รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2551
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
5. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม - แทน )
6. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร ภิณูชน – รักษาการแทน)
7. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง - รักษาการแทน)
8. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา – รักษาการแทน)
9. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยสุรศักดิ์ ไผดํา – รักษาการแทน)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
11. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
12. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
13. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

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. รองศาสตราจารยสุเทพ
2. นางสมนิตย
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวจงกลวรรณ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สันติวรานนท
สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจากติดภารกิจ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงาน

13.25 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารีเสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2552
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายลเข 1.1.1
1.1.2 แนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2
มติ
ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
ฝายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการลอยกระทง เพื่อเปนการสืบสาน
ประเพณีของไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ซึ่งโครงการดังกลาวมีนิสิตใหความสนใจเขารวมโครงการกันอยางมากมาย
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 ผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องการพัฒนาศาสตรแหง
บูรณาการผานเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย : สูการตกผลึกทางปญญา ระหวางวันที่ 6-7 พฤศจิกายน
2551
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1
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1.2.2.2 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับสถาบันตางประเทศ
ภาควิชาหลักสู ตรและการสอนไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรี ย นรู กั บ สถาบั น ต า งประเทศ ระหว า งวั น ที่ 17-18 พฤศจิ ก ายน 2551 ณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ ต ะระ และ
มหาวิทยาลัยไซน ประเทศมาเลเซีย เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณในการเรียนรูกับนักวิชาการในสถาบันประเทศมาเลเซีย ซึ่งจากการ
ดําเนินโครงการดังกลาวจะสงผลใหเกิดความรวมมือทางวิชาการขึ้น ไมวาจะเปนการสงอาจารย-นิสิต เขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัย หรือการสงบทความหรืองานวิจัยเพื่อเผยแพร เปนตน และโครงการ
ดังกลาวไดประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุการจัดโครงการทุกประการ
1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
- ไมมี –
1.2.4 หัวหนาภาควิชาตางๆ
1.2.4.1 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีกําหนดเขารวมโครงการสัมมนา
ทางวิชาการโสตเทคโนสัมพันธแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ 11-12
ธันวาคม 2551 โดยมีคณาจารยในภาควิชา รวมถึงนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประมาณ 38 คนเขารวมโครงการ ซึ่งรายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.2.4.2 หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มีอาจารยที่กลับจากลาศึกษาตอกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ทาน คือ อาจารยชวนพิศ ชุมคง ซึ่งยังไมสําเร็จการศึกษาแตกลับเขาปฏิบัติหนาที่
โดยอยูระหวางการทําวิทยานิพนธ
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย
- ไมมี1.2.6 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
เนื่องดวยบิดาของอาจารย ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน ไดถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดเทพชุมนุม ตําบลบานพรุ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะศึกษาศาสตรรับเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพในวันเสารที่ 22 พฤศจิกายน 2551
จึงขอเชิญชวนกรรมการเขารวมงานในวันดังกลาว สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะรับ-สงจะแจงใหทราบ
ตอไป
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 10/2551
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
10/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 6 วาระที่ 5.2 บรรทัดสุดทาย ใหตัดขอความ “ซึ่งโดยมากเกิดจากขณะนี้ยังไม
มีแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานฯ ที่ชัดเจน” ออก

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 กิจกรรมฝายวิชาการในงานครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร
สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
10/2551 วาระที่ 5.1 เรื่ อ ง กิ จ กรรมฝ า ยวิ ช าการในงานครบรอบ 40 ป ค ณะศึ ก ษาศาสตร ได ม อบหมาย
ใหภาควิชาพิจารณาเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรม พรอมทั้งงบประมาณที่จะใชในกิจกรรมดังกลาวมายัง
ฝายวิชาการฯ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ขณะนี้ไดลวงเลย
กํ า หนดวั น ส ง มาระยะหนึ่ ง แล ว รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ จึ ง ขอความร ว มมื อ ภาควิ ช า
แจงรายละเอียดและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมายังฝายวิชาการฯ เพื่อดําเนินการตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 เปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รและอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี
ดวยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี (เอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา พลันสังเกตุ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.อานอบ คันฑะชา
กรรมการ
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3. อาจารย ดร.กนกพร สังขรักษ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารยประจําหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา พลันสังเกต
2. ผูชวยศาสตราจารยสุธิตา ตั้นสุวรรณ
3. ผูชวยศาสตราจารยเกษม ตั้นสุวรรณ
4. อาจารย ดร.กนกพร สังขรักษ
5. อาจารย ดร.อานอบ คันฑะชา
และมอบหมายให น างสุ ภ าภรณ ประดั บ แสง ประสานงานขอประวั ติ อ าจารย ที่ ไ ด รั บ
การแตงตั้งใหครบถวน

4.2 เสนอชื่อคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ดวยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จะหมดวาระลงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ในการนี้ ภาควิชา
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแต ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ เป น คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง บุ ค คลเป น คณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย
ประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1 รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน ประธานกรรมการ
1.2 อาจารย ดร.กฤษณพล จันทรพรหม
กรรมการ
1.3 รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ กรรมการและเลขานุการ
2. อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2.1 รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน
2.2 รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ
2.3 อาจารย ดร.กฤษณพล จันทรพรหม
2.4 อาจารยคุณอานันท นิรมล
2.5 อาจารยชัชวาล ชุมรักษา
และมอบหมายใหนางสุภาภรณ ประดับแสง ประสานงานใหภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาในการระบุงานวิจัยของรองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ เพิ่มเติม
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4.3 การเทียบโอนรายวิชาของนายสมเกียรติ เพ็ชรรัตน
ดวยนายสมเกียรติ เพ็ชรรัตน รหัส 451031304 นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร ขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยไดผลการเรียน E ในรายวิชา ภม 216 การแปลความหมายแผนที่
และภาพถาย ซึ่งรายวิชาดังกลาวเปนวิชาของหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2545 และนิสิต
ไดลงทะเบียนเรียนใหมในรายวิชา 0116381 การแปลความหมายของแผนที่และภาพถาย ของหลักสูตร กศ.บ.
สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2551 ในการนี้ จึงขอเทียบรายวิชาดังกลาวเพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามโครงสราง
หลักสูตร (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบ ให น ายสมเกี ย รติ เพ็ ช รรั ต น เที ย บโอนรายวิ ช าที่ เ คยได ผ ลการเรี ย น E
ในรายวิชา ภม 216 การแปลความหมายแผนที่และภาพถาย กับรายวิชา 0116381 การแปลความหมายของ
แผนที่และภาพถายของหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2551

4.4 การขอโอนยายคณะ
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวนริ ศ รา พิ นิ จ พจนา นิ สิ ต สาขาวิ ช าภู มิ ศ าสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ขอยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
2. นางสาวกาญจนี เนาเนิ น ทอง นิ สิ ต สาขาวิ ช าการตลาด คณะเศรษฐศาสตร แ ละ
บริหารธุรกิจ ขอยายมาสังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร
ในการนี้ จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการขอโอนย า ยคณะของนิ สิ ต ตามรายชื่ อ ข า งต น
(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบ ใหนางสาวนริศรา พินิจพจนา ยายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร และนางสาวกาญจนี เนาเนินทอง ยายมาสังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตรได

4.5 เสนอชื่อผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2550
ด ว ยคณะกรรมการพิ จ ารณาการมอบปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 8
พฤศจิกายน 2551 กําหนดใหคณะพิจารณาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา
2550 เพื่อเปนการยกยองบุคคลผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรม ซึ่งไดบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสวนรวมฯ ทั้งนี้
สามารถยื น ยั น รายชื่ อ ที่ ไ ด เ สนอไปแล ว ในป ก ารศึ ก ษา 2549 ซึ่ ง ยั ง ไม ไ ด พิ จ ารณาได (เอกสารการประชุ ม
หมายเลข 4.5)
มติ ใหยืนยันเสนอรายชื่อที่ไดเสนอไปเพื่อเขารับการพิจารณารับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 2 ราย คือ
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1. พระราชพิพัฒนาภรณ
2. นายสุธน เจริญพงศ
และเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก 2 รายคือ
1. ดร.ศั ก ดิ์สิ น โรจนส ราญรมย
เข ารั บ การพิจ ารณาปริ ญ ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ ในสาขาการบริหารการศึกษา
2. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เขารับการพิจารณาปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา

4.6 การแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี กศ.บ. (การสอนภาษามลายู)
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณมีนโยบายใหคณะศึกษาศาสตรดําเนินการเปดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร กศ.บ. (การสอนภาษามลายู) เพื่อรองรับการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
เฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ในการนี้ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี กศ.บ. (การสอนภาษามลายู) (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.6)
มติ เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กศ.บ. (การสอนภาษามลายู)
และมอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การรับสมัครครูผูสอนอิสลามศึกษาเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาบุคลากรอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาผูสอนอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต จึ งได ม อบหมายให สํา นัก ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การที่ 12 ยะลา จัด ให มี
โครงการพัฒนาบุคลากรอิสลามศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรี ศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ 2552 จํานวน 450 คน ในการนี้
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการรับนิสิตเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําป
งบประมาณ 2552 จํานวน 40 คน (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบและมอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการในเรื่องการรับสมัคร
ครูผูสอนอิสลามศึกษาเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป
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5.2 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม.
สาขาจิตวิทยาการใหคาํ ปรึกษา
ดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการให
คําปรึกษาจะหมดวาระลงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารยป ระจําหลักสูตร ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการให
คําปรึกษา (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2)
มติ มอบฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ตรวจสอบคุณสมบัติของผูชวยศาสตราจารย
วรรณี ลิมอักษร ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ คือ กรณีมิไดดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป
หรือมิไดเปน ดร. กับบัณฑิตวิทยาลัย หากตรวจสอบแลวมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑใหเห็นชอบการแตงตั้ง
บุคคลตามที่ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว เสนอเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจํ า หลั ก สู ต ร ศศ.ม. สาขาจิ ต วิ ท ยาการให คํ า ปรึ ก ษา (รายละเอี ย ดตามเอกสารการประชุ ม นอกเล ม )
แตหากตรวจสอบแลวมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑ ใหภาควิชานําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะในครั้งตอไป
5.3 การเปดการเรียนการสอนที่ศูนยเทศบาลเมืองเบตง
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนในโครงการความรวมมือกับ
เทศบาลเบตง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเปนผูรับผิดชอบและจัดการในสวนของงบประมาณตางๆ ความทราบแลว
นั้น เนื่องจากในการปฏิบัติงานและการประสานงานในเรื่องดังกลาวจําเปนตองมีเจาหนาที่คณะศึกษาศาสตร
ดูแลและประสานงานในเรื่องตางๆ ดวย เนื่องจากทราบถึงรายละเอียดการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงเสนอใหแตงตั้งบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผูประสานงาน
และดําเนินการในโครงการความรวมมือกับเทศบาลเบตงดวย
มติ มอบฝ า ยวิ ช าการฯ คณะศึ ก ษาศาสตร ดํ า เนิ น การเสนอชื่ อ บุ ค ลากรคณะ
ศึกษาศาสตรเพื่อแตงตั้งเปนผูประสานงานการจัดการเรียนการสอนในโครงการความรวมมือกับเทศบาลเบตง
ดวย

ปดประชุม

เวลา

15.05 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

