รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2551
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยนรา บูรณรัช)
5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์)
6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน)
7. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ - แทน)
8. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยนวพรรษ เพชรมณี - แทน)
9. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
11. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
12. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
13. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
1. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
ผูรวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
3. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจาก

ติดภารกิจอื่น

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

13.25 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การแตงตั้งรองอธิการบดี (เพิ่มเติม)
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
วสันต กาญจนมุกดา เปนรองอธิการบดีเพิ่มเติมโดยรับผิดชอบงานดานแผนของมหาวิทยาลัย จากเดิม
ที่ไดแตงตั้งรองอธิการบดีไปแลว ดังนี้
1. รองศาสตราจารยไพบูลย
ดวงจันทร
2. อาจารยมนตรี
สังขมุสิกานนท
3. อาจารย ดร.วัลลภา คชภักดี
4. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย
ชํานิ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
- ไมมี –
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 การดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2552 – 2555)
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1
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1.2.2.2 โครงการความร ว มมื อ พั ฒ นาครู ร ะหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กั บ
อาชีวศึกษาพัทลุง
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.2
1.2.2.3 สรุ ป โครงการสั ป ดาห วิ ช าการ คณะศึ ก ษาศาสตร (งานทั ก ษิ ณ
วิชาการ ’50)
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.3
1.2.3 รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.3.1 การประชุมรวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
รองคณบดี ฝ า ยวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ฝ า ย
ประกันคุณภาพและประเมินผลของมหาวิทยาลัยทักษิณไดใหนิสิตจากคณะตางๆ คณะละ 2 คน เขารวมประชุม
กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ในวันที่ 1 มีนาคม 2551 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร ไดเสนอใหประธาน
นิสิต และกรรมการนิสิตคณะศึกษาศาสตรเปนตัวแทนนิสิตเขารวมประชุมในหัวขอ “บทบาทของนิสิตที่เกี่ยวของ
กับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคใหนิสิตไดรับทราบและไดเขาใจบทบาทของนิสิตกับการ
ประกันคุณภาพ และการประเมินโดย สมศ. มากขึ้น
1.2.3.2 การประชุมยุทธศาสตร ที่ 4
ตามที่รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพไดรับมอบหมายจากคณบดี
คณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมยุทธศาสตรที่ 4 รวมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษานั้น ในการประชุมดังกลาวไดให
แตละคณะมีสวนรวมในการนับผลงาน ซึ่งจะอยูในตัวชี้วัดที่ 4.4 ที่มีผลงานในเชิงศิลปวัฒนธรรมที่เปนชิ้นงาน
ออกมา กึ่ ง วิ จั ย กึ่ ง ตํ า รากึ่ ง บทบาท โดยให แ ต ล ะคณะเขี ย นโครงการว า ได ทํ า อะไรบ า ง ในส ว นของคณะ
ศึกษาศาสตรไดนําเสนอโครงการในลักษณะของการรวบรวมองคความรูวาดวยเรื่องศาสตรการสอน การวัดการ
ประเมินผลในสวนของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ตอไป
1.2.4 หัวหนาภาควิชาตางๆ
1.2.4.1 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแจงเรื่องการใชงานอาคาร
เพื่อเปนหองเรียน และหองพักอาจารยวา ในขณะนี้หองของอาคารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไม
เพียงพอตอการใชงาน อีกทั้งในปที่จะถึงภาควิชาจะมีอาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกกลับมา
ปฏิบัติหนาที่อีกจํานวน 3 ทาน ทําใหหองไมเพียงพอตอการใชงาน ภาควิชาจึงไดทําเรื่องขอใชสถานที่ใตอาคาร
เรียนรวมเปนการชั่วคราว
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1.2.5 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
เลขานุการคณะศึกษาศาสตรไดแจงเรื่องของฝายจัดตั้งโรงเรียนสาธิตและโรงเรียน
นานาชาติวา ในขณะนี้ฝายจัดตั้งฯ ไดเชิญผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 เปนที่ปรึกษาในการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนนานาชาติ และไดมีกําหนดเชิญอธิการบดีมาบรรยายใหความชัดเจนในการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิต ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ชวงบาย ซึ่งทางฝายจัดตั้งฯ จะทําหนังสือเชิญ
คณาจารยเขาฟงการบรรยายดังกลาวตอไป

มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2551
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2550 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2551 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 3
วาระที่ 1.1.3 ขอ 6.
ขอความเดิม 6. นางสาวจินตนา นาคจินดา
แกไขเปน
6. นางสาวจินตนา นาคจินดา

กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการ

หนาที่ 6
วาระที่ 4.2 ในสวนของมติ
ขอความเดิม ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลตามรายชื่อขางตนเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร และผูรับผิดชอบหลักสูตร และขอใหเพิ่มชื่อ และประวัติของอาจารย ดร.พรพิมล พรพีรชนม
และเพิ่มรายละเอียดในสวนของงานวิจัยของอาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์
แกไขเปน
ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลตามรายชื่อขางตนเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร และผูรับผิดชอบหลักสูตร และขอใหเพิ่มชื่อ อาจารย ดร.พรพิมล พรพีรชนม เปนคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร และเพิ่มประวัติของอาจารย ดร.พรพิมล พรพีรชนม และเพิ่ม
รายละเอียดในสวนของงานวิจัยของอาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์
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วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 การเสนอชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2550
จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่
16 มกราคม 2551 วาระที่ 4.1 เรื่องการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2550 ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ
ผูชวยศาสตราจารยนรา บูรณรัช เปนขาราชการพลเรือนดีเดน ระดับ 6-8 เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ผลจากการพิจารณาของมหาวิทยาลัยทักษิณปรากฏวาผูที่รับการคัดเลือกเปนขาราชการพล
เรือนดีเดน ระดับ 6-8 คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
สวนลูกจางประจํา ไดแก นายสุทิน ศุภลักษณ
3.2 สรุปโครงการสัปดาหวิชาการ คณะศึกษาศาสตร (งานทักษิณวิชาการ ‘50)
จากวาระที่ 1.2.2.3 เรื่องแจงจากรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ที่ประชุมไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรเผยแพร ผลสรุป การจั ดโครงการสั ป ดาหทั กษิ ณวิ ช าการ คณะศึกษาศาสตร ให
โรงเรียนที่เกี่ยวของ รวมถึงวิทยากรไดทราบ และควรบรรจุเขาเปนวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ใหกลุมงานบริการวิชาการทําบันทึกแจงผลการประเมินการจัดโครงการฯ ไปยังรอง
อธิการบดีวิทยาเขต ดวย
มติ

ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การเสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย ประเภทตัวแทนหนวยงาน คณะศึกษาศาสตร
ตามที่นางสาวอภิรัตนดา ทองแกมแกว กรรมการสภาคณาจารย ประเภทตัวแทนหนวยงาน
คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ทําใหหมดวาระการเปนกรรมการสภา
คณาจารย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2547 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อ ผูที่เหมาะสมเปนกรรมการสภาคณาจารย ประเภทตัวแทนหนวยงาน คณะศึกษาศาสตร
จํานวน 1 รายชื่อ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ ที่ประชุมมีมติใหเสนอชื่อ วาที่รอยตรี ดร.กฤษณพล จันทรพรหม เปนผูที่เหมาะสม
เปนกรรมการสภาคณาจารย ประเภทตัวแทนหนวยงาน คณะศึกษาศาสตร
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4.2 การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
เนื่องจากตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 หมวดที่ 8 การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการให
ปริญญา มีผลทําใหนิสิตพนสภาพจํานวนมากตามขอ 31.3.5, 31.3.6 ในปการศึกษา 2549 (เฉพาะวิทยาเขต
สงขลา) จํานวน 189 คน ปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 1) จํานวน 23 คน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขขอบังคับ
ดังกลาว ดังนี้
ขอ 31.3.5
เดิม
เมื่อคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากวา 1.75
แกไขเปน
นิสิตที่สอบไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 ยกเวน ภาคการศึกษาแรก
ของปที่เขาศึกษา
ขอ 31.3.6
เดิม
เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เปนเวลา 2
ภาคเรียนที่มีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน
แกไขเปน
เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 เปนเวลา 2
ภาคเรียนที่มีการจําแนกสภาพตอเนื่องกัน
ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสนิสิตไดปรับตัวทางดานการเรียนและสังคม เนื่องจากพื้นฐานการเรียนเดิม
ระดับมัธยมของนักเรียนต่ําลง และตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนมา มหาวิทยาลัยกําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนเพื่อสมัครเขาศึกษาประเภทโควตาภาคใตลดลงเหลือ 2.00 และมี
การเรียกสอบสัมภาษณเพิ่มเติมเปนจํานวนมาก ทําใหนิสิตมีแนวโนมพนสภาพมากขึ้น จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาใหความเห็นชอบในการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ขอ 31.3.5 และขอ 31.3.6 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ มอบฝายวิชาการฯ เสนอมหาวิทยาลัยในนามของคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ
หารือในเรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541 ขอ 31.3.5 และ 31.3.6 พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ และระบุแนวทางการแกไขดวย
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4.3 การขออนุญาตเทียบโอนวิชา
ดวยนางสาวสิริมาศ เพ็ชรไทยพงศ นิสิตหลักสูตร กศ.ม. ภาควิชาการบริหารการศึกษา มี
ความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียนที่ไดเรียนมาแลวในหลักสูตร ศษ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 4 รายวิชา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากภาควิชาการ
บริหารการศึกษาแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาของนางสาวสิริมาศ เพ็ชรไทยพงศ
(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1)
มติ ไมเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวสิริมาศ เพ็ชรไทยพงศ
เนื่องจากไมเปนไปตามหลักเกณฑ และคําอธิบายรายวิชาเนื้อหาไมตรงกัน

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาขอให ค ณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป น หน ว ย
ประเมิน
ประธานแจงหารือกับที่ประชุมในเรื่องที่ไดรับการติดตอจากมหาวิทยาลัยบูรพาวากรมการ
ปกครองมีความประสงคใหคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนหนวยประเมินผูบริหาร บุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาลที่สังกัดกรมการปกครอง โดยมีคาตอบแทนในการบริหารงานให จึงหารือเพื่อใหที่ประชุม
พิจารณาการเปนหนวยประเมิน
มติ

ใหเสนอเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งตอไป

5.2 ขออนุญาตจัดทํารายวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิชาชีพครู
ตามที่ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ไดนําเสนอรางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิชาชีพครู ใหคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณาและไดรับความเห็นชอบในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 นั้น เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการ
ความรวมมือพัฒนาครูระหวางมหาวิทยาลัยทักษิณกับอาชีวศึกษาพัทลุง เพื่อใหบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุงเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู และยังมีกลุมผูสนใจทั่วไปที่จะเขาศึกษา
ตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจํานวนมาก เพื่อเปนการเอื้อตอกลุมเปาหมายดังกลาว ฝายวิชาการฯ จึงได
จัดทํารายวิชาชีพครูเลือกในหลักสูตรดังกลาวเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายวิชาการจัดการเรียนรูอาชีวศึกษา
2. รายวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
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3. รายวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
4. รายวิชาการศึกษาพิเศษ
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทํา 4 รายวิชาชีพครูขางตน
2. พิจารณาการปรับลดเกณฑเพื่อรองรับกลุมเปาหมาย
(เอกสารการประชุม วาระที่ 5 นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ควรทําเปนหลักสูตรแบบเหมาจาย เพื่อเปนการลดคาใชจายของนิสิต และเพื่อใหสามารถ
แขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นได
มติ 1. ในสวนของประเด็นที่ 1 ที่ประชุมเห็นชอบใหเปดทั้ง 4 รายวิชาชีพครูได โดยให
มีการแกไข โดยใหมีการแกไขดังนี้
รายวิชา 0314540 การศึกษาพิเศษ บรรทัดที่ 4
ขอความเดิม ...การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและพิเศษ...
แกไขเปน
...การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กพิเศษ...
2. ในสวนของประเด็นที่ 2 มอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการ

5.3 การเปลี่ยนแปลงผูบริหารคณะศึกษาศาสตร
รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย (กรรมการประเภทคณาจารย) เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เปนมติในเรื่องของการใหผูบริหารระดับผูนําคณะ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร) แสดงวิสัยทัศน นโยบายในการ
บริหารงาน รวมถึงแผนการทํางานใหประชาคมรับทราบ และใหการยอมรับ
มติ เห็นชอบใหเปนแนวปฏิบัติตอไปในการใหผูที่จะมาเปนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
แสดงวิสัยทัศน นโยบายการบริหารงาน และแผนการทํางานใหประชาคมรับทราบ

5.4 รายวิชาชีพครูที่จะเปดในภาคการศึกษาที่ 1/2551
อาจารยชัชวาล ชุมรักษา (กรรมการประเภทคณาจารย) แจงใหที่ประชุมทราบวาในขณะนี้
คอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการที่จะใชในการเรียนการสอนมีสภาพเสื่อมโทรม และชํารุดเสียหายเปนจํานวนมาก
ทําใหไมเพียงพอตอการใชงานสงผลใหจะไมมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใชในการเรียนการสอน
รายวิชาชีพครูที่จะเปด จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
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1. โยกยายเครื่องคอมพิวเตอรที่พอใชไดจากหอง IT.ED.2 ไปยังหอง IT.ED.1 เนื่องจากมี
การใชงานมากกวา
2. ในกรณี ที่ ดํ า เนิ น การในข อ 1. แล ว เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ยั ง ไม เ พี ย งพอต อ การใช ง าน
เห็นสมควรใหจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา และสํารวจปญหาเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานได
และไมได เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
มติ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาปญหาและสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชงานได
และมอบหมายคณบดีคณะศึกษาศาสตรประสานมหาวิทยาลัยในเรื่องนโยบายหลักในการลงคอมพิวเตอรให
ครบในคณะตางๆ เพื่อดําเนินภารกิจดานการเรียนการสอน

5.5 การปรับปรุงอาคารดานหลังคณะศึกษาศาสตร
หัว หนา ภาควิช าเทคโนโลยี และสื่อ สารการศึ กษาเสนอใหที่ ประชุ มพิจ ารณาดําเนิน การ
ปรับปรุงอาคารดานหลังคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหนิสิตไดใชประโยชน
ซึ่งประธานไดแจงใหทราบวาขณะนี้ไดประสานกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินการปรับปรุง
ดานหลังของอาคารคณะศึกษาศาสตรแลว

ปดประชุม

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เวลา

16.10 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง
ตรวจรายงานการประชุม

