รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
7. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ)
9. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
11. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
13. นางสุภาภรณ ประดับแสง
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท

เนื่องจาก

ผูรวมประชุม
1. อาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว
2. อาจารยชัชวีร แกวมณี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ

อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ

13.20 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี้
1.1.1 การขยายเวลาการรับผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดเี ดน
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 – นอกเลม
1.1.2 โครงการกอสรางอาคารคณะศึกษาศาสตร
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดของบประมาณกอสรางอาคารคณะศึกษาศาสตรใหม และ
งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน 3 จํานวน 131,573,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบเอ็ดลานหาแสนเจ็ดหมื่น
สามพันบาทถวน) ซึ่งอาคารเรียน 3 จะปรับปรุงเปนหองพักอาจารยทั้งหมด โดยแบงเปนสาขาวิชาตางๆ และมี
สว นสํา หรั บ การรั บ รองของสาขาวิ ช า สํ า หรั บ อาคารคณะศึ ก ษาศาสตร ใ หม ไ ด รับ การออกแบบเป น รูป ตั ว ยู
ซึ่งประกอบดวยลานกิจกรรมนิสิต สถานที่จอดรถ หองพักผูบริหาร หองสํานักงาน หองประชุมสัมมนา และ
หองปฏิบัติการของคณะ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบในหลักการและอยูในระหวางดําเนินการเพื่อบรรจุไว
ในการของบประมาณ ป 2556 รายละเอียดในเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2 (นอกเลม) ทั้งนี้ ในสวนของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยา จะตั้งอยู ณ อาคารปฏิบัติการและสวนบริหาร
มหาวิทยาลัย
1.1.3 โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ดว ยมหาวิ ทยาลัย กํ า หนดให ห น ว ยงานต า งๆ ที่มี ค วามประสงคจั ด โครงการบริ ก าร
วิชาการเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 ในการนี้ จึงขอใหสาขาวิชาตางๆ
ดําเนินการเสนอขอมูลโครงการบริการวิชาการที่สาขามีความประสงคจัดไปยังมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่
กําหนดดวย ซึ่งจะมีหนังสือแจงใหทราบอยางเปนทางการอีกครั้ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงั นี้
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร (ไมมี)
1.2.2 ประธานสาขาวิชา (ไมมี)
1.2.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.2.3.1 รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
รองศาสตราจารย ดร.นิ รั น ดร จุ ล ทรั พ ย ในฐานะบรรณาธิ ก ารวารสาร
ศึกษาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบผลการจัดกลุมคุณภาพวารสารวิชาการไทยวา วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับการประเมินและจัดอยูในกลุมที่ 3 เปนวารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจ
ไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต ทั้งนี้ เปนผลเนื่องจากการจัดพิมพวารสารฉบับพิเศษที่เนนเผยแพร
ผลงานของนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา กองบรรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตรจึงไดกําหนดสัดสวนการ
เผยแพรผลงานในวารสารศึกษาศาสตรใหม โดยใหเปนผลงานของนิสิตและบุคคลภายใน 25% และผลงานของ
บุ ค คลภายนอก 75% และขอความกรุ ณ าประธานสาขาวิ ช าประชาสั ม พั น ธ สั ด ส ว นการตี พิ ม พ ผ ลงานให
คณาจารยและนิสิตในสาขาทราบดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2555
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.2.1 บรรทัดสุดทาย
ขอความเดิม ...ซึ่งอธิการบดีจะรวมโตะเสวยในดังกลาวดวย
แกไขเปน
...ซึ่งอธิการบดีจะรวมโตะเสวยที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานทุงสบายใจในวันดังกลาวดวย
หนาที่ 8 วาระที่ 5.1 ในสวนของมติ
ขอความเดิม ไมเสนอชื่อ บุคคลเขา รับการพิจ ารณาเปนครูวิทยาศาสตร ดีเด น
เนื่องจากไมมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการพิจารณา
แกไขเปน
ไมเสนอชื่อ บุคคลเขา รับการพิจ ารณาเปนครูวิทยาศาสตร ดีเด น
เนื่องจากบุคคลที่จะเสนอชื่อไมไดสังกัดคณะศึกษาศาสตร
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วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง (ไมมี)

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 คาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1-นอกเลม)
ขอสังเกตจากกรรมการ
ในรายวิชาที่ผูสอนใหคาระดับขั้นเปน A ทั้งหมด หรือเปนจํานวนมาก ควรชี้แจงเหตุผลการให
คาระดับขั้นประกอบดวย
มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2554 โดยใหปรับแกเอกสาร
ดังนี้
1. ใหตรวจสอบและแกไขชื่อ-สกุลของผูสอนในเอกสารใหถูกตอง
2. ใหตรวจสอบชวงคะแนนในรายวิชา 0308243 ซึ่งอาจารยชัชวาล ชุมรักษา เปน
ผูสอนใหถูกตอง
3. ใหชะลอการสงคาระดับขั้นในรายวิชา 0308254 ซึ่งอาจารยดวงฤดี พวงแสง
เปนผูสอนไวกอน เนื่องจากมีนิสิตทวงติงการใหคาระดับขั้น
4. แกไขชื่อในรายวิชาที่อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ เปนผูสอน
ขอความเดิม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แกไขเปน
ระดับปริญญาตรี

4.2 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...
ดวยประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป)
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ในการนี้ ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พรอมดวย
อาจารย ดร.อภิ รั ต น ด า ทองแกมแก ว และอาจารย ชั ช วี ร แก ว มณี ได ร ว มกั น เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
รางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2-นอกเลม)
มติ เห็ น ชอบร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ... โดยใหปรับแกเอกสารดังนี้
1. ใหปรับแกขอมูลในแบบเสนอหลักสูตรดังนี้
• ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในขอ 7 โครงสรางหลักสูตรใหถูกตอง
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• ใหตรวจสอบขอมูลอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร และเรียงลําดับขอมูล
ตามตัวอักษร และเรียงลําดับวุฒิโดยใหวุฒิสูงสุดขึ้นกอน
2. ใหปรับแกขอมูลในเอกสารหลักสูตร ใหเปลี่ยนคําวาอาจารยประจําหลักสูตร เปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตลอดทั้งเลม
3. หนาที่ 1 หมวดที่ 1 ขอ 1 ในสวนของชื่อหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ ใหตัดคําวา
Program ออก
• ขอ 5.3
ขอความเดิม รั บ นิ สิ ต ไทยและนิ สิ ต ต า งประเทศที่ ส ามารถใช
ภาษาไทยไดเปนอยางดี
แกไขเปน
รับนักเรียนไทย
4. หนาที่ 2 ขอ 8.10
ขอความเดิม
ธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับหนังสือเด็ก เปดสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย
แกไขเปน
ธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับหนังสือเด็ก หรือธุรกิจสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
5. หนาที่ 3 ใหเอาเครื่องหมายดอกจันทร (*) หลังชื่อนางสาวชัชวีร แกวมณี ออก
และใหตัดขอความ *กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใตตารางออก
6. หนาที่ 6 หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ใหเพิ่มขอมูลความสําคัญของหลักสูตร
7. หนาที่ 8 หมวดที่ 3 ขอ 2.4 ใหตัดขอความในบรรทัดแรกออกทั้งบรรทัด
8. หนาที่ 9 ใหปรับขอมูลงบประมาณรายจายในขอ 2.6.2 ใหเหมาะสม
9. หนาที่ 12 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0308461 ภาวะผูนําและการบริหาร
สถานศึกษา
ขอความเดิม
Leadership and school Administration
แกไขเปน
Leadership and School Administration
10. หนาที่ 16 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332323 การพัฒนาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ขอความเดิม
Development of Fundamental Scientific For Early
Childhood
แกไขเปน
Development of Fundamental Scientific for Early
Childhood
11. หนาที่ 17 แกไขรหัสวิชาในรายวิชา โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
ขอความเดิม
0331313
แกไขเปน
0332313

6

12. หนาที่ 18 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332412 สิทธิของเด็กปฐมวัยและ
การคุมครอง
ขอความเดิม
Early childhood’s Rights and the Protection
แกไขเปน
Early Childhood’s Rights and the Protection
• แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332424 การเรียนรวมของเด็กปฐมวัย
ขอความเดิม Inclusive Education of Early childhood
แกไขเปน
Inclusive Education of Early Childhood
• แก ไ ขรหั ส วิ ช า และชื่ อ ภาษาอั ง กฤษในรายวิ ช า การส ง เสริ ม การเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศสําหรับเด็กปฐมวัย
ขอความเดิม 0332...
Learning Promotion of International Language for
Early Childhood
แกไขเปน
0332427
Learning Promotion of International Foreign
Language for Early Childhood
13. หนาที่ 22-28 ไมตองแยกกลุมวิชา และใหเรียงลําดับวิชาตามรหัสวิชา
14. หน า ที่ 23 แก ไ ขชื่ อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษในรายวิ ช า 0332222 การส ง เสริ ม
พัฒนาการดานสังคมและพื้นฐานทางสังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ขอความเดิม
Social Development Promotion and Fundamental
knowledge of Social Studies for Early Childhood
แกไขเปน
Social Development Promotion and Fundamental
Knowledge of Social Studies for Early Childhood
15. หน า ที่ 25 แก ไ ขชื่ อ ภาษาอั ง กฤษในรายวิ ช า 0332431 การศึ ก ษาอิ ส ระทาง
การศึกษาปฐมวัย
ขอความเดิม
Early Childhood Education Independent study
แกไขเปน
Early Childhood Education Independent Study
16. หนาที่ 26 ใหตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332314 อนามัยแมและเด็ก
ใหสอดคลองและเหมาะสมมากขึ้น
17. หนาที่ 27 แกไขชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 0332412 สิทธิของเด็กปฐมวัยและ
การคุมครอง
ขอความเดิม
Early childhood’s Rights and Protection
แกไขเปน
Early Childhood’s Rights and Protection
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18. หนาที่ 28 แกไขรหัสวิชาในรายวิชา การสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สําหรับเด็กปฐมวัย
ขอความเดิม
0332...
แกไขเปน
0332427
19. หนาที่ 29 เอาเครื่องหมายดอกจันทร (*) หลังชื่อนางสาวชัชวีร แกวมณี ออก
และตัดขอความ *กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใตตารางออก
20. หนาที่ 30-35 ใหตัดขอมูลรายชื่ออาจารยประจําคณะศึกษาศาสตรออกทั้งหมด
21. หน า ที่ 37 ข อ 5.5 บรรทั ด ที่ 3 ตั ด ข อ ความ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ออก
22. หนาที่ 47 หมวดที่ 5 ขอ 1 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...ไมนอยกวารอยละ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น 80 จึง
แกไขเปน
...ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมดของ
รายวิชานั้น จึง
• ขอ 1 บรรทัดที่ 4
ขอความเดิม ...ระดับปริญญาตรี พ 2552.ศ. หมวดที่ ) 5 ภาคผนวก ข)
แกไขเปน
...ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ข)
• ขอ 3 ในสวนของรายละเอียดไมตองทําตัวหนา และแกไขขอความในบรรทัดที่ 2
ขอความเดิม พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 (ภาคผนวก ข)
แกไขเปน
พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 (ภาคผนวก ฉ)
23. หนาที่ 48 ใหตรวจสอบลําดับขอในขอ 2.1
24. หนาที่ 48 หมวดที่ 7 ในตารางขอ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
อาคาร
จํานวนหอง/ขอมูลครุภัณฑประจําหอง/สือ่ การเรียนรู
...
...
3. อาคารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หองปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หอง
...
...
5. สถานที่ปฏิบัติการสอน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่ผานการรับรองจาก สมศ.
25. หนาที่ 49 ใหเรียงลําดับขอในขอ 3 ใหม
26. หนาที่ 51 ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ใหปรับตัวบงชี้ใหเหลือ 12 ตัวบงชี้
และปรับขอมูลรวมตัวบงชี้ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
27. หนาที่ 61-64 ใหปรับรู ปแบบการนําเสนอประวัติและผลงานอาจารยประจํ า
หลักสูตรใหเปนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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28. ใหตรวจสอบการจัดลําดับเลขหนาใหถูกตองตลอดทั้งเลม
29. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอน และการยอหนาใหถูกตองเหมาะสม และ
เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
30. มอบนางสุภาภรณ ประดับแสง ประสานงานการปรับแกหลักสูตรใหเปนไปตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4.3 ร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ...
ด ว ยประธานผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร กศ.ม.สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา และ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ในการนี้ ประธานสาขาวิชาการ
บริ ห ารและการจั ด การทางการศึ ก ษา พร อ มด ว ยผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.จรั ส อติ วิ ท ยาภรณ และผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ ไดรวมกันเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3-นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรปรับรายวิชาการคนควาอิสระใหเปนรายวิชาสารนิพนธ
2. ควรทบทวนโครงสรางหลักสูตร กศ.ม.ใหครอบคลุมในหมวดวิชาพื้นฐาน
มติ ให ป รั บ แก ร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ใหสาขาวิชาจัดทําแบบเสนอหลักสูตรเพิ่มเติม
2. ใหสาขาวิชาปรับโครงสรางหลักสูตรใหมโดยใหระบุรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน
3. ใหตรวจสอบคํา ขอความ ชื่อ-สกุล วรรคตอน และการจัดรูปแบบการพิมพในตัว
เลมหลักสูตรใหถูกตองเหมาะสม และเปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
4. หนาที่ 4 หมวดที่ 1 ใหตรวจสอบลําดับขอในขอ 13
5. หน า ที่ 5 หมวดที่ 2 ข อ 1.1 ชื่ อ หั ว ข อ ให ตั ด ข อ ความ และความสํ า คั ญ ของ
หลักสูตร ออก
• ขอ 1.2 บรรทัดที่ 7-8 ใหตัดขอความ โดยกําหนดปรัชญาหลักสูตรไววา การ
บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเปนผูนํา ออก
6. หนาที่ 6 ในตารางแผนพัฒนาปรับปรุง ขอ 3 ในสวนของกลยุทธ และหลักฐาน/
ตัวบงชี้
ขอความเดิม
สอบถามความคิดเห็นของนิสิต
แกไขเปน
สอบถามความคิดเห็นของนิสิต/และบัณฑิต
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ขอความเดิม
ผลการสอบถามความคิดเห็น
แกไขเปน
ผลการสอบถามความคิดเห็น/และบัณฑิต
• หมวดที่ 3 ขอ 1.1 ปรับในสวนของรายละเอียดใหเปนไปตามรูปแบบการ
จัดทําหลักสูตร
• ขอ 1.2
ขอความเดิม มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
แกไขเปน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
• ขอ 2.1 ปรับรายละเอียดในบรรทัดที่ 1-2 เปน
ภาคเรียนตน เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคเรียนฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
7. หนาที่ 8 ใหรายละเอียดงบประมาณรายจายในขอ 2.6.2 ใหเปนขอมูลของภาคปกติ
8. หนาที่ 9 ขอ 3.1 ชื่อหัวขอ
ขอความเดิม
หลักสูตร แผน ก (2)
แกไขเปน
หลักสูตร แผน ก (2) / และแผน ข
9. หน า ที่ 10-19 ปรั บ โครงสร า งหลั ก สู ต ร ให ค รอบคลุ ม หมวดวิ ช าพื้ น ฐานทาง
การศึกษา
10. หนาที่ 23 หมวดที่ 4 ใหตรวจสอบรายละเอียดในขอที่ 1 การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิต
11. ใหตรวจสอบคํา ขอความ วรรคตอน และการยอหนาใหถูกตองเหมาะสม และ
เปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
12. มอบฝายวิชาการประสานงานการแกไขหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ในวันที่ 21
มีนาคม 2555

4.4 รางหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...
- ถอนวาระการพิจารณา
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ – ไมมี

ปดประชุม

เวลา

17.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

