
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 11/2552 

วันพุธที่  16  ธันวาคม  2552  เวลา  13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 คณะศึกษาศาสตรเดิม 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท) 

3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

4. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ - รักษาการในตาํแหนง) 

5. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน – รักษาการในตําแหนง) 

6. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา - รักษาการในตําแหนง) 

7. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี – แทน) 

8. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(อาจารย ดร.ทพิยวิมล  วังแกวหิรัญ) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย      กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

12. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
 
 

เอกสารการประชุม 
หมายเลข 2.1 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ – รักษาการในตําแหนง) 

2. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยวรวรรณินี  ราชสงฆ - รักษาการในตาํแหนง) 

3. กรรมการประเภทคณาจารย    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

4. กรรมการประเภทคณาจารย    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.ณชัชา  มหปุญญานนท) 

 

 
ผูรวมประชุม 

1. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

2. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 ความคบืหนาในการเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการใหจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนสาธิตฯ มีกําหนดเปดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4 ในปการศึกษา 2553      

โดยคณะจะนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ....            

เขาพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 19 ธันวาคม 2552 จากนั้นจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงอาคาร 

(อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม) เพื่อใชเปนโรงเรียนสาธิตฯ ตอไป ซึ่งความคืบหนาในการจัดตั้งจะแจงใหทราบใน

โอกาสตอไป 
1.1.2 การเบิกจายคาปฏิบัติงานนอกเวลาของนักวิชาการโสตทัศนศึกษาประจํา

อาคารเรียนรวมอเนกประสงค 1 
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะที่ใชบริการอาคารเรียนรวมอเนกประสงค 1 ในการ

ทําการเรียนการสอนจะตองรับผิดชอบเบิกจายคาปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษาดวย       

ซึ่งในชวงที่ผานมาคณะศึกษาศาสตรรับผิดชอบในการเบิกจายคาใชจายดังกลาว ขณะนี้มหาวิทยาลัย
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กําหนดเวลาการเบิกจายคาใชจายใหมโดยใหคณะรับผิดชอบการเบิกจายเฉพาะการใชบริการอาคารหลังเวลา 

16.30 น. เปนตนไป จึงขอประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบและพยายามจัดเวลาเรียนใหอยูในชวงเวลาปกติ 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
- ไมมี - 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1 การจัดงานมหกรรมเมืองแหงการเรียนรู ครั้งที่ 6 ประจําป 2553 
ดวยเทศบาลนครสงขลาไดเชิญชวนใหคณะศึกษาศาสตรเขารวมกิจกรรม 

ในงานมหกรรมเมืองแหงการเรียนรู ครั้งที่ 6 ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 7-9 มกราคม 2553 ซึ่งคณะได        

ตอบรับเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยมีภาควิชาหลักสูตรและการสอนแสดงความจํานงรวมกิจกรรมดวย 
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 
1.2.2.4  การดําเนินงานความรวมมือกับ สสส. 

 ดวยคณะไดรวมกับ สสส. จัดโครงการพัฒนานิสิต : นิสิตศึกษาศาสตร

เรียนรูสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2552  ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเชิญรองศาสตราจารยนันทนา  ลามาตย และผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล       

พูลภัทรชีวิน เปนวิทยากร ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมโครงการในวันดังกลาว 
 

1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 
  ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2553 หลักสูตร การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ระหวาง

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2552  ณ โรงแรมหาดแกว รีสอรท จังหวัดสงขลา ในการนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรเขารวม

โครงการในวันดังกลาว 
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1.2.4 หัวหนาภาควิชา 
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  

วรรธนเศรณี) แจงใหที่ประชุมทราบวา ภาควิชาไดจัดโครงการฝกผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญชั้นความรูเบื้องตน 

ใหกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0308239 ลูกเสือและยุวกาชาด ในภาคเรียนที่ 2 จํานวน 2 รุน โดยรุน 1         

อบรมระหวางวันที่ 10-13 ธันวาคม 2552 ซึ่งเสร็จส้ินการอบรมแลว และมีกําหนดการอบรมรุน 2 ระหวางวันที่ 

17-20 ธันวาคม 2552  ณ  คายลูกเสือรัตรสาร อ.เมือง จ.สงขลา 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี - 
 

   มติ      ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 10/2552 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ  คร้ังที่ 

10/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

(รายละเอียด     ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
หนาที่ 7  วาระที่ 5.2  บรรทัดที่ 3-4 
ขอความเดิม ...เนื่องจากเกิดความผิดพลาดขณะลงพิมพขอมูลในระบบงาน

ทะเบียน... 

แกไขเปน ...เนื่องจากอาจารยลงคะแนนผิดพลาด... 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

3.1 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนายฉัตรชัย  ถาวรสาร 
    สืบเนื่องจากวาระที่ 5.1 เร่ืองพิจารณาเทียบโอนรายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนวหลักสูตรเกา

กับหลักสูตรใหม ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 

พฤศจกิายน 2552 ที่ประชุมมีมติใหนายฉัตรชัย  ถาวรสาร ดําเนินการเทียบโอนรายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนว

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

ในขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งนายฉัตรชัย  ถาวรสารไดดําเนินการเทียบโอนรายวิชาตามมติดังกลาวแลว 

หัวหนากลุมงานบริการวิชาการจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายฉัตรชัย        

ถาวรสาร (เอกสารการประชุม หมายเลข 3.1) 
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มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนวหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม

ของนายฉัตรชัย  ถาวรสาร ดังนี้ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร พ.ศ. 2550 รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544 

0311411  จิตวิทยาเด็กพิเศษ   3(3-0-6) 0311323  จิตวิทยาเด็กพิเศษ   2(2-0-4) 

0311422  บริการสนเทศ   3(2-2-5) 0311331  บริการสนเทศ   3(2-2-5) 

0311223  เทคนิคเบื้องตนในการใหคําปรึกษา 3(2-2-5) 0311333  เทคนิคเบื้องตนในการใหคําปรึกษา 3(2-2-5) 

 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เสนอรายชื่อผูสมควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่สรรเสริญ
ย่ิงดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2553 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือใหหนวยงานสงคําเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2553 โดยคณะไดแจงเวียน

เร่ืองดังกลาวไปยังภาควิชาแลว ปรากฏวาไมมีภาควิชาเสนอชื่อผูสมควรไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกลาว 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2553 (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

 มติ ไมเสนอชื่อบุคคล 

 

 
4.2 การเปลี่ยนสังกัดวิชาโทนิเทศศาสตร 

 ดวยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความประสงคขอยายหลักสูตรวิชาโทนิเทศ

ศาสตร และอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงไปสังกัดคณะ/สาขาที่เกี่ยวของ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับ

โครงสรางองคกรภายในมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลที่มี

แนวโนมวาจะไมมีภาควิชา ประกอบภาควิชากําลังปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HED) เพื่อใหทันใช             

ในปการศึกษา 2553 ซึ่งมาตรฐานดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่องหลักสูตรและบุคลากร ซึ่งจะตองไดรับการ

ตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงเสนอให      

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนสังกัดวิชาโทนิเทศศาสตร (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรเชิญปรึกษาหารือกับผูบริหารและฝายตางๆ      

ที่เกี่ยวของ เพื่อหาขอยุติในเรื่องดังกลาวตอไป 
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4.3 การยายคณะของนิสิต 
 ดวยนายชัยวัฒน  อรุณกุล  รหัส 511061084 นิสิตสาขาทัศนศิลป หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร  มีความประสงคยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร หัวหนา

กลุมงานบริการวิชาการจึงเสนอให  ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนยายคณะของนายชัยวัฒน    

อรุณกุล (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

 มติ เห็นชอบใหนายชัยวัฒน  อรุณกุล ยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรได 

 

 
4.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีนโยบายสงเสริมและเชิดชูเกียรติคุณ

นักวิจัยไทย จึงจัดใหมีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2553            

รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัยจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเดน

แหงชาติ ประจําป 2553 (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) 

 มติ ไมขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553 

 

 
4.5 (ราง) โครงสรางคณะศึกษาศาสตร 

  ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการประชุมสัมมนา “โครงสรางและทิศทางการพัฒนา

คณะศึกษาศาสตร” มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยมี ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช  เปนวิทยากรเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  

2552 และหลังจากที่ประชุมไดเห็นชอบรางโครงสรางแลว ไดแจงเวียนใหคณาจารยคณะศึกษาศาสตรให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมขอมูลโครงสรางคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 และคณะได

พิจารณาแกไขตามขอเสนอแนะ (รายละเอียดตามเอกสาร 1) จากนั้นคณะศึกษาศาสตร ไดนําเขาพิจารณาในที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 10/2552 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 

มีขอเสนอแนะจากกรรมการวา ควรมีรายละเอียดหรือคําอธิบายถึงหลักเกณฑในการจัดกลุมหรือแบงกลุม

สาขาวิชาตางๆ ประกอบดวยเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาสําหรับผูที่ไมไดเขารวมในโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 

ตุลาคม 2552 โดยมีมติเห็นชอบใหภาควิชาพิจารณา (ราง) โครงสรางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายในวันศุกรที่  4 ธันวาคม 2552 แลวรายงานผลการพิจารณาใหคณะ

ทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ใหยึด (ราง) โครงสรางตามที่ไดผานความเห็นชอบจากการสัมมนาเมื่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2552 มาแลว โดยใหระบุรายละเอียดหรือคําอธิบายถึงหลักเกณฑในการจัดกลุมสาขาวิชา     

ใหชัดเจน 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 10/2552 คณะได

ดําเนินการขอความอนุเคราะหใหภาควิชาพิจารณา (ราง) โครงสรางคณะศึกษาศาสตรแลว และไดสรุปขอมูล
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การใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากภาควิชา ซึ่งสวนใหญเห็นชอบ (ราง) โครงสรางตามรายละเอียดในเอกสารการ

ประชุม หมายเลข 4.5 ดังนั้น คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) โครงสรางคณะ

ศึกษาศาสตรตามที่ภาควิชาสวนใหญเห็นชอบ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.5) 

มติ เห็นชอบ (ราง) โครงสรางคณะศึกษาศาสตรที่ไดจากการจัดโครงการประชุมสัมมนาฯ 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 โดยยังคงแยกสํานักงานวิชาการและสํานักงานคณบดีออกจากกันไปกอนในระยะแรก 

และเห็นชอบใหนําสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มาไวในกลุม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาคาระดับข้ันรายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา ประจํา  
ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2552 
 ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบคาระดับขั้น

รายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2552 (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 5.1) 

มติ เห็นชอบคาระดับขั้นรายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา ประจํา   

ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2552  

 

 
5.2 การขอโอนยายคณะ 

 ดวยนายอนันต  บาราสัน  รหัส 492051023 นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา         

มีความประสงคขอยายจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรและการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มาสังกัดสาขาวิชา

พลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร หัวหนากลุมงานบริการวิชาการจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบการโอนยายคณะของนิสิตดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2...นอกเลม) 

มติ เห็นชอบใหนายอนันต  บาราสัน โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรได  
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5.3 พิจารณาอัตรากําลัง 
 ดวยคณะกําลังจัดทําแผนอัตรากําลังในระยะเวลา 10 ปของคณะศึกษาศาสตร ซึ่งคณะได

รวบรวมขอมูลอัตราที่มีคนครอง และอัตราเกษียณในอนาคต ตามเอกสารการประชุมดังแนบ ทั้งนี้ เพื่อใหการทํา

แผนอัตรากําลังเปนไปดวยความเรียบรอยและตามวัตถุประสงคของภาควิชา คณะจะจัดสงขอมูลดังกลาวให

ภาควิชาเสนอแผนอัตรากําลัง และแผนการพัฒนาบุคลากรของภาควิชาในอนาคตมายังคณะ เพื่อรวบรวมเปน

แผนของคณะตอไป (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม...นอกเลม) 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

ปดประชุม เวลา 16.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

  ตรวจรายงานการประชมุ 


