
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2/2556 

วันจันทรที่  30  กันยายน  2556  เวลา 13.30 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย) 

3. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

4. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

8. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วลัลยา  ธรรมอภิบาล – แทน) 

9. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ – รักษาการ) 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

11. อาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจกัษผล     กรรมการ 

12. รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

13. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

14. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 

 



 2

ผูไมเขาประชมุ 
1. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวสันต  กาญจนมุกดา  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

 

 
ผูรวมประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.นิคม  ชศูิริ   คณะวิทยาศาสตร 

2. รองศาสตราจารย ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง   คณะวิทยาศาสตร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นินนาท  จันทรสูรย  คณะวทิยาศาสตร 

4. ผูชวยศาสตราจารยอรุณรัศมิ์  วณิชชานนท  คณะวิทยาศาสตร 

5. อาจารย ดร.สุวทิย  คงภักดี    คณะวิทยาศาสตร 

6. อาจารย ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล    คณะวิทยาศาสตร 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน  
1.1.1 ผลการสรรหาประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ดวยอาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ จะหมดวาระการดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในวันที่ 30 กันยายน 2556 คณะศึกษาศาสตรไดเสนอใหมหาวิทยาลัย

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสรรหาประธานสาขาวิชาดังกลาว โดยคณะกรรมการสรรหาได

กําหนดใหอาจารยในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงประธาน

สาขาวิชาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรคือ อาจารย ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ  โดยมหาวิทยาลัยจะมีคําส่ังแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงตอไป 
1.1.2 การจางอาจารยเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ดวยมหาวิทยาลัยไดอนุมัติการจางอาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล เปนลูกจาง

มหาวิทยาลัยกรณีอายุเกิน 60 ป ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร ซึ่งจะปฏิบัติงานตั้งแต

วันที่  1 ตุลาคม  2556 เปนตนไป  ทั้งนี้  ในสวนของอาจารยพเยาว   อินทสุวรรณ  และอาจารยเพชรา                   

วงศประไพโรจน  อยูในระหวางการดําเนินการขออนุมัติจางตอในปงบประมาณตอไป 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  
1.2.1 รองคณบดฝีายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1.2.1.1 การจัดทําวารสารศึกษาศาสตรฉบับพิเศษ 
 ดวยคณะศึกษาศาสตรจะจัดทําวารสารคณะศึกษาศาสตรฉบับพิเศษ เนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 45 ปคณะศึกษาศาสตร ในการนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรสงบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรใน

วารสารดังกลาว 
1.2.1.2 การประชุมสนับสนุนงบการวิจัย 

 คณะกรรมการวิจัยระดับคณะมีแนวปฏิบัติในการประชุมกับสาขาวิชาตางๆ 

เพื่อชี้แจงและรับความคิดเห็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย โดยคณะศึกษาศาสตรไดตั้ง

งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย และคณะกรรมการวิจัยระดับคณะมีความประสงคจะกระจายงบประมาณไป

ยังสาขาวิชาเพื่อสนับสุนนการทําวิจัยของอาจารย ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถกําหนดวันประชุมกับคณะกรรมการ

วิจัยได 
1.2.1.3 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพผลงานของอาจารย 

 ตามที่ฝ ายวิจัยและประกันคุณภาพได รับมอบหมายจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพผลงานในลักษณะ

ตํารา หรือหนังสือของอาจารยนั้น คณะไดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการแลว โดยในคําส่ังไดระบุหนาที่ของ

คณะกรรมการดังกลาวอยางชัดเจน 

 
1.2.2 ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไดสงนิสิตเขารวมประกวดการ

ผลิตผลงานสารคดีเชิงขาว โครงการ “สิงหสรางสรรคคนทีวีป 8” โดยมีอาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค และนาย

พลากร  คลายทอง  ตําแหนงนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เปนที่ปรึกษา ซึ่ง

ผลงานของนิสิตไดผานเขารอบ 20 ทีมสุดทาย จํานวน 4 ทีม และทั้ง 4 ทีมที่เขารอบจะเขารวมกิจกรรมเขาคาย

เชิงปฏิบัติการรอบชิงชนะเลิศ “คายตัวจริง สิงหสรางสรรคคนทีวี” ระหวางวันที่ 16-19 ตุลาคม 2556 และจะ

ประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ ผลการประกวดจะแจงใหทราบตอไป 
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ตามที่อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ จะหมดวาระการดํารงตําแหนงประธาน

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น สาขาวิชาไดมีการประชุมและมอบงานให

ประธานสาขาวิชาคนใหมเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 



 4

1.2.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1.2.3.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 

(1) ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดขอสนับสนุนงบประมาณจากบัณฑิต

วิทยาลัยในการดําเนินงานดานการนําเสนองานวิจัยของนิสิตในโครงการประชุมทางวิชาการคณะศึกษาศาสตรฯ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ป คณะศึกษาศาสตรนั้น บัณฑิตวิทยาลัยไมไดมีการจัดสรรงบประมาณไว แตทั้งนี้

ขอใหคณะจัดสงโครงการประชุมดังกลาวเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณดวย 

(2) ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดประชุมเพื่อสรุปผล

การตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษานอกที่ตั้งในปงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยใน

สวนของมหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดการจัดการศึกษานอกที่ตั้งโดยใชชื่อวาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ซึ่ง

ดําเนินการที่กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปประเด็นหลักๆ ที่มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาไดดังนี้ 

- การจัดการศึกษานอกพื้นที่ในระดับปริญญาตรี-เอก ตองเปนระบบ

ทวิภาคคือ เปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 45 สัปดาห แตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดการศึกษาแบบคอรสเรียนเสาร-

อาทิตย วันละ 8 ชั่วโมง จํานวน 6 วัน รวม 48 ชั่วโมงตอคอรส ซึ่งยังไมเขาเกณฑ  

- มหาวิทยาลัยทักษิณแจงวาดําเนินการเรียนการสอนแบบหองเรียน  

ทั้งนี้ เงื่อนไขของการจัดการศึกษาแบบหองเรียนคือ จะเรียนในหองเรียนเพียงแค 50% อีก 50% จะตองเรียนที่

สถาบันแม จึงมีคําถามจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวาผูเรียนมาเรียนที่สถาบันแม

อยางไร เนื่องจากสถาบันแมมีสองวิทยาเขตในจังหวัดสงขลา และพัทลุง แตผูเรียนอยูที่กรุงเทพ 

- มหาวิทยาลัยทักษิณใหเหตุผลในการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนาวาเปนการบริการการศึกษาใหกับผูคนที่เขาไมถึงการศึกษา จึงมีคําถามจากคณะกรรมการประเมินฯ 

วา กรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่มีการกอตั้งสถาบันการศึกษามากที่สุด คนในจังหวัดจะเขาไมถึงการศึกษาได

อยางไร 

- อาจารยประจําหลักสูตรไมมีผลงานตีพิมพ อาจารยบางคนเปน

อาจารยสําเร็จการศึกษาใหมไมมีประสบการณ และอาจารยประจําสวนใหญไมไดอยูประจําในวิทยาลัย จะ

จัดเปนอาจารยประจําไดอยางไร 

- คุณภาพบัณฑิตนิสิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว จากการสุมตรวจ 

บัณฑิตไมมีความรู เรียนเพื่อจะเอาวุฒิทางการศึกษาเทานั้น ไมไดตีพิมพ IS ก็สําเร็จการศึกษาได จึงมีคําถาม

จากคณะกรรมการประเมินฯ วา สถาบันแมทราบเรื่องนี้หรือไม 

 
1.3  เรื่องแจงจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสติ) 

1.3.1  การประชุมคณะ อนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับอุดมศึกษาในประเทศ 

ตามที่ ได รับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรให เขาประชุมคณะ 

อนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556  ณ อาคารปฏิบัติการ สสวท. นั้น ที่ประชุมไดแจงการรับสมัครนิสิตทุน 
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สควค. ระดับมหาบัณฑิต ซึ่งจะประกาศรับสมัครชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 โดยจะมีการรับผูที่สําเร็จ

การศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้นเชน สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิศวกรรม และในปนี้จะมี

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูรับทุน โดยจะมีการตรวจสอบในเบื้องตนวาผูที่สมัครรับทุนไดผานการเรียนใน

รายวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาที่ขอรับทุนในจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวหรือไม และมีการเปลี่ยนแปลง

สถานที่รับสมัครโดยกําหนดใหสมัครที่สวนกลางเทานั้น โดย สสวท.จะจัดเก็บคาสมัครคนละ 600 บาท สวนการ

จัดสอบกําหนดใหสอบท่ีมหาวิทยาลัยตางๆ ที่เปนศูนยรับนิสิต ทั้งนี้ จะแจงความคืบหนาในโอกาสตอไป 
1.3.2  การรับรองหลักสูตร 

เดิมสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะรับรองหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเทานั้น แต

ในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงในระดับผูบริหารของคุรุสภา จึงไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายวาหลักสูตร

ปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่มีความประสงคขอรับการรับรองหลักสูตร สามารถติดตอเสนอขอรับรองหลักสูตร

กับคุรุสภาได ทั้งนี้ ในหลักสูตรของ สสวท. ก็สามารถขอรับรองหลักสูตรจากคุรุสภาไดเชนกัน โดยในสวนของ

คณะศึกษาศาสตรไดมอบหมายใหนางสุภาภรณ  ประดับแสง ดําเนินการและประสานงานในการขอรับรอง

หลักสูตรของ สสวท. ไปยังคุรุสภาแลว 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 9/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

9/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 3 

ขอความเดิม  ...ที่แจงวาคุรุสภาจะออกใบประกอบ 

แกไขเปน  ...ที่แจงวาคุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบ 

• หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.2.2 บรรทัดที่ 2 ใหตัดคํา (ตชด.)  ออก 

ขอความเดิม  ปการศึกษา 54 

แกไขเปน  ปการศึกษา 2554 

• หนาที่ 9 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  ...มีความระสงค 

แกไขเปน  ...มีความประสงค 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 
ดวยคณะวิทยาศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ .ศ. 2557 ตามมติที่ประชุม               

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 ซึ่งอนุมัติใหดําเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว โดยเปนหลักสูตร

ความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร  
บัดนี้ คณะวิทยาศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรดังกลาวและไดผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ      

เปนที่เรียบรอยแลว ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1 

นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. กรณีที่มีการผลิตหลักสูตรรวม โครงการพัฒนาหลักสูตรควรไดรับความเห็นชอบจาก

คณะที่รวมผลิตกอน จึงจะเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

2. ในรายวิชาที่มีคําอธิบายรายวิชาหรือลักษณะวิชาที่เนนทางการศึกษา ควรใชรหัสวิชา 

03 ของคณะศึกษาศาสตร 

3. ในการพัฒนาหลักสูตรรวมควรใหมีอาจารยจากคณะที่รวมผลิตมีสวนรวมในการพัฒนา 

และปรับแกไขรายละเอียดตางๆ ในหลักสูตรดวย 

มติ ใหคณะวิทยาศาสตรปรับแกไขหลักสูตร ดังนี้ 

1. ใหปรับโครงการสรางการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของ

คณะกรรมการคุรุศึกษา และในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มาจากคณะศึกษาศาสตรนั้น เห็นชอบให

เปนอาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตรไปกอนในระยะเริ่มแรกจนกวาคณะศึกษาศาสตรจะสามารถบรรจุ

อัตรากําลังเขามาปฏิบัติงานได 

2. หนาที่ 6 หมวดที่ 2 ขอ 1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร ใหปรับเปน 

เขาใจวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการองคความรูทางการศึกษา นําไปสูการพัฒนาการศึกษาของชาติ 

3. หนาที่ 6 หมวดที่ 2 ขอ 1.2 วัตถุประสงค ใหปรับแกไขเปน 

(1) มีความรู และทักษะทางดานวิทยาศาสตรศึกษาที่ถูกตองและทันสมัย 

(4)  มีความสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรศึกษาสูงสังคม 

4. ใหตรวจสอบรายวิชาในหนาที่ 38 ชื่อวิชา ดุษฎีนิพนธ มี 2 รหัสวิชาคือ 0226791 

และ 0226792 

5. ใหปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของกรรมการ และนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณาอกีครั้ง 
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4.2 พิจารณาให ความ เห็น ในผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อขอกํ าหนดตํ าแหน ง  
ผูชวยศาสตราจารยของอาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ 
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันที่        

7 ธันวาคม 2555 และสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมคร้ังที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 มีมติ

เห็นชอบใหสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณเปนผูพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการประจําสวนงานวา 

ผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกตําแหนง เปนผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย

ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ตามความเหมาะสมของแตละสาขาหรือไมมี  ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใหความเห็นในผลงานทางวิชาการของอาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ (เอกสารการประชุมนอก

เลม) 

มติ ที่ประชุมมีความเห็นวาผลงานทางวิชาการของอาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ  

มีทิศทางสอดคลองกับ (4) พัฒนาและสงเสริมชุมชนหรือสังคมใหมีความเขมแข็ง และ (5) กอใหเกิดประโยชนตอ

วงวิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรือวิจัยจะเนนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสงเสริมใหเยาวชน

ในชุมชนและสังคมมีความเขมแข็ง 

 

 
4.3 พิจารณาให ความ เห็น ในผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อขอกํ าหนดตํ าแหน ง  

ผูชวยศาสตราจารยของอาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  
- ถอนวาระ 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ  

5.1 พิจารณารายวิชา 0320500 (ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา) เรียนแทน
รายวิชา 0115500 (การอาน) ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายวิชา 0320500 (ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทาง

การศึกษา) เพื่อใหนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตเรียนแทนรายวิชา 0115500 (การอาน) ซึ่งเปนรายวิชา    

ที่มีรหัสวิชาเปนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบกับโครงสรางการบริหารงานภายในคณะ

ศึกษาศาสตรไดกําหนดใหมีสาขาวิชาการศิลปศาสตร ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับการ

ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณานํารายวิชา

ดังกลาวมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร โดยใชชื่อและรหัสวิชาเปน 0320500 (ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทาง

การศึกษา) (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1) 

มติ เห็นชอบการปรับรหัส  และชื่อวิชาจาก  0115500 การอาน  เปน  0320500 

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา โดยใหปรับจํานวนชั่วโมงในการเรียนการสอนจาก 2 ชั่วโมงตอ

สัปดาหเปน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห และใหปรับคําอธิบายรายวิชาโดยคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยใหขึ้นตนดวยคํา

วา “พัฒนา” แทนคําวา “ศึกษา” และคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยคําวา “Development”  
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ปดประชุม เวลา 17.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


