
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 7/2556 

วันพุธที่  17  กรกฎาคม  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. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

4. ประธานสาขาวชิาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 

5. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

6. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

7. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

8. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ – รักษาการ) 

9. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

11. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจกัษผล     กรรมการ 

12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

13. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูไมเขาประชมุ 
1. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุกสิทธิ์) 

2. ผูชวยศาสตราจารยวสันต  กาญจนมุกดา  เนื่องจาก ติดภารกิจ 
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3. รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสิต   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

 
ผูรวมประชุม 
1. นางสาวปทมา  สํานักโหนด     เจาหนาที่บริหารงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.40 น. 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน  
1.1.1  การจัดทําขอสอบแขงขันคัดเลือกครูผูชวย 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดลงนามความรวมมือกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จํานวน 8 เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อจัดทําขอสอบในการสอบแขงขันคัดเลือก

ครูผูชวยนั้น บัดนี้การสอบไดส้ินสุดลงแลว ผลดําเนินการในการจัดทําขอสอบเปนที่นาพอใจของเขตพื้นที่

การศึกษา และผลการสอบรวมทั้ง 8 เขตพื้นที่การศึกษา มผูีผานการสอบคิดเปนรอยละ 5.4 ของผูเขารับการสอบทั้งหมด  
1.1.2  การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 

คณะศึกษาศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายในเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556        

ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชั้น 2 อาคาร 3 ซึ่งผลการประเมินอยางไมเปนทางการอยูในระดับดี ทั้งนี้ หาก

คณะกรรมการแจงผลการประเมินใหทราบอยางเปนทางการแลวจะแจงใหกรรมการทราบตอไป 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  

1.2.1 ประธานสาขาวชิา 
1.2.1.1 ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย 

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยไดบรรจุอาจารยใหมจํานวน 1 คนคือ 

อาจารย ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ  โดยมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่แลวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 

1.2.1.2 ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
การทําสัญญารับทุนมูลนิธิชัยพัฒนาของนิสิตคณะศึกษาศาสตร – เอกสาร

การประชมุหมายเลข 1.2.2.7 นอกเลม 

 
1.3  หัวหนาสาํนักงานคณะศึกษาศาสตร 

รายงานผลการใชงบประมาณเงินรายได และแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2556       

ไตรมาสที่ 3 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1) และขอความรวมมือสาขาวิชาเรงรัดการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผน และทันกอนปดงบประมาณประจําป 2556 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 6/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

6/2556 เมื่อวันจันทรที่ 17 กรกฎาคม 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 12 

ขอความเดิม  ...รับออกขอสอบท้ังหมดรวม 30 สาขาวิชา 

แกไขเปน  ...รับออกขอสอบท้ังหมดรวม 30 สาขาวิชา และจัดทํา
ประมวลผล 

• หนาที่ 2 วาระที่ 1.2.1.1 บรรทัดที่ 2-3 

ขอความเดิม  ...เปนวันจันทรที่ 23 กันยายน 2556 โดยจะมอบปริญญา

บัตรใหแกนิสิตจํานวน 4,040 คน โดยอาจมีการพระราชทานเปนสองชวง... 

แกไขเปน  ...เปนวันจันทรที่ 23 กันยายน 2556 โดยจะพระราชทาน

ปริญญาบัตรใหแกบัณฑิตจํานวน 4,040 คน โดยจะมีการพระราชทานเปนสองชวง... 

• หนาที่ 5 วาระที่ 4.2 ในสวนของขอเสนอแนะจากกรรมการ ใหเรียงลําดับขอให

ถูกตอง 

• หนาที่ 6 วาระที่ 4.2 ในสวนของมติขอ 3 ใหปรับขอความเปน 

หนาที่ 16 เปาประสงคที่ 3 กลยุทธที่ 3.1 ใหปรับเปาหมายในป 2556-2560 เปน

ดังนี้ 

 ป 
 2556 2557 2558 2559 2560 

เปาหมาย - 1 2 3 5 

และใหระบุคาเปาหมายในกลยุทธที่ 2 ใหชัดเจนวาเพิ่มปละ 1 หรือมีแค 1 ตลอดทุกป 

 

• หนาที่ 7 วาระที่ 5.1 ในสวนของขอเสนอแนะจากกรรมการ บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  ของใชอยางไร 

แกไขเปน  ของผูใชอยางไร 

วาระที่ 5.1 ในสวนของมติ ขอ 1 บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  โรงเรียนไหนรับครูดนตรีประเภทไหน 

แกไขเปน  หนวยงานใดรับครูดนตรีประเภทใด 
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• หนาที่ 8 วาระที่ 5.1 ใหเพิ่มเติมมติในสวนของการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

กรอบอัตรากําลังเพื่อรองรับหลักสูตร กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

• หนาที่ 8 วาระที่ 5.3 ในสวนของมติ ใหเพิ่มเติมรายละเอียดของผลการ

ดําเนินงานทั้ง 9 องคประกอบดวย 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เสนอรายชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลดีเดนดานคุณธรรม
จริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจําป 2556  
ดวยสภาพัฒนาการเมืองไดขอความรวมมือใหหนวยงานสงรายชื่อบุคคลและผลงานเขารับ

การคัดเลือก เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจําป 2556 ซึ่งคณะ

ศึกษาศาสตรไดแจงเวียนเรื่องดังกลาวใหสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ แตยังไมมีสาขาวิชาใดเสนอรายชื่อเขารับ

การพิจารณา ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลดีเดน

ดานคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจําป 2556 (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

มติ ไมเสนอชื่อ เนื่องจากไมมีผูมีคุณสมบัติตามเกณฑ 

 

 
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่        

7 มีนาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหพัฒนาหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประธาน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวขึ้น และเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

โครงการพัฒนาหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยใหมีการ

ปรับแกไขรายละเอียดในเอกสารดังนี้ 

1. หนาที่ 2 บรรทัดที่ 5 

ขอความเดิม  สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางของการ... 

แกไขเปน  สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของการ... 

• บรรทัดที่ 7 

ขอความเดิม  ...โดยมีนิสิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท... 

แกไขเปน  ...โดยมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท... 
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• ขอ 7 วัตถุประสงคของโครงการ ใหปรับรายละเอียดดังนี้ 

7.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

7.2  เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา 

7.3  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาใหมีความรู 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ดานการปฏิบัติงานอยางโปรงใสเปยมดวยจริยธรรมและคุณธรรม เปนผูบริหาร

การศึกษา 

7.4  เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะศึกษาศาสตรให

สอดคลองกับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ 

2. หนาที่ 3 ขอ 9 ปการศึกษาและจํานวนนิสิต ใหปรับรายละเอียดโดยเริ่มรับนิสิต

นิสิตในป 2558 เปนปแรก 

• ขอ 10.1 บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  10.1 อาจารยประจําสาขาวิชา... 

แกไขเปน  10.1 อาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชา... 

• ในตารางอาจารยประจําหลักสูตรใหเพิ่มคอลัมนการเปนผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

3. หนาที่ 3-4 ใหตรวจสอบประวัติของอาจารยในตารางใหถูกตอง 

4. หนาที่ 4 ขอ 10.2 บรรทัดที่ 3 

ขอความเดิม  ...ทฤษฎี และการการ 

แกไขเปน  ...ทฤษฎี และหลักการ 

• ขอ 11.1 ปรับเปน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในหนวยงานทาง

การศึกษา 

• ขอ 11.2 ปรับเปน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจาก

มหาวิทยาลัยตางๆ  

 

 
4.3 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสุชานน  ทองลอย  

ดวยนางสุชานน  ทองลอย  นิสิตรหัส 561997159 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูสําหรับผูที่ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา  

ซึ่งไดเรียนมาแลวในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 366111 ความ

เปนครู 3(3-0) กับรายวิชา 0308191 ความเปนครู 3(2-2-5) ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน

ดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสุชานน  ทองลอย จํานวน 1 รายวิชา 

ดังนี้ 
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รายวิชาที่เรียนมาแลวจาก ม.นเรศวร 
ปการศึกษา 2552 

คาระดบั
ข้ันที่ได 

รายวิชาที่เทียบโอน 
ในหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาไทย  

ม.ทักษิณ ปการศึกษา 2556 

366111 ความเปนครู 3(3-0) A 0308191 ความเปนครู 3(2-2-5) 

 

 
4.4 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายชัยวัฒน  อรุณกุล 

ดวยนายชัยวัฒน  อรุณกุล  นิสิตรหัส 511061084 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) 

สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งโอนยายมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอน

รายวิชาในหลักสูตรใหมกับหลักสูตรเกา จํานวน 2 รายวิชา ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน

ดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายชัยวัฒน  อรุณกุล จํานวน 2 รายวิชา 

ดังนี้ 

ที่ 
รายวิชาที่เรียนมาแลวใน 

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 
หลักสูตร พ.ศ. 2555 วิชาเอกบังคับ 

รายวิชาที่เทียบโอน 
ในหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาไทย  

ม.ทักษิณ ปการศึกษา 2556 

1 0319101 กายวิ ภ าคศาสต ร แ ล ะ

ส รี ร วิ ท ย า ข อ ง ม นุ ษ ย

สําหรับพลศึกษา 1 

3(3-0-6) 0319101 ก า ย วิ ภ า ค ศ า ส ต ร แ ล ะ

สรีรวิทยาของมนุษยสําหรับ

พลศึกษา 1 

2(2-0-4) 

2 0319104 การสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย 

2(1-2-3) 0319104 การสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย 

2(1-2-3) 

 

 

 
4.5 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาววิภาวรรณ  ชอมณี 

ดวยนางสาววิภาวรรณ  ชอมณี  นิสิตรหัส 561997140 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งพนสภาพการเปนนิสิตแลวสอบเขามาเรียนใหม

ในปการศึกษา 2556 มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จํานวน 5 รายวิชา ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน

รายวิชาเรียนดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาววิภาวรรณ  ชอมณี จํานวน 5 รายวิชา 

ดังนี้ 
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ที่ 
รายวิชาที่เรียนมาแลว 

ในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา ปการศึกษา 2553 

คา
ระดับ
ขั้นที่ได 

รายวิชาที่เรียนมาแลว 
ในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา ปการศึกษา 2556 

1 0320501 บู ร ณ า ก า ร พื้ น ฐ า น

การศึกษา 

3(3-0-6) B+ 0320501 บู ร ณ า ก า ร พื้ น ฐ า น

การศึกษา 

3(3-0-6) 

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

3 0317511 ท ฤ ษ ฎี เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการศึกษา 

3(3-0-6) B 0317511 ท ฤ ษ ฎี เ ท ค โ น โ ล ยี

สา รสน เทศและการ

ส่ือสารเพื่อการศึกษา 

3(3-0-6) 

4 0317512 การออกแบบและพัฒนา

ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น รู บ น

เครือขาย 

3(2-2-5) B 0317512 ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ

พัฒนาระบบการเรียนรู

บนเครือขาย 

3(2-2-5) 

5 0317514 การบริหารและการจัดการ

แหลงทรัพยากรการเรียนรู 

3(3-0-6) A 0317514 การบริ ห า รและการ

จัดการแหลงทรัพยากร

การเรียนรู 

3(3-0-6) 

 
4.6 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางละวาย  ขุนคต, นางละออ  วัชราคม, นางวิไล  

ยศกิจ, นางสุทธิวรรณ  ดําเรือง และนางออยใจ  บุญชวย 
ดวยนางละวาย  ขุนคต, นางละออ  วัชราคม, นางวิไล  ยศกิจ, นางสุทธิวรรณ  ดําเรือง และ

นางออยใจ  บุญชวย  นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 

มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม ซึ่งไดเรียนมาแลวในปการศึกษา 2551 

จํานวน 5 รายวิชา ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนดังกลาว (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.6) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางละวาย  ขุนคต, นางละออ  วัชราคม,    

นางวิไล  ยศกิจ, นางสุทธิวรรณ  ดําเรือง และนางออยใจ  บุญชวย จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

ที่ 
รายวิชาที่เรียนมาแลวใน 

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนป
การศึกษา 2551 

รายวิชาที่เรียนมาแลวใน 
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนป

การศึกษา 2556 

1 0324523 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 0324523 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

2 0324521 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 0324521 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

3 0324522 การบริหารจัดการหลักสูตรและ

การสอน 

3(2-2-5) 0324522 การบริหารจัดการหลักสูตรและ

การสอน 

3(2-2-5) 

4 0324511 การวิจัยหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 0324511 การวิจัยหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 

5 0324621 การสรางและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

3(2-2-5) 0324621 การสร างและพัฒนาหลัก สูตร

สถานศึกษา 

3(2-2-5) 
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4.7 การปดหลักสูตรการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ป) 
ดวยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความประสงคขอปดหลักสูตร กศ.บ. การประถมศึกษา 

ในการนี้ ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปดหลักสูตรดังกลาว (เอกสาร

การประชุมหมายเลข 4.7) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
การนําเสนอขอมูลที่เปนตาราง ควรมีคําอธิบายบนหัวตารางใหชัดเจน และควรตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลตางๆ ดวย 

มติ เห็นชอบการปดหลักสูตรการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ป) 
 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ  

5.1 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวสุทิษา  นวนสง 
ดวยนางสาวสุทิษา  นวนสง  นิสิตรหัส 562041130 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พนสภาพแลว

สอบเขามาเรียนใหมในปการศึกษา 2556 มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวในปการศึกษา 

2552 จํานวน 4 รายวิชา ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตดังกลาว (เอกสาร

การประชุมหมายเลข 5.1) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวสุทิษา  นวนสง จํานวน 3 รายวิชา 

ดังนี้ 
รายวิชาที่เรียนมาแลว 

ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร ปการศึกษา 2552 

หมวดวิชาเอกบังคับ 

คา
ระดับ
ขั้นที่ได 

รายวิชาที่เรียนมาแลว 
ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร ปการศึกษา 2556 
หมวดวิชาเอกบังคับ 

0311221 บริการรวบรวมขอมูลเปน

รายบุคคล 

3(2-2-5) A 0311221 บริการรวบรวมขอมูล

เปนรายบุคคล 

3(2-2-5) 

 
รายวิชาที่เรียนมาแลว 

ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร ปการศึกษา 2552 

หมวดวิชาชีพครู พ.ศ. 2549 

คา
ระดับ
ขั้นที่ได 

รายวิชาที่เรียนมาแลว 
ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร ปการศึกษา 2556 
หมวดวิชาชีพครู พ.ศ. 2554 

0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 

2(2-0-4) B 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 

2(2-0-4) 

0309111 ความเปนครู 3(2-2-5) A 0308191 ความเปนครู 3(2-2-5) 
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ปดประชุม เวลา 15.20 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


