รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2551
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
3. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
4. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร ภิณูชน – รักษาการแทน)
5. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง - รักษาการแทน)
6. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา – รักษาการแทน)
7. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
8. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
9. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)
11. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
ผูไมเขาประชุม
1. รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
2. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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3. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยสุรศักดิ์ ไผดํา)

ผูรวมประชุม
1. รองศาสตราจารยสุเทพ
2. อาจารย ดร.ทิพยวิมล
3. นางสมนิตย
4. นางสุภาภรณ
5. นางสาวจงกลวรรณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

สันติวรานนท
วังแกวหิรัญ
สุกาพัฒน
ประดับแสง
พิสิฐพันพร

เนื่องจากติดภารกิจ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงาน

13.15 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร
ประธานกล า วขอบคุ ณ บุ ค ลากรคณะศึ ก ษาศาสตร ที่ มี ส ว นในการทํ า ให
การจั ด กิ จ กรรมครบรอบ 40 ป ค ณะศึ ก ษาศาสตร ประสบความสํ า เร็ จ และดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
พรอมกันนี้ไดมอบใหฝายตางๆ กลาวรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร ดังนี้
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ
มีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการตั้งแตวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ดังนี้
(1) วันที่ 11 ธันวาคม 2551 อภิปรายเรื่อง “แนวคิดโรงเรียนเพื่อนเด็ก ทักษะชีวิต
และโลกศึกษา เปนรูปแบบ International Conference” โดย ดร.รังสรรค วิบูลอุปถัมภ รวมกับวิทยากร
ชาวตางประเทศจากองคการยูนิเซฟ และคณะ มีผูเขาฟงการบรรยายประมาณ 250 คน
(2) วันที่ 12 ธันวาคม 2551 บรรยายเรื่อง “Backward Design กับการออกแบบ
หลักสูตรและการสอน” โดย ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ มีผูเขาฟงการบรรยายประมาณ 600 คน และในชวง
บายเปนการนําเสนองานวิจัย
(3) วันที่ 13 ธันวาคม 2551 อภิปราย “เวทีวิพากษกระบวนทัศนการสรางความรู
ทางศึกษาศาสตร” มีผูเขาฟงประมาณ 40 คน
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ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางมาก แตไดรับเสียงสะทอน
จากนิสิตวาไมควรจัดใหมีการเรียนการสอนในวันที่มีการบรรยาย ควรใหนิสิตไดเขาฟงการบรรยายดวย เนื่องจาก
เปนหัวขอที่มีประโยชน และนาสนใจอยางยิ่ง
การประชาสัมพันธ
ไดจัดทําโครงไมสําหรับขึ้นปายคัตเอาทสําหรับการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
บริเวณหาแยกเกาะยอ ซึ่งคณะสามารถใชโครงไมที่จัดทําขึ้นในการจัดกิจกรรมตางๆ ได
การจัดนิทรรศการ
มีหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเขารวมการจัดนิทรรศการในงาน
ครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตรมากมาย อาทิ จากศูนยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร จากนิสิตปริญญาโท และภาควิชาตางๆ
ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร
การประกวดตางๆ
คณะได จั ด กิ จ กรรมการประกวดหลายรายการ อาทิ การประกวดงานวิ จั ย ดี เ ด น
การวิจัยในชั้นเรียน วิทยานิพนธดีเดน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร และการประกวดการเขียนเรียงความ
รอยแกวรอยกรอง ซึ่งไดรับความสนใจเขารวมประกวดมากมาย
พิธีรําลึกพระคุณครู
คณะได จั ด พิ ธี รํ า ลึ ก พระคุ ณ ครู ใ นช ว งบ า ยวั น ที่ 13 ธั น วาคม 2551 โดยได เ ชิ ญ
อาจารยอาวุโสคณะศึกษาศาสตร อาจารยเกษียณอายุ และปูชนียาจารย มารวมงาน และมีศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน ตลอดจนบุคลากรจํานวนมากเขารวมในพิธีรําลึกพระคุณครูและมอบดอกไมใหแกปูชนียาจารย
ทั้งนี้ ขอใหคณะมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร ไวเปนที่ระลึก
แกหอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณดวย
1.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2553-2556
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1
1.1.3 โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ จะเขารับการพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ในวันเสารที่ 20 ธันวาคม 2551 ซึ่งหากผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณแลวจะไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางเต็มที่
1.1.4 การจัดทํางบประมาณ ป 2553
กองแผนงานกําหนดใหคณะดําเนินการจัดทํารายละเอียดความตองการงบประมาณ
ประจําป 2553 (รายการครุภัณฑ) ถึงกองแผนงานภายในวันที่ 5 มกราคม 2552 โดยคณะจะประสานงาน
ไปยังภาควิชาตอไป
มติ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
ฝายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการศึกษาสัมพันธ ณ โรงยิม ภาควิชา
พลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีนิสิต
เขารวมในโครงการดังกลาวประมาณ 1,500 คน
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 การเสนอรายชื่อกรรมการกลางในการสอบกลางภาค
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มี กํ า หนดให มี ก ารสอบกลางภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2551 ระหวางวันที่ 22-26 ธันวาคม 2551 จึงขอใหภาควิชาเสนอรายชื่อกรรมการกลางในการสอบ
มายังฝายวิชาการฯ คณะโดยดวน โดยคณะจะนัดประชุมกรรมการดังกลาวในวันที่ 18 ธันวาคม 2551
1.2.2.2 โครงการสัมมนาของฝายวิชาการฯ
ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการสัมมนานิสิตระหวาง
ปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ป) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร และโครงการ
สัมมนานิสิตระหวางปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ในระหวางวันที่ 23-24
ธันวาคม 2551 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด ร ว มกั บ กรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
โดยกําหนดจัดการอบรมเปน 4 รุน มีคณาจารยจากคณะศึกษาศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวมเปนวิทยากรในการอบรมดังกลาว
1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ (รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท)
แจงรายละเอียดแทนรองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร ดังนี้
ดวยสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต ใหคณะเสนอโครงการ
พัฒนากลุมจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนากลุมจังหวัด ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2551
ในการนี้ จึงขอความรวมมือภาควิชาพิจารณาเสนอโครงการมายังคณะเพื่อบรรจุในแผนดังกลาวตอไป
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1.2.4 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตามที่ภาควิชาไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ ป 2552 จํานวน
3,552,900 บาทนั้น จะมีกําหนดเปดซองประกวดราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ซึ่งคาดวาภาควิชาจะไดรับ
ครุภัณฑไดทันสําหรับใชในงานพระราชทานปริญญาบัตร และสําหรับใชในการเรียนการสอนตอไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 11/2551
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
11/2551 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 6 วาระที่ 4.4 ขอ 2 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม บริหารธุรกิจ ของยายมาสังกัดสาขาวิชาการปฐมวัย...
แกไขเปน
บริหารธุรกิจ ขอยายมาสังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย...
หนาที่ 6 วาระที่ 4.4 ในสวนของมติ บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ...ยายมาสังกัดสาขาวิชาการปฐมวัย...
แกไขเปน
...ยายมาสังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย...
หนาที่ 7 บรรทัดที่ 4-5
ขอความเดิม
1. ดร.ศั ก ดิ์ สิ น โรจน ส ราญรมย เข า รั บ การพิ จ ารณาในสาขา
การบริหารการศึกษา
2. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เขารับการพิจารณา
ในสาขาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
แกไขเปน
1. ดร.ศั ก ดิ์ สิ น โรจน ส ราญรมย เข า รั บ การพิ จ ารณาปริ ญ ญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาการบริหารการศึกษา
2. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เขารับการพิจารณา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาภาวะผูนําทางการ
บริหารการศึกษา
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วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 การแตงตั้งคณะกรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม.
สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2551
วาระที่ 5.2 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชา
จิต วิท ยาการใหคํ า ปรึ ก ษา ที่ป ระชุม มีม ติ มอบฝา ยวิ ชาการฯ คณะศึ กษาศาสตร ตรวจสอบคุ ณสมบั ติข อง
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี ลิมอักษร ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ คือ กรณีมิไดดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารยขึ้นไป หรือมิไดมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก กับบัณฑิตวิทยาลัย หากตรวจสอบแลวมีคุณสมบัติ
ครบถ ว นตามเกณฑ ใ ห เ ห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง บุ ค คลตามที่ ภ าควิ ช าจิ ต วิ ท ยาและการแนะแนว เสนอเป น
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
ในการนี้ ฝ า ยวิ ช าการฯ คณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี ลิมอักษร กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณแลว พบวามีคุณสมบัติไมครบถวน
ตามเกณฑ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา (เอกสารการประชุม หมายเลข 3.1)
มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการให
คําปรึกษา ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร ภิณูชน
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณี ลิมอักษร
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์
กรรมการ
และเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม. สาขา
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร ภิณูชน
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์
กรรมการ
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3.2 การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2551 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2551 วาระที่ 4.2 เรื่อง การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ไดมอบใหฝายวิชาการฯ เสนอมหาวิทยาลัยใน
นามของคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อหารือในเรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ขอ 31.3.5 และ 31.3.6 พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและระบุแนว
ทางการแกไข
ขณะนี้ เ วลาได ลว งเลยมาระยะหนึ่ ง แล ว รองศาสตราจารย นิรั น ดร จุ ล ทรัพ ย (กรรมการ
ประเภทคณาจารย) จึงขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
เนื่องจากคณะไดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารที่มารับหนาที่เปนรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธซึ่งรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว จึงยังมิไดมีการประสานงานการดําเนินงานดังกลาว ประธานจึงมอบ
ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยหาขอมูลจากมหาวิทยาลัยตางๆ
ประกอบการพิจารณาดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได ข อความอนุ เ คราะห ใ ห ค ณะที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยหรือมีคุณวุฒิปริญญาเอก คณะละ 1 คน เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ ที่ประชุมเสนอชื่ออาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน เขารับการพิจารณาแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

4.2 การเทียบโอนรายวิชาเรียนนางสาวสายใจ ทองกุล
ดวยนางสาวสายใจ ทองกุล นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กับรายวิชา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวสายใจ
ทองกุล (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบใหสามารถเทียบโอนได 1 รายวิชา ดังนี้
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รายวิชาของ ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
273-530 ภาษาอังกฤษสําหรับศึกษาศาสตร
เพื่อพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)

คาระดับขั้น
S

รายวิชาของ ม.ทักษิณ
0115500 การอาน
2(2-0-4)

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 เสนอรายชือ่ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของอาจารย ดร.ทิพยวิมล
วังแกวหิรัญ
ดวยอาจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ ไดเสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอดํารง
ตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน
ผลการสอนของอาจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1...นอกเลม)
มติ ที่ ป ระชุ ม เสนอรายชื่ อ คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ประเมิ น ผลการสอนของอาจารย
ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ ดังนี้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย
อนุกรรมการ
4. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
อนุกรรมการและเลขานุการ

5.2 การเสนอรายชื่อบุคคลที่มผี ลงานดีเดนดานการวิจัย ประจําป พ.ศ. 2551
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดประชาสัมพันธมายังคณะใหพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการวิจัย เพื่อเขารับรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานการวิจัย ประจําป
พ.ศ. 2551 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณารับรางวัลดังกลาว
(เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2...นอกเลม)
มติ ที่ ป ระชุ ม เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ ส มควรได รั บ การพิ จ ารณารางวั ล ดี เ ด น ด า นการวิ จั ย
ประจําป พ.ศ. 2551 จํานวน 2 ชื่อ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ
2. อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป

ปดประชุม

เวลา

14.50 น.
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นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

