เอกสารการประชุม
หมายเลข 2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2553
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุม ศษ.1 คณะศึกษาศาสตร

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ผูไมเขาประชุม
กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เนื่องจาก

ผูรวมประชุม
1. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ

ผูชวยเลขานุการ

13.16 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การคืบหนาในการผลิตครู 6 ป
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด แ จ ง ความพร อ มในการเป น สถาบั น ผลิ ต ครู พั น ธุ ใ หม
หลักสูตรปริญญาตรี (ครู 6 ป) ควบโท 6 ป ใน 5 สาขาวิชาคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร-เคมี วิทยาศาสตรชีววิทยา วิทยาศาสตร-ฟสิกส และพลศึกษา นั้น ขณะนี้หลักสูตรดังกลาวอยูในระหวางการพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในปการศึกษา 2553 ทั้งนี้ ความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
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1.1.2 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 12 อัตรา
ตามที่ คณะไดรับ อนุมัติ อัตราพนักงานมหาวิ ทยาลั ยตํา แหนงอาจารย จํา นวน 12
อัตรานั้น คณะไดดําเนินการขอรับโอนอาจารยจากคณะอื่นมาสังกัดในบางอัตรา และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ประกาศรับสมัครแลว โดยในสวนของการรับสมัครนั้นปรากฏวาไมมีผูมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ซึ่งคณะจะเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัครใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ ความคืบหนาจะแจงใหทราบ
ในโอกาสตอไป
1.1.3 โครงการโทรทัศนครู
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาผู รั บ ผิ ด ชอบการโครงการโทรทั ศ น ค รู ไ ด ม อบหมายให
มหาวิทยาลัยทักษิณเปนศูนยเครือขายโครงการโทรทัศนครูในเขตภาคใตตอนลาง โดยมีหนาที่ในการเผยแพร
และสนับสนุนใหอาจารยและนิสิตใชโทรทัศนครูใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน และรวมกันคนหาและ
คัดเลือกนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน โดยไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานในปแรกจํานวน
1 ลานบาท ทั้งนี้ความคืบหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.1.4 การหารือเรื่องโครงสรางของสวนงานวิชาการ
ดวยอธิการบดีไดเชิญคณบดีจากคณะตางๆ ประชุมเพื่อหารือในเรื่องโครงสรางคณะ
ปญหาตางๆ ที่พบในปจจุบัน และแผนการดําเนินงานของคณะในอนาคต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา ซึ่งจากการประชุมไดขอยุติในหลายประเด็นดังนี้
• ใหมีการรวมบริการประสานภารกิจ
• การแบงโครงสรางของคณะใหแบงเปนสาขาวิชาโดยมีหลักสูตรตางๆ สังกัด
ภายในสาขาวิช า ซึ่งแตละคณะจะมีจํานวนสาขาวิชาแตกตา งกันไปโดยขึ้น อยูกับจํานวนบุ คลากร จํา นวน
หลักสูตร แตทั้งนี้ ที่ประชุมยังไมไดขอสรุปในเรื่องของจํานวนสาขาวิชาและจํานวนบุคลากรในแตละสาขา
• จัดใหมีคาตอบแทนสําหรับประธานสาขาวิชา ซึ่งอาจใหเทากับคาตอบแทนของ
ผูดํารงตําแหนงในระดับ 8
• ใหมีรองคณบดีไดไมเกิน 2 คน โดยในประเด็นนี้มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการ
แกระเบียบเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกอน
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ (ไมมี)
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 9/2553
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
9/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.1 ในสวนของหัวขอ
ขอความเดิม การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
แกไขเปน
การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ในสวนของรายละเอียด บรรทัดที่ 1-2
ขอความเดิม ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 โดย...
แกไขเปน
ตามที่คณบดีไดเขารวมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร
หนาที่ 6 วาระที่ 5.2 ในสวนของมติ
ขอความเดิม มติ ที่ประชุมรับทราบ
แกไขเปน
มติ เห็นชอบ และใหนําเขาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 5.3 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะ ที่ประชุมมี
มติใหนําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป ประธานจึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. องค ป ระกอบของคณะกรรมการดํ า เนิ น งานในชุ ด ต า งๆ ควรมี อ งค ป ระกอบเดี ย วกั น
ซึ่งประกอบดวย ที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน กรรมการ
2. ควรแตงตั้งใหบุคลากรสายสนับสนุนดํารงตําแหนงกรรมการและเลขานุการ, กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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มติ
มีการปรับแกไข ดังนี้

เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร โดยให
องคประกอบตางๆ ใหครบตามขอเสนอของกรรมการ ดังนี้
1. ปรับชื่อคณะกรรมการพัฒนานิสิต เปน คณะกรรมการพัฒนานิสิตและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
2. ปรับชื่อคณะกรรมการบริการวิชาการ เปน คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
3. ให เ พิ่ ม การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร
4. ให ป รั บ องค ป ระกอบต า งๆ ของคณะกรรมการแต ล ะชุ ด ตามข อ เสนอแนะของ
กรรมการ
4.1 คณะกรรมการแผน การเงินและทรัพยสิน ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยวสันต กาญจนมุกดา) ที่ปรึกษา
(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานกรรมการ
(3) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองประธานกรรมการ
(4) รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(5) ตัวแทนสาขาวิชาละ 1 คน
กรรมการ
(6) หัวหนาสํานักงานคณะ
กรรมการและเลขานุการ
(7) นางเยาวลักษณ พริกบุญจันทร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
(8) นางสาวจิรดา เหรียญขํา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการพัฒนานิสิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยนอม สังขทอง) ที่ปรึกษา
(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
(3) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
(4) อาจารยกติ ติธัช คงชะวัน
ประธานกรรมการ
(5) ..................................................
รองประธานกรรมการ
(6) อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(7) ตัวแทนสาขาวิชาละ 1 คน
กรรมการ
(8) ตัวแทนศิษยเกา
กรรมการ
(9) นางกิจจา ทองนิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
(10) เจาหนาทีส่ ายสนับสนุน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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4.3 คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดี (รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห) ที่ปรึกษา
(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
(3) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง ประธานกรรมการ
(5) ................................................
รองประธานกรรมการ
(6) ......(จากภายนอก)....................
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(7) อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
กรรมการ
(8) ตัวแทนสาขาวิชาละ 1 คน
กรรมการ
(9) นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
กรรมการและเลขานุการ
(10) เจาหนาที่สายสนับสนุน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข) ที่ปรึกษา
(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
(3) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานกรรมการ
(4) รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย
รองประธานกรรมการ
(5) รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(6) ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
(7) ประธานบริหารคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท
กรรมการ
(8) นางสุภาภรณ ประดับแสง
กรรมการและเลขานุการ
(9) เจาหนาทีส่ ายสนับสนุน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.5 คณะกรรมการประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดี (รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห) ที่ปรึกษา
(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
(3) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ปรึกษา
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ ประธานกรรมการ
(5) ................................................
รองประธานกรรมการ
(6) ..............................................
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(7) อาจารยชวพงษ เมธีธรรมวัฒน
กรรมการ
(8) ตัวแทนสาขาวิชาละ 1 คน
กรรมการ
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(9) เจาหนาทีส่ ายสนับสนุน
(10) เจาหนาทีส่ ายสนับสนุน
4.6

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการเละผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพของคณะศึ ก ษาศาสตร

ประกอบดวย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

...................................................
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
..................................................
ประธานจากคณะกรรมการชุดตางๆ
ตัวแทนสาขาวิชาละ 1 คน
เจาหนาทีส่ ายสนับสนุน
เจาหนาทีส่ ายสนับสนุน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการเละผูชวยเลขานุการ

3.2 การเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 5.2 การเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให
ใหนําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป ประธาน
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ควรควบคุมจํานวนผูเรียนใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมไมทําใหขนาดหองเรียนใหญเกินไป และ
เปดโดยคํานึงถึงนโยบายของคณะคือในกรณีจําเปนเทานั้น
มติ เห็นชอบการเปดรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน โดยใหยึดหลักการเปดรายวิชาตาม
นโยบายของคณะศึกษาศาสตร คือ เฉพาะรายวิชาที่มีความจําเปนเทานั้น ตามมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และมติการประชุมกรรมการ
วิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยใหแตละสาขาวิชาเปดรายวิชาไดไมเกิน
2 รายวิชา และควบคุมจํานวนผูเรียนไมเกินรายวิชาละ 50 คน
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3.3 การดําเนินการขออัตราทดแทนอัตราเกษียณ
เนื่ อ งจากขณะหากสาขาวิ ช ามีบุ ค ลากรเกษี ย ณอายุ สาขาวิช าจะต อ งเป นต น เรื่ อ งในการ
ดําเนินการขออนุมัติอัตราเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ ในการนี้ เพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ประกอบ
กับ เพื่อความรวดเร็วในการขออนุมัติอัตราทดแทน อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ (กรรมการประเภท
คณาจารย) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจาณาใหหนวยงานกลางของคณะเปนผูดําเนินการขออนุมัติอัตราตางๆ แทน
สาขาวิชา
มติ เห็นชอบใหคณะเปนผูดําเนินการในการขออนุมัติอัตราในกรณีขออัตราทดแทนอัตรา
เกษียณแทนสาขาวิชา

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 เสนอรายชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น คณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และ
อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1. รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.กฤษณพล จันทรพรหม
กรรมการ
3. รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1. รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน
2. รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ
3. อาจารย ดร.กฤษณพล จันทรพรหม
4. อาจารยชัชวาล ชุมรักษา
5. อาจารยนุชนาฏ ใจดํารงค

8

4.2 การแต ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกเป น อาจารย พิ เ ศษ (รองศาสตราจารย ดร.ประชุ ม
รอดประเสริฐ)
ดวยหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ไดเปดสอนวิชา 0330738
การเสริมสรางสมรรถภาพภาวะผูนําทางการศึกษา ใหแกนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผูนําทางการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2553 ในการนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ประชุม
รอดประเสริฐ เปนอาจารยสอนรายวิชาดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบการแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ประชุม รอดประเสริฐ เปนอาจารยพิเศษ
สอนรายวิชา 0330738 การเสริมสรางสมรรถภาพภาวะผูนําทางการศึกษา ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2553

4.3 การโอนยายคณะ (นางสาวปยะภรณ จันทรสระ, นางสาวปยวรรณ ปานแกว ,
นางสาวจิ ร ะพร ปลอดขาว, นางสาวศศิ เ นตร จั น ทร เ พชร และนางสาวชุ ติ ม า
สุทธิชน)
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 5 รายดังนี้
(1) นางสาวป ย ะภรณ จั น ทร ส ระ และนางสาวป ย วรรณ ปานแก ว นิ สิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัด
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(2) นางสาวจิร ะพร ปลอดขาว นิ สิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร คณะวิ ทยาศาสตร มี ค วาม
ประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร
(3) นางสาวศศิเนตร จันทรเพชร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร
(4) นางสาวชุติมา สุทธิชน นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความประสงคขอ
โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ นิสิตไดเสนอขอโอนยายมาแลว และคณะได
นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2553 ที่ประชุมมีมติไมเห็นชอบการโอนยายคณะเนื่องจากนิสิตมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.2)
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนยายนิสิตทั้ง 5 รายขางตน
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1 และ 4.3.2)
มติ เห็ น ชอบการโอนย า ยคณะของนางสาวป ย ะภรณ จั น ทร ส ระ, นางสาวป ย วรรณ
ปานแกว และนางสาวศศิเนตร จันทรเพชร และไมเห็นชอบการโอนยายคณะของนางสาวจิระพร ปลอดขาว
และนางสาวชุ ติ มา สุท ธิ ช น เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ไ มเ ป น ไปตามเกณฑก ารพิจ ารณาโอนย า ยมาสั ง กัด คณะ
ศึกษาศาสตร
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 พิจารณาทบทวนโครงสรางคณะศึกษาศาสตร
ตามที่คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการประจําคณะไดพบคณาจารยจากสาขาวิชาตางๆ
เพื่อรับฟงขอเสนอในการทบทวนโครงสรางคณะนั้น บัดนี้ คณะไดจัดทําขอสรุปจากการรับฟงตางๆ จึงเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาขอเสนอการทบทวนโครงสรางคณะจากสาขาวิชาตางๆ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1)
มติ ใหนําขอสรุปการทบทวนโครงสรางจากสาขาวิชาการเขาทําประชาพิจารณ โดยเชิญ
คณาจารยในคณะรวมแสดงความคิดเห็นในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. จากนั้นนําขอสรุปจากการ
ทําประชาพิจารณแจงเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรตอไป

5.2 พิจารณาการโอนยายหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตรไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเสนอเรื่องการโอนยายอาจารยทีปวิท พงศไพบูลย
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเพื่อใหการบริหารงาน
วิชาการเปนไปดวยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอมหาวิทยาลัย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
การโอนยายหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตรไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตภาคเรียนต น
ปการศึกษา 2554
มติ เห็นชอบการโอนยายหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตรไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ปดประชุม

เวลา

15.06 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

