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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 สรุปสาระสําคัญจากการประชุมที่ปรึกษาดานศึกษาศาสตรและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
ประธานแจงสรุปสาระสําคัญจากการประชุมที่ปรึกษาดานศึกษาศาสตรและ      

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ดังนี้  
1. สิ่งที่จะตองเรงดําเนินการ 

1.1   เพื่อรองรับพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต โดยการพัฒนาครูสอนภาษา

อิสลามระดับสูง, พัฒนาครูสอนสองภาษา เชน ภาษามลายูกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาที่เกี่ยวของกับประเทศ

มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เปนตน และการพัฒนาโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่อยูในความดูแลของ

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนโรงเรียนตนแบบ  

1.2  เพื่อรองรับครูทองถิ่น โดยการพัฒนาครูทองถิ่น จํานวน 3,000 คนนั้น  

ตองเตรียมความพรอมของทักษะที่สามารถรวมพัฒนาทองถิ่นได 

1.3  หาแนวทางพัฒนาเยาวชนกลุมที่ไมมีโอกาสศึกษาตอ 
2.  การพัฒนาดานศึกษาศาสตร 

2.1  คณะศึกษาศาสตรตองมีขอมูลพื้นฐานเชิงลึกเพื่อใหเปนขอมูลในการ

วางแผนอยางรอบคอบ โดยเฉพาะสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ เชน สาขาที่จบ  จํานวนชั่วโมงที่สอนตอ

สัปดาห ผลงานวิจัยตอคน  ความเชี่ยวชาญ จํานวนอาจารยที่เปนผูบริหาร  เปนตน   
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2.2  การผลิตครูควรเนนการพัฒนาสมรรถนะ (Competency based) ไมใช

เนนการสอนเปนรายวิชา (Subject based) จึงตองเปนหลักสูตรที่ลดจํานวนวิชาที่สอน โดยเนนวิชาเฉพาะที่

จําเปน และเปนที่ตองการ รวมถึงใชประโยชนไดจริงในสังคมไทย 

2.3  ใหความสําคัญกับการสอนโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสและการสอน

ทางไกลใหมากขึ้น   และตองมีการพัฒนาอาจารยผูสอนเพื่อใหใชระบบนี้ได  

2.4  กลุมบุคคลที่หนวยงานที่รองรับการจัดการศึกษา ควรใหความสนใจ ไดแก 

ครูที่ยังไมจบปริญญาตรี, บุคลากรที่ปฏิบัติงานและยังไมจบปริญญาตรี และครูสอนศาสนาอิสลาม 

2.5  ควรพัฒนาวิทยาเขตสงขลาเปนศูนยกลางการฝกอบรม (Training 

center) สําหรับครูภาคใต 
3.  อื่น ๆ  

3.1  มหาวิทยาลัยตองเตรียมขอมูลอนาคตและขอมูลดานการศึกษาศาสตร   

ที่มีความละเอียด เพื่อใหที่คณะปรึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะไดอยางเปนรูปธรรม 

3.2  มหาวิทยาลัยตองมีขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

มาเลเชีย  

3.3  กลุมบุคคลที่มหาวิทยาลัยควรใหความสนใจ  และอาจมีหลักสูตรที่

เหมาะสมเพื่อรองรับ ไดแก ผูที่จบ ม.6 และไมคิดจะศึกษาตอ, ผูที่จบ ม.6 และไมคิดศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

ทักษิณ, ครูที่ยังไมจบปริญญาตรี, บุคคลที่จบปริญญาตรีมาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต, บุคคลที่

ทํางานแลวแตยังไมจบปริญญาตรี และผูนําชุมชน 
ขอเสนอแนะจากการประชุม 
1.  ควรพิจารณาถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่เปดสอนอยูในปจจุบัน 

2. เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปและสงผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย         

ในภาคใต  มหาวิทยาลัยทักษิณควรเปดหลักสูตรในลักษณะที่ตอบสนองความตองการของการเปลี่ยนแปลงนั้น 

3.  หากพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม ควรมีหนวยงานวิชาการอะไรบางที่จะมารองรับ

หรือสนับสนุน 

 
1.1.2 การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกรวม 

  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงเรื่องการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา

เอกรวม โดยประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรไดทําหนังสือแจงถึงมหาวิทยาลัยตางๆ ในเรื่อง

ดังกลาวเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกรวมกัน ซึ่งในสวนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ สามารถพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกรวมกับท่ีประชุม 16 คณบดีฯ ได 2 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรการบริหารการศึกษา  โดยพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร , 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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(2) หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู โดยพัฒนารวมกับจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
1.1.3 โครงการความรวมมือของกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นดานการศึกษา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักเรียนจากองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลทั่วประเทศ ใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยทางดานการศึกษาจนจบ

การศึกษาแลวกลับไปทํางานที่ภูมิลําเนา ซึ่งมีสถาบันที่เขาทําความรวมมือเปนเครือขายจํานวน 16 สถาบัน 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณดวย โดยรายละเอียดตางๆ จะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.1.4 การประชุมสมัชชาวันครูโลก 

ประธานไดประชาสัมพันธใหที่ประชุมทราบถึงการประชุมสมัชชาวันครูโลก 

ระหวางวันที่ 8-11 ธันวาคม 2551  ณ เมืองทองธานี  โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมเปนเจาภาพงานดังกลาว ซึ่งผูที่สนใจสามารถเขารวมการประชุมในวัน

ดังกลาวได 

 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
1.2.1.1  โครงการกีฬาปาริชาต   จัดขึ้นระหวางวันที่  21-30 สิงหาคม  2551              

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.2.1.2  โครงการอบรมการเรียนรูศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมยอนรอย

ประวัติศาสตรเพื่อสรางจิตสํานึกความเปนไทย  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2551  ณ สถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรในอําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

1.2.1.3  โครงการรําลึกพระคุณครู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551  ณ หองการ

เรียนการสอนทางไกล (IT) สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  การเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาวะ คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทยกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1 
1.2.2.2  การดําเนินงานโครงการครูสหกิจในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.2 



 5 

1.2.2.3  ผลการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หมวดวิชา
พื้นฐานการศึกษาและวิจัย 

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธแจงมติจากการประชุมประธาน

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ดังนี้  

 (1) ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาและวิจัย ซึ่ง

ประกอบไปดวยวิชาบูรณาการพื้นฐานการศึกษา, การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยคุณภาพ และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ใหคณะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการและจัดระบบการเรียนการสอน 

 (2) ใหทุกสาขาวิชาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป ตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.2.2.4  การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงมติคณะกรรมการการเงิน

และทรัพยสิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551  เห็นชอบอัตราการเก็บคาบํารุงและ

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและอัตราคาตอบแทนในการจัดการเรียนการสอน สําหรับ

นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามรายละเอียดดังนี้ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ภาคปกติ) จํานวน 45 

คน เก็บอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมประจําหลักสูตร 40,850 บาท/คน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) จํานวน 

11 คน เก็บอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมประจําหลักสูตร 56,000 บาท/คน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูที่ทําความรวมมือ 

(MOU) กับอาชีวศึกษาพัทลุง (ภาคพิเศษ) จํานวน 16 คน เก็บอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมประจําหลักสูตร 

50,000 บาท/คน 
1.2.2.5  โครงการพัฒนาครูในเขตพื้นที่ภาคใต 

 จากการที่คณบดีไดประชุมรวมกับคณะที่ปรึกษาดานศึกษาศาสตรและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 นั้น ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดเขียนโครงการพัฒนา

ครูในเขตพื้นที่ภาคใตตามขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ โดยความ

คืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 

1.2.3.1  ความคืบหนาแผนการยายไปใชพื้นที่คณะวิทยาศาสตร 
  รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรไดประสานงานกับเลขานุการ  

คณะวิทยาศาสตรเปนการภายในในเรื่องการใชพื้นที่คณะวิทยาศาสตร โดยไดเชิญอาจารยพลัฏฐ  ยิ้มประเสริฐ 

จากคณะศิลปกรรมศาสตร เปนผูออกแบบการใชพื้นที่ ทั้งนี้คืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
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1.2.3.2  เชิญคณาจารยถายภาพเพื่อจัดทําเนียบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
  รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรขอความรวมมือคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรถายภาพเพื่อจัดทําทําเนียบบุคลากรใหม โดยสามารถถายภาพไดที่อาคาร

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งภาควิชาไดจัดเตรียมเสื้อสูทสําหรับใชในการถายภาพไวแลว 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชาตางๆ 

1.2.4.1  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 หัวหนาภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แจงใหที่ประชุม

ทราบถึงกิจกรรมของการจัดการฝกสอนและฝกงานของนิสิต โดยขณะนี้ภาควิชาไดกําหนดจัดการปฐมนิเทศนิสิต

ฝกสอนฝกงาน ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ระหวางเวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ หองราชาวดี ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร และมีกําหนดสงตัวนิสิตฝกสอนฝกงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 
1.2.4.2  หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 

 หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย แจงใหที่ประชุมทราบวาภาควิชามี

กําหนดการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตหลักสูตร 4 ป ในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 และกําหนดการปฐมนิเทศใน

วันที่ 16 ตุลาคม 2551  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี- 

 
1.2.6 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

1.2.6.1 งานเกษียณอายุราชการ 
คณะศึกษาศาสตรกํ าหนดงานเกษียณอายุราชการใหกับ ผูช วย

ศาสตราจารยนรา  บูรณรัช  ในวันที่ 19 กันยายน 2551  ณ โรงแรมกรีนเวิลดพาเลซ  ในการนี้ เลขานุการคณะ

ศึกษาศาสตร (นางสมนิตย  สุกาพัฒน) ไดกลาวเชิญชวนบุคลากรทุกทานเขารวมงานเกษียณอายุในวันดังกลาว 

โดยในสวนของมหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดงานเกษียณอายุราชการใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในวันที่ 26 

กันยายน 2551  ณ ลานใตอาคารคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตเวลา 16.00 – 20.00 น.  ซึ่งบุคลากรสามารถเขา

รวมงานในวันดังกลาวได 
 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 8/2551 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

8/2551 เมื่อวนัพุธที่ 20 สิงหาคม 2551 ตอที่ประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข  ดังนี้ 
   หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.3.1 บรรทัดที่ 3 
   ขอความเดิม ไวใชงานทีอ่าคาร 4 บางสวน... 

แกไขเปน ไวใชงานทีอ่าคาร 4 จํานวน 48 เครื่อง... 

 
   หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.4.1.2 บรรทดัที่ 2 
   ขอความเดิม บริการวิชาการทั้งส้ินจํานวน 3 โครงการ... 

แกไขเปน บริการวิชาการทั้งส้ินจํานวน 2 โครงการ... 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

  เนื่องดวยภาควิชาการประเมินผลและวิจัย ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา ในการนี้ ภาควิชาการประเมินผลและวิจัยจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานการประเมินตนเองดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

   มติ เห็นชอบ โดยใหมีการแกไขเอกสารในหนาที่ 11 ในสวนของระดับการประเมิน        

ในระดับ C ใหเปล่ียนขอความจาก “ดีพอใช” เปน “พอใช” 
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4.2 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

  เนื่องดวยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ในการนี้ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร   

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา (รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ) จึงเสนอให   

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเองดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

   มติ เห็นชอบ โดยใหมีการแกไข ดังนี้ 

1. หนาที่ 3  ใหแกไขผลการประเมินในดัชนีที่ 1.2 

จากเดิม คาคะแนน 2  ระดับขั้น D 

เปน  คาคะแนน 4  ระดับขั้น B 

2. ใหปรับแกคาเฉลี่ยในดัชนีเกี่ยวกับนิสิต และคาเฉลี่ยรวมใหสอดคลองกับคา

คะแนน และระดับขั้นที่ไดในดัชนีที่ 1.2 

3. ใหเพิ่มเติมรายละเอียดในสวนของสรุปจุดออน/จุดแข็งและแนวทางดําเนินการ

แกไข/เสริม ในหนาที่ 8 ใหครบทุกองคประกอบ/ดาน 

 

 
4.3 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  เนื่องดวยภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการนี้ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ)  จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานการประเมินตนเองดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

   มติ เห็นชอบ โดยไมมีการแกไข 

 

 
4.4 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 
  เนื่องดวยภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ในการนี้ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส                 

อติวิทยาภรณ) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเองดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 

4.4) 

   มติ เห็นชอบ โดยไมมีการแกไข 
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4.5 เสนอชือ่ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ประจํามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

    เนื่องดวยกองบริหารบุคคลไดขอใหหนวยงานเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่วินิจฉัยอุทธรณ

คําส่ังลงโทษทางวินัย และการรองทุกข องคประกอบละ 1 คน ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ    

ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนพนักงาน (เอกสาร

การประชุม หมายเลข 4.5) 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอุทธรณและ      

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการสายคณาจารยที่มีไดดํารงตําแหนง

บริหาร  จํานวน 1 คน  เสนอชื่อ “ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี” 

2. ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาการสายสนับสนุน  

จํานวน 1 คน  เสนอชื่อ “นางสมนิตย  สุกาพัฒน” 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยสายคณาจารยที่มีความรูดานกฎหมาย  จํานวน 1 คน  

เสนอชื่อ “รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน” 

 
 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

  เนื่องดวยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในการนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเองดังกลาว (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 5.1) 

มติ เห็นชอบ โดยใหมีการแกไขดังนี้ 

1. หนาที่ 5  ขอที่ 1 บรรทัดที่ 6 

ขอความเดิม  . . .กํ าหนด  5  ระดับ  คื อ  ระดับดี เ ย่ียม  ดีมาก  ดีพอใช           

ควรปรับปรุง... 

แกไขเปน  ...กําหนด 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง... 

2. หนาที่ 6-9 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหปรับแกผลการประเมินใหม โดยใหคํานวณรวมขอมูลของภาคพิเศษดวย 

3. หนาที่ 10 ใหคํานวณคาเฉลี่ยที่ไดใหมใหสอดคลองกับรายงานผลการประเมินฯ 

ในหนาที่ 6-9 ซึ่งไดรวมขอมูลของภาคพิเศษแลว 
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5.2 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

 เนื่องดวยภาควิชาหลักสูตรและการสอน ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในการนี้ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รายงานการประเมินตนเองดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2) 

    มติ เห็นชอบ โดยไมมีการแกไข 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.40 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


