
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 10/2552 

วันพุธที่  25  พฤศจิกายน  2552  เวลา  13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุ SC 216 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

3. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ - รักษาการในตาํแหนง) 

4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย     กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ – รักษาการในตําแหนง) 

5. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน – รักษาการในตําแหนง) 

6. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย – รักษาการแทน) 

7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา - รักษาการในตําแหนง) 

8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 

(อาจารยสุรศักดิ์  ไผดํา – รักษาการในตําแหนง) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(อาจารย ดร.ทพิยวิมล  วังแกวหิรัญ) 

12. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

13. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
 
 

เอกสารการประชุม 
หมายเลข 2.1 
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ผูไมเขาประชมุ 
1.  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย    เนื่องจาก ติดภารกิจ  

     (รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท) 

2.  กรรมการประเภทคณาจารย    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

3.  กรรมการประเภทคณาจารย    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

    (อาจารย ดร.ณัชชา  มหปญุญานนท) 

 

 
ผูรวมประชุม 

1. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

2. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.10 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตอการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 นอกเลม 

 
1.1.2 เกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2552 
- รายละเอียดตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 1.1.2 นอกเลม 

 
1.1.3 โครงการสงเสริมศักยภาพครูดวยรายการโทรทัศนคุณภาพสูง 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.3 นอกเลม 
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1.1.4 การผลิตครูในโครงการ สควค. 
จากการประชุมสัมมนาศูนยมหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553-

2560) ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2552  ณ  จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดจัดสรรทุนในการผลิตครู โครงการ  สควค .  ในภาคใตทั้ งสิ้ น  77  ทุน  โดยจัดสรรให

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 29 ทุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน 19 ทุน และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 29 ทุน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเปนศูนยหลักในการผลิตครูในภาคใต และขณะนี้

อยูในระหวางการเตรียมการจัดตั้งศูนยประสานงาน สควค. ในการพัฒนาครูประจําภาคใต ซึ่งมีแนวโนมวา

มหาวิทยาลัยทักษิณอาจไดรับการพิจารณาเปนศูนยประสานงานดังกลาว ซึ่งความกาวหนาจะแจงใหทราบ     

ในโอกาสตอไป 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตแจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการที่จัดโดยฝายพัฒนานิสิต

ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 ดังนี้ 

1.2.2.1  โครงการลอยกระทง  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยรวมกับ

กิจการนิสิต  ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งโครงการไดสําเร็จลุลวงไปความเรียบรอย 

1.2.2.2  โครงการศึกษาสัมพันธ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงยิม

ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการบริหารการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2552 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1 
1.2.2.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิรายละเอียด

ของหลักสูตร (Programme Specification) : มคอ.2” 
ดวยกองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัด

โครงการสัมมนาเชิ งปฏิบัติการ  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลัก สูตร  (Programme 

Specification) : มคอ.2”  ในวันที่พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมวีวา สงขลา  

เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถทําหลักสูตรในสวนของกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) : มคอ.2 ตามแนวทางของกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิได จึงขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมโครงการในวันดังกลาว 
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1.2.2.3  การรับสมัครครูเขาเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิต ในโครงการ สควค. 
 ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดจัดสรรทุน   

ในกา รผลิ ตค รู ใ น โค ร งกา ร  สควค .  ให หน ว ยผลิ ต ในภาค ใต  ทั้ ง ส้ิ น  7 7  ทุ น  ซึ่ ง ป ร ะกอบด ว ย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 29 ทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน 19 ทุน และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 29 ทุน โดยรับสมัครตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2552 ผูที่สนใจ

สามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร และภารกิจรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
- ไมมี 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

1.2.4.1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานการบริหาร

การศึกษา และเขารวมสัมมนาทางวิชาการบริหารสัมพันธ ครั้งที่ 32  ระหวางวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2552         

ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และลาว โดยมีนิสิตสาขาวิชาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบเขารวมโครงการดังกลาวจํานวน 43 คน 
1.2.4.2 ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 

ภาควิชาการประเมินผลและวิจัยกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับครูสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางวันที่ 24-25 

พฤศจิกายน 2552 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ระหวางวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงแรมกรีนเวิลดพาเลซ จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกลาวมี

บุคคลภายนอกใหความสนใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก โดยความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป  

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี - 
 

   มติ      ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 4/2552 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ  คร้ังที่ 

4/2552 เมื่อวันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด     

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.1  บรรทัดที่ 2-3 
ขอความเดิม ...โดยใชงบประมาณของคณะศึกษาศาสตรในการจัดกิจกรรม 

ภายในงานมกีารจัดการประกวดนางนพมาศ และจําหนายอาหารของนิสิต มีนิสิตใหความสนใจ... 

แกไขเปน ...โดยใชงบกิจกรรมนิสิตในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีนิสิตใหความ

สนใจ... 
หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.2.3  บรรทัดที่ 2 
ขอความเดิม หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา... 

แกไขเปน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา... 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เสนอรายชื่ออนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อเลื่อนตําแหนงเปนรองศาสตราจารย 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 
ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ  ไดเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือน

ตําแหนงเปนรองศาสตราจารย (กรณีขอรับการประเมินผลการสอนกอนเสนอผลงานทางวิชาการ) คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร  จึง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้ ง เปน

คณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อเล่ือนตําแหนงเปนรองศาสตราจารยของบุคคลดังกลาว (รายละเอียด 

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

มติ เห็นชอบโดยเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อเล่ือนตําแหนงเปน      

รองศาสตราจารยของผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย  อนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง  อนุกรรมการ 
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4. รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน  อนุกรรมการ 

5. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 
4.2 การโอนยายคณะของนางสาวรัตนา  หมีดหรน และนายสุรเชษฐ  คงแกว 

 ดวยนางสาวรัตนา  หมีดหรน  รหัส 491071169 และนายสุรเชษฐ  คงแกว  รหัส 511071571 

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มีความประสงคยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

1. นางสาวรัตนา  หมีดหรน  มีความประสงคยายจากสาขาวิชาการบัญชี มาสังกัดสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร 

2. นายสุรเชษฐ  คงแกว  มีความประสงคยายจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มาสังกัดสาขาวชิา

จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 

หัวหนากลุมงานบริการวิชาการ (นางสุภาภรณ  ประดับแสง) ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

ใหความเห็นชอบการโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 2 คนขางตน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรมีการตั้งเกณฑการรับโอนนิสิตมายังคณะศึกษาศาสตร โดยกําหนดเกณฑเกี่ยวกับการวัด

แววความเปนครู วามีความเหมาะสมที่จะเขามาศึกษาในคณะศึกษาศาสตรหรือไม 

มติ 1.  เห็นชอบการโอนยายคณะของนางสาวรัตนา  หมีดหรน และนายสุรเชษฐ  คงแกว  

โดยในสวนของนางสาวรัตนา  หมีดหรน มอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตรแจงใหนิสิตทราบวาจะตองใช

เวลาในการศึกษาในคณะศึกษาศาสตรไมนอยกวา 2 ปการศึกษาหรือ 4 ภาคเรียนปกติตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2.  ใหฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการเสนอเรื่องแกไขระเบียบในการรับ

โอนนิสิตเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตรไปยังมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการวัดแววความเปนครูหรือมีคะแนน

จากการวัดแววความเปนครูมาแสดงดวย 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาเทียบโอนรายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนวหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม 
 ดวยนายฉัตรชัย  ถาวรสาร  นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ขอเทียบโอนรายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนวหลักสูตรเกา พ.ศ. 2544 กับหลักสูตรใหม พ.ศ. 

2550 ดังนั้น เพื่อใหการเทียบโอนรายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนวดังกลาวสามารถรองรับนิสิตคนอื่นๆ ดวย 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวจึงขอเทียบโอนรายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนวหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม

ทั้งหลักสูตร หัวหนากลุมงานบริการวิชาการจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชา

ขางตน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 
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มติ 1. ใหนายฉัตรชัย  ถาวรสาร ดําเนินการเทียบโอนรายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนว

ระหวางหลักสูตรเกา พ.ศ. 2544 กับหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ทุกรายวิชาที่เรียนมาแลวตามรูปแบบการเทียบโอน

ในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

2. ใหภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสํารวจนิสิตที่มีความจําเปนตองเทียบโอน

รายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนวระหวางหลักสูตรเกา พ.ศ. 2544 กับหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 วายังมีอีกหรือไม 

หากยังมีแตจํานวนนอยใหนิสิตดําเนินการเทียบโอนเปนรายๆ ไป แตถาหากมีจํานวนมาก คณะจะดําเนินการ

เทียบโอนทั้งหลักสูตรตามที่ภาควิชาเสนอมาใหอีกครั้ง  

 

 
5.2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาระดับข้ันของนิสิตระดับปริญญาโท รายวิชา 0320511 

(การวิจัยทางการศึกษา) 
 ดวยอาจารย ดร. ณัชชา  มหปุญญานนท อาจารยสังกัดภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 

ผูสอนรายวิชา 0320511 ไดขอเปลี่ยนแปลงคาระดับขั้นของนางสาวพรรณวดี  ประสงค  นิสิตระดับปริญญาโท

ชั้นปที่ 1 วิชาเอกเคมี รหัสประจําตัว 521997285 จากคาระดับขั้น B+ เปน A เนื่องจากอาจารยลงคะแนน

ผิดพลาด หัวหนากลุมงานบริการวิชาการจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง        

คาระดับขั้นของนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2) 

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาระดับขั้นของนิสิตระดับปริญญาโท รายวิชา 0320511 

การวิจัยทางการศึกษา โดยมอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตรประสานงานขอขอมูลการบันทึกคาระดับขั้น

ตนฉบับที่เปนลายมือของอาจารยผูสอนประกอบเพิ่มเติม  

 

 
5.3 พิจารณาการโอนยายสถานศึกษา (นางสาวมูนา  เจะมะ) 

 ดวยนางสาวมูนา  เจะมะ รหัส 521031087 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอยายสถานศึกษาไปยังสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลป

ศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  หัวหนากลุมงานบริการ

วิชาการจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนยายสถานศึกษาของนางสาวมูนา  เจะมะ 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.3...นอกเลม) 

  มติ เห็นชอบการโอนยายสถานศึกษาของนางสาวมูนา  เจะมะ จากสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร ไปยังสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี   
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5.4 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจําปการศึกษา 
2552 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) จะจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2552 โดยการคัดเลือก

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดที่ทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา ซึ่งไดอุทิศตน เสียสละ อดทน และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนแบบอยางที่ดีเปนที่ประจักษตอสาธารณชนและเปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคล 

ผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 1 ชื่อ (รายละเอียดตามเอกสารการ

ประชุม หมายเลข 5.4...นอกเลม) 

  มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี เปนผูสมควรไดรับ  

การยกยองเชิดชูเกียรติ ประจําปการศึกษา 2552  
 
 

5.5 (ราง) โครงสรางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการ “โครงการและทิศทางการพัฒนาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552  โดยมีศาสตราจารย ดร.ปรัชญา  เวสารัชช เปนวิทยากรนั้น 

คณะไดจัดทํา (ราง) โครงสรางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามขอหารือจากโครงการในวันดังกลาว 

และไดแจงเวียนใหคณาจารยไดพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตรจึงเสนอ (ราง) โครงสรางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ใหที่ประชุมทราบ (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม... นอกเลม) 
 ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

   ควรมีรายละเอียดหรือคําอธิบายถึงหลักเกณฑในการจัดกลุมหรือแบงกลุมสาขาวิชาตางๆ 

ประกอบดวย เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาสําหรับผูที่ไมไดเขารวมในโครงการฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 

  มติ เห็นชอบใหภาควิชาพิจารณา (ราง) โครงสรางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายในวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2552 แลวรายงานผลการพิจารณา

ใหคณะทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุรายละเอียดหรือคําอธิบายถึงหลักเกณฑในการจัดกลุม

สาขาวิชาใหชัดเจน 
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ปดประชุม เวลา 17.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

  ตรวจรายงานการประชมุ 


