รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2550
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์ - รักษาราชการแทน)
2. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
3. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย ดร.สมจิตร อุดม - รักษาราชการแทน)
5. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารยชชั วีร แกวมณี - แทน)
6. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค วรรธนเศรณี - รักษาราชการแทน)
7. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
8. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.โสภาค วิริโยธิน)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)

ผูไมเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
เนื่องจาก
(อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป)
2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ เนื่องจาก
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
3. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เนื่องจาก
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร สุปญโญ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ไปราชการ
ไปราชการ
ลาพักผอน
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4. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี)
5. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)

ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
3. นางสาวจงกลวรรณ
4. นางสาวอุทัย

เวลา

เริ่มประชุมเวลา

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร
สุขาชื่น

เนื่องจาก

ไปราชการ

เนื่องจาก

ไปราชการ

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา

13.40 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
- ไมมี -

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
ฝายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการซุมรับปริญญาพี่บัณฑิต เมื่อวันที่
2 – 5 กุมภาพันธ 2550 ณ สนามฟุตบอลขางอาคารคณะศึกษาศาสตร
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 8/2549
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2550 เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 2
ขอความเดิม วาระที่ 1.2.1.1 โครงการวันเด็กประจําป 2550 จัดเมื่อวันเสารที่
13 มกราคม 2550 ณ โรงเรียนวัดควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
แกไขเปน
วาระที่ 1.2.1.1 โครงการวันเด็กประจําป 2550 จัดเมื่อวันเสารที่
13 มกราคม 2550 ณ โรงเรียนวัดบางทีง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
มติ

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
สื บ เนื่ อ งจากวาระที่ 4.2 เรื่ อ งพิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป น ข า ราชการดี เ ด น /
ลูกจางประจําดีเดน ประจําป 2549 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวัน
พุธที่ 17 มกราคม 2550 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี เพื่อเขารับการ
คัดเลือกเปนขาราชการดีเดน ประจําป 2549 นั้น ปรากฏวาผูชวยศาสตราจารยเสริม ทัศศรี ไดรับการพิจารณา
คัดเลือกเปนขาราชการดีเดนในระดับ 6 – 8 ในระดับมหาวิทยาลัย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2549
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดมีการประเมินผลการเรียนของนิสิต และตองผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรตามขั้นตอน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้น ประจําภาค
เรียนปลาย ปการศึกษา 2549 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1…นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1 ในกรณีที่อาจารยผูสอนใหคาระดับขั้น I แกนิสิตนั้น อาจารยควรใหโดยพิจารณาวาไมไดมี
สาเหตุมาจากความผิดพลาดของนิสิต และไมขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัย
2 คณะควรเขมงวดในการสงคาระดับขั้นของอาจารยใหมากขึน้ โดยเฉพาะการใหคาระดับ
ขั้นของนิสิตชั้นปที่ 4
มติ

เห็นชอบการใหคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2549 โดยใหมีการ

ตรวจสอบดังนี้
1 ใหระบุจํานวนนิสิตที่ไดในคาระดับขั้นตางๆ ในรายวิชา 0308313 กลุม 4 ของ
อาจารยขรรคชัย แซแต สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 ใหระบุคาระดับขั้นของนิสิต ในรายวิชา 0324621 กลุม 1401 ของอาจารย ดร.
พรพิมล พรพีรชนม สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน
3 อาจารยที่ใหคาระดับขั้น I แกนิสิตโดยระบุเหตุผลที่เกิดจากความผิดของนิสิตนั้น
ขอใหปรับบันทึกขอความใหมโดยไมใหขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัย หากไมสามารถปรับบันทึกขอความ
ดังกลาวได ใหเปลี่ยนคาระดับขั้น I เปนคาระดับขั้นอื่นตามระดับคะแนนที่นิสิตทําได

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
- ไมมี -

ปดประชุม

เวลา

14.35 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

