
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2/2552 

วันอังคารที่  31  มีนาคม  2552  เวลา  09.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั     กรรมการ 

รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท 

3. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เรวด ี กระโหมวงศ – รักษาการในตําแหนง) 

5. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี – รักษาการในตําแหนง) 

6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน - แทน) 

7. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

8. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

9. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

 
ผูไมเขาประชมุ 

1. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

2. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยคณุอานันท  นิรมล) 

3. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยวรวรรณินี  ราชสงฆ) 

4. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 
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5. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 
 
ผูรวมประชุม 

1. นายวิทวัฒน  ขัตติยะมาน  ประธานหนวยฝกสอนฝกงาน 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 09.00 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
- ไมมี - 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
- ไมมี - 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ไมมี - 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 

- ไมมี – 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

- ไมมี - 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
  - ไมมี- 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 ขอแกไขคาระดับข้ัน 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดสงคาระดับขั้นรายวิชา 0314541 ประสบการณวิชาชีพครู          

ในสถานศึกษา 1 ของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ในวิทยาเขตพัทลุง 

ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2551 ไปยังมหาวิทยาลัยแลวนั้น เนื่องจากคาระดับขั้นของนางสาวกิตติยา  

แกวสุข รหัส 512996002 ผิดพลาดโดยสาเหตุมาจากการไมไดบันทึกขอมูลของนิสิตบุคคลดังกลาวลงในระบบ 

ทําใหการประมวลคาระดับขั้นเปน E โดยอัตโนมัติ ดังนั้น เพื่อใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน     

ภาคเรียนปลาย ประจําปการศึกษา 2551 และสามารถดําเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูตามเกณฑคุรุสภา ภายในวันที่ 10 เมษายน 2552 และนําไปเปนหลักฐานในการสอบบรรจุเขารับราชการครู

ภายในเดือนเมษายน 2552 นี้  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอแกไขคาระดับขั้นของนางสาวกิตติยา        

แกวสุข จาก E เปน A  

  มติ เห็นชอบใหแกไขคาระดับขั้นของนางสาวกิตติยา  แกวสุข ในรายวิชา 0314541 

ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา จากคาระดับขั้น E เปน A 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาการขอแกไขคาระดับข้ันของนิสติระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชา
การบรหิารการศึกษา 
 ตามที่ภาควิชาการบริหารการศึกษาไดรายงานผลการใหคาระดับขั้นของนายสุพิศ  นิตยวัน 

นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กลุม บห 51/2 รหัส 501997484 เปนคาระดับขั้น E ในรายวิชา 0302511 

หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2551 นั้น จากการตรวจสอบ

พบวานายสุพิศ  นิตยวัน ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวในกลุมของ บห 51/4 เปนผลใหเกิดความผิดพลาด

ในการบันทึกขอมูล และการประมวลคาระดับขั้น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอแกไขคาระดับขั้นจาก E      

เปน B โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 
ช่ือ-สกุล เวลาเรียน 30% งานที่มอบหมาย 30% สอบ 40% รวม 100% เกรด 

นายสุพิศ  นิตยวัน 24 21 28 73 B 

 

  มติ เห็นชอบใหแกไขคาระดับขั้นของนายสุพิศ  นิตยวัน ในรายวิชา 0302511 หลักการ

บริหารและการจัดองคการทางการศึกษา จากคาระดับขั้น E เปน B 
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5.2 พิจารณาการขอแกไขคาระดับข้ันของนิสติระดบัปริญญาตรีในรายวิชา              
การฝกปฏิบัตกิารวิชาชีพคร ู
 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี  รักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชาพลศึกษา

และสุขศึกษา ขอหารือเร่ืองการแกไขคาระดับขั้นในรายวิชาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู วาสามารถทําไดหรือไม 

ประธานหนวยฝกสอนฝกงาน (อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน) ซึ่งเขารวมชี้แจงคาระดับ

ขั้นตามวาระที่ 4.1 ไดชี้แจงวาการใหคาระดับขั้นในรายวิชาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้น จะตองผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการหนวยฝกสอนฝกงาน ซึ่งหากจะมีการปรับแกไขคาระดับขั้น จะตองนําเสนอ

คณะกรรมการดังกลาวพิจารณากอนทุกครั้ง จากนั้นจึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ     

เปนขั้นตอนตอไป 
 
 
ปดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


