
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2/2555 

วันศุกรที่  4  พฤษภาคม  2555  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุ SC216 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร 

 
 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชยัลิขิต  สรอยเพชรเกษม – แทน) 

3. ประธานสาขาวชิาจิตวทิยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

4. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

5. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา – แทน) 

6. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

7. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร      กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

8. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

9. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

10. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชมุ  
1. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

2. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ) 

3. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

4. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ   เนื่องจาก ติดภารกิจ 
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ผูรวมประชุม 
1. อาจารย ดร.พทิยาธร  แกวคง     อาจารย 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 15.00 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิาร และความเสี่ยง  

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 – นอกเลม 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ (ไมมี) 

 
 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 3/2555 

    มติ เห็นชอบใหพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรครั้งถัดไป 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 

  
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... 
ดวยประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดเสนอราง

หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ... ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แลวในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อ

วันที่ 4 เมษายน 2555 มายังคณะศึกษาศาสตร และไดมอบหมายใหอาจารย ดร.พิทยาธร  แกวคง  ชี้แจง

รายละเอียดในหลักสูตร ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุมหมายเลข 4.1-นอกเลม) 



 3

  มติ   เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ....  โดยมีการปรับแกเอกสารดังนี้ 

1. ในแบบเสนอหลักสูตร  
                               หนา 1 ขอ 2.  หนวยงานที่เสนอหลักสูตร ใหเพิ่มคําวา “รวมกับคณะศึกษาศาสตร” 

      หนา 2 ขอ 7.  ใหเพิ่มขอมูลประสิทธิผลของหลักสูตร 

   หนา 4 ขอ 10. ปรับตารางความพรอมในการดําเนินการ ใหเปนไปตามรูปแบบของ

การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย        

         หนา 7 ขอ 11. กรอบภาระงาน (Work Load) ของอาจารย ใหคิดเฉล่ียทั้ง 2 ภาคเรียน 

                          ขอ 12.สรุปความเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ โดยใหสรุปขอมูล

ความเห็นโดยแยกของแตละคน 

2. ในเอกสารรางหลักสูตร ราง มคอ.2 

       หนา 1 ใหแกไขคําวา  หลักปรับปรุงใหม พ.ศ. .... เปน  หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ..... 

                      หนา 2  ขอ 9 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ใหปรับตารางความพรอมในการดําเนินการ ใหเปนไปตามรูปแบบของ

มหาวิทยาลัย   

         หนา 4  ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาใน

การวางแผนหลักสูตร ใหปรับขอความใหม โดยเนนสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมกอนและตามดวยขอมูล

เกี่ยวกับภาษาตางประเทศ 

          ขอ 12.1  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรใหปรับ

ขอความ 

ใหม  ใหเพิ่ม ความสอดคลองกับตลาดแรงงาน 

        ขอ 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  ใหเขียนครบทุกพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน 

          หนา 6  ขอ 1.1 ใหเพิ่มความสําคัญของหลักสูตร 

      ขอ 1.2 ใหเพิ่มวัตถุประสงคอีก 1 ขอ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณครู 

          ขอ 2 แผนพฒันาปรับปรุงหลักสูตร  ใหตัดขอ 2 และขอ 4 ออก และปรับให

เปนรูปแบบของมหาวิทยาลัย  

         หนา 7   ขอ 2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขาใหปรับเปนขอ ๆ  และสอดคลองกับขอ 2.4 

กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต  

      หนา 14  ความหมายของรหัสวิชา  เลขรหัสหลักที่เจ็ด  ใหเปลี่ยนเปน  เลขรหัสหลัก

สุดทาย 
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         หนา 15  แผนการศึกษา  

                ชั้นปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) ใหตัด

เลข 3 ออก 

                 ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ใหตัดเลข 2 ออก 

         หนา 16  คําอธบิายรายวชิา 0115521 ทฤษฏีและระเบียบวธิีการสอนภาษา ใหเพิ่ม

ขอความในบรรทัดที่ 1  ศึกษาระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษและฝกปฏบิัติวางแผนการสอน...   

          ใหปรับหนวยกิตรายวิชา 0115661 สัมมนาภาษาและการสอนภาษา เปน  

3(2-2-5) เหมือนกับชื่อรายวิชาเอกบังคับ หนา 12 

         หนา 19-22  ขอ 3.2 ตารางชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยใหเปนไปตาม

รูปแบบของการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   

         หนา 25  ขอ 2 การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน ใหเพิ่มวัตถุประสงค ขอ 2.1.1 ผลการ

เรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยเพิ่มในเรื่องของจรรยาบรรณครู  

         หนา 31-33 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ปรับความรับผิดชอบหลัก

กระจายใหครบทั้ง 6 ขอ 

         หนา 47-52 ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร เพิ่มขอมูลของอาจารยแตละ

คนใหครบถวนและเปนไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย            

           หนา 54-65 ใหระบุเหตุผลรายวิชาที่ยกเลิก โดยไปยุบรวมกบัวิชาไหน อยางไร  

         หนา 55      ใหเพิ่มวัตถุประสงคในหลักสูตรปรับปรุง ขอ 5 

                                ในขอ 5 หลักสูตร ชองหมายเหตุ ใหปรับขอความใหมเปน  ปรับ
โครงสรางโดยจํานวนหนวยกิตรวมเปลี่ยนเฉพาะวิชาเอก     

 
 

4.2 การโอนยายคณะของนางสาวมนิศรา  จิหวาน 
ดวยนางสาวมนิศรา  จิหวาน  รหัส  501011075 นิสิตชั้นปที่ 5 สาขาวิชาภูมิศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร    

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม

หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบการโอนยายคณะของนางสาวมนิศรา  จิหวาน มาสังกัดสาขาวิชาสังคม

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร  โดยมอบหนวยฝกสอนฝกงานพิจารณาการฝกสอนของนางสาวมนิศรา  จิหวาน 

ตอไป 
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4.3 การแกไขคาระดับข้ัน 
4.3.1 การแกไขคาระดับข้ันในรายวิชาของอาจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 
ตามที่อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง  ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา 0308321 การพัฒนา

หลักสูตร กลุม 3 ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 และไดสงคาระดับขั้นในรายวิชาแลว เนื่องจากเกิด

ขอผิดพลาดจากการพิมพขอมูล ทําใหคะแนนของนางสาวพิไลพิน  สมาธิ  นิสิตรหัส 521031083 ตกหลนไป 30 

คะแนน จึงขอแกไขคาระดับขั้นของนิสิตรายดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.1) 

มติ เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นรายวิชา 0308321 การพัฒนาหลักสูตร กลุม 3           

ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 โดยมีอาจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง เปนผูสอน กรณีนางสาวพิไลพิน  สมาธิ 

จากคาระดับขั้น F เปน B+ 

 

 
4.3.2 การแกไขคาระดับข้ันในรายวิชาของอาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

  ตามที่อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา 0308335          

การพัฒนาความคิดสรางสรรค กลุม 1 ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 และไดสงคาระดับขั้นไปแลวนั้น 

เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการพิมพขอมูล ทําใหคะแนนของนางสาวธิดารัตน  อุดมศรี  นิสิตรหัส 532021016 

ตกหลนไป จึงขอแกไขคาระดับขั้นของนิสิตรายดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.2) 

มติ เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นรายวิชา 0308335 การพัฒนาความคิดสรางสรรค   

กลุม 1 ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 โดยมีอาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เปนผูสอน กรณีนางสาว     

ธิดารัตน  อุดมศรี จากคาระดับขั้น C+ เปน A 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การจัดสรรเงินรางวัลสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553 
 ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดสรรวงเงินรางวัลสําหรับบุคลากรมายังคณะศึกษาศาสตร จํานวน 

129,060 บาท ทีมผูบริหารคณะศึกษาศาสตรในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น.  ณ หอง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร เห็นชอบใหนําเรื่องดังกลาวหารือตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา

การจัดสรรเงินรางวัลสําหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบใหจัดสรรใหกับบุคลากรคณะศึกษาศาสตรทุกคนที่ปฏิบัติงานในชวงป

การศึกษา 2553 โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาการจัดสรรดังนี้ 

1. พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป 

2. ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ไดแก 
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2.1  ผูบริหารของคณะและมหาวิทยาลัยที่สังกัดคณะศึกษาศาสตรออก จํานวน 

4 ราย 

2.2  บุคลากรที่ลาศึกษาตอเต็มเวลาออก จํานวน 5 ราย 

2.3  บุคลากรที่บรรจุใหม ที่มีระยะการปฏิบัติหนาที่ไมถึง 6 เดือน จํานวน 3 ราย 

3. จํานวนบุคลากรคงเหลือที่เขารับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลทั้งส้ิน จํานวน 62 ราย 

ใหหารเฉลี่ยเงินรางวัลเทากัน จะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลคนละประมาณ 2,081.61 บาท ทั้งนี้ ในสวนของผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค  ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีความประสงคมอบเงินจํานวน

ดังกลาวใหกับบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาโดยหารเฉลี่ยเทากัน 

 
 

5.2 การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ดวยสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหสวนงานประชุมผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อใหมี     

สวนรวมในการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันประชุมผูปฏิบัติงาน        

ในมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกลาว (รายละเอยีดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2-นอกเลม) 

มติ เห็นชอบใหกําหนดวันประชุมผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป โดยมอบสํานักงานคณะจัดทําหนังสือแจง

กําหนดการประชุมใหทราบตอไป 
 
 
ปดประชุม เวลา 17.00 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บนัทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


