายขางตน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบใหนางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ และนางสาวกาญดาร  สงดวง เทียบโอน

รายวิชาเรียนไดจํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลว 
รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

0115500 การอาน ไมนับ 

หนวยกิต 

0115500 การอาน ไมนับ

หนวยกิต 

 

 
4.3 การโอนยายคณะของนายปริชญ  แกวชุม และนางสาววลัยกร  จันทเลิศ 

ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายคณะมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

1. นายปริชญ  แกวชุม รหัส 541011471 นิสิตชั้นปที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิชาประวัติศาสตร มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1) 

2. นางสาววลัยกร  จันทเลิศ รหัส 541071295 นิสิตชั้นปที่ 2 คณะเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคม

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.2)  

ในการนี้ นางสาวปทมา  สํานักโหนด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิต

ขางตน  

มติ เห็นชอบใหนายปริชญ  แกวชุม และนางสาววลัยกร  จันทเลิศ โอนยายมาสังกัด

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ได เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวน 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวนารีรัตน  หนุนทอง 

ดวยนางสาวนารีรัตน  หนุนทอง  ไดยายสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    

วิทยาเขตปตตานี มาสังกัดสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาชีพครู

หลักสูตรใหม ปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรเกา พ.ศ. 2549 จํานวน 2 รายวิชา นางสาวปทมา  สํานักโหนด 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวนารีรัตน  หนุนทอง (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 

   มติ เห็นชอบใหนางสาวนารีรัตน  หนุนทอง เทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 2 รายวิชา

ดังนี้ 

รายวิชาที่ไดรบัอนุญาตใหเทียบโอนแลว 
หลักสูตรใหม 

คาระดบั
ข้ัน 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลกัสูตรเกา 

0308351 การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 

3(2-2-5) A 0308371 การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

2(1-2-3) B+ 0308243 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา 

2(1-2-3) 

 

 
5.2 พิจารณา (ราง) แนวปฏิบัติวาดวย การเบิกจายคาบรรณาสารสงเคราะห ของคณะ

ศึกษาศาสตร และ (ราง) แนวปฏิบัติวาดวย การเบิกจายงบพัฒนาบุคลากร ของ
คณะศึกษาศาสตร 
เพื่อใหการเบิกจายคาบรรณาสารสงเคราะหและงบพัฒนาบุคลากร เปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด (ราง) แนวปฏิบัติวาดวยการเบิกจายคาบรรณาสารสงเคราะห ของ

คณะศึกษาศาสตร และ (ราง) แนวปฏิบัติ วาดวย การเบิกจายงบพัฒนาบุคลากร ของคณะศึกษาศาสตร ขึ้น 

เพื่อใหที่ประชุมไดรวมพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หมายเลข 5.2 นอกเลม) 

   มติ เห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติวาดวย การเบิกจายคาบรรณาสารสงเคราะห ของคณะ

ศึกษาศาสตร และ (ราง) แนวปฏิบัติ วาดวย การเบิกจายงบพัฒนาบุคลากร ของคณะศึกษาศาสตร โดยใหปรับ

รายละเอียดใน (ราง) แนวปฏิบัติดังกลาว ดังนี้ 

(ราง) แนวปฏิบัติวาดวย การเบิกจายคาบรรณาสารสงเคราะห ของคณะศึกษาศาสตร  

1. ขอ 2 ใหเปล่ียนคําวา ลาศึกษาตอ เปน ลาศึกษาตอเต็มเวลา 

2. ขอ 4.2 ใหระบุในสวนของกรอกแบบฟอรมการเบิกจาย และผูเปนเจาของ     

บรรณาสารสงเคราะหนั้นๆ ใหชัดเจน 
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3. ขอ 5 ใหเพิ่มรายละเอียดชวงเวลาสิ้นสุดการเบิกจายเปนภายในเดือนสิงหาคม 

ของปงบประมาณนั้น 

4. ขอ 6 ใหปรับรายละเอียดเปน “กรณีที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตนใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณบดี 

5. ใหตรวจสอบคํา ขอความใหถูกตอง 

(ราง) แนวปฏิบัติ วาดวย การเบิกจายงบพัฒนาบุคลากร ของคณะศึกษาศาสตร 

1. บรรทัดที่ 2  

ขอความเดิม  พัฒนางานทุกคนและทุกป ดังนั้น.... 

แกไขเปน  พัฒนางานอยางทั่วถึงเปนประจําอยางตอเนื่อง ดังนั้น 

2. ขอที่ 1 ใหเพิ่มรายละเอียด 

ขอความเดิม  ...หมายถึง การพัฒนาตนเอง... 

แกไขเปน  ...หมายถึง กิจกรรม การพัฒนาตนเอง... 

3. ขอที่ 2 ใหเปล่ียนคําวา ลาศึกษาตอ เปน ลาศึกษาตอเต็มเวลา 

4. ขอที่ 5 ใหเพิ่มรายละเอียดในสวนของการสรุป และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากร 

5. ขอที่ 7 ใหปรับรายละเอียดเปน “กรณีที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตนใหอยู

ในดุลยพินิจของคณบดี” 

6. ใหผูรับผิดชอบตรวจสอบคํา ขอความใหถูกตอง 

 

 
5.3 พิจารณาการแกไขคาระดับข้ันของนายสงคราม  ควรหาเวช และนางสาวอลิสา  

เกลาฉีด 
ตามที่อาจารยอาภากร  ราชสงฆ ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา 0308253 การแนะแนว

เพื่อพัฒนาผูเรียน ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 นั้น เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการรวมคะแนนทําให

นิสิต 2 คน ไดรับคาระดับขั้นผิดพลาด ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแกไขคาระดับขั้นใหกับนิสิต 2 

รายดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.3 นอกเลม) 

   มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นรายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 

ซึ่งอาจารยอาภากร  ราชสงฆ  เปนผูสอน ใหนิสิต 2 รายเนื่องจากรวมคะแนนผิดพลาดจริง คือ 

ที่ ชื่อ-สกุล รหัส คาระดบัข้ันเดิม คาระดบัข้ันใหม 

1.  นายสมคราม  ควรหาเวช 531031392 B A 

2.  นางสาวอลิสา  เกลาฉีด 531031480    B+ A 
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2. ไมเห็นชอบการแกไขคาระดับขั้น รายวิชา0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 

กลุม 1 จํานวน 1 คน และกลุม 2 จํานวน 13 คน ตามที่อาจารยอาภากร  ราชสงฆ ไดเสนอขอแกไขคาระดับขั้น

มากอนหนานี้ เนื่องจากไมมีเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมมาแสดงใหสอดคลองกับขอเท็จจริงได 

 

 
5.4 ความรับผิดชอบตอการเรียนการสอนและการสอบ 

- เล่ือนการพิจารณาออกไป 

 

 
5.5 ขอเสนอชื่อคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษาจึงได เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปน

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.4 นอกเลม) 

   มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

1.1 อาจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล  ประธานกรรมการ 

1.2 อาจารย ดร.กฤษณพล  จันทรพรหม  กรรมการ 

1.3 อาจารย ดร.กัลยาณี เจริญชาง  นุชมี กรรมการ 

1.4 อาจารย ดร.จินตนา  กสินันท  กรรมการ 

1.5 อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค  กรรมการและเลขานุการ 

2. อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

2.1  อาจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล 

2.2. อาจารย ดร.กฤษณพล  จันทรพรหม 

2.3  อาจารย ดร.กัลยาณี เจริญชาง  นุชมี 

2.4  อาจารย ดร.จินตนา  กสินันท 

2.5  อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค 

ทั้งนี้ มอบฝายวิชาการคณะประสานงานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ใน

การปรับแบบฟอรมประวัติอาจารยใหถูกตอง 
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ปดประชุม เวลา 16.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


