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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจาํป 2553 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2553 โดย

ไดแตงตั้งคณะทํางานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป 2553 ซึ่งไดดําเนินการจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยง โดยไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 3 ดานคือ (1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร : ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ และ (3) ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน : การประกันคุณภาพการศึกษา ประธานจึงขอรายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงที่ไดดําเนินการ

ไปแลว ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 

 

1.1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ 

ประธานแจงรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ ตาม

รายละเอียดในเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2 และกําหนดใหมีการประชุมประธานสาขาวิชาตางๆ เพื่อ

พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น. โดยคณะจะ

มีหนังสือแจงใหทราบตอไป 

 

1.1.3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 5 ป 

(พ.ศ. 2553-2557)” 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวน

ยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)” ระหวางวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554  ณ จักรพรรดิ        

รีสอรท อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ในการนี้ ขอความรวมมือประธานสาขาวิชาตางๆ เขารวม  และ

ประชาสัมพันธใหคณาจารยในสาขาวิชาเขารวมโครงการในระหวางวันดังกลาว 

  

1.1.4 ความรวมมือของคณะศึกษาศาสตรในเครือเทา-งาม 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดทําความรวมมือกับคณะครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัยในโครงการเทา-งาม 5 สถาบัน ซึ่งประกอบดวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใน

ระยะแรกไดทําความรวมมือในเรื่องของเครือขายการจัดทําวารสารคณะ เพื่อใหมหาวิทยาลัยในเครือขาย

สามารถจัดสงผลงานเผยแพรในวารสารเครือขายระหวางกันไดโดยใชรูปแบบการเผยแพรและตีพิมพรูปแบบ

เดียวกัน และอาจกําหนดใหมีการจัดตั้งบรรณาธิการรวมเพื่อดําเนินงานเรื่องดังกลาว  
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นอกจากนี้ ยังทําความรวมมือระหวางสถาบันดานวิชาการในเรื่องการทําหลักสูตรรวม 

โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท-เอก การเรียนรวมของนิสิตระหวางสถาบันในโครงการเทา-งาม การศึกษาดูงาน

ของบุคลากร และความรวมมือในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา สวนความรวมมือในเรื่องอื่นๆ จะแจงใหทราบใน

โอกาสตอไป 

 

1.1.5 การบรรจุอาจารยใหม 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

จํานวน 12 อัตรา เพื่อรองรับการผลิตครูตามโครงสรางใหมของคณะศึกษาศาสตรนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได

บรรจุอาจารยใหม จํานวน 2 อัตรา (นายสิทธิชัย  วิชัยดิษฐ และนางสาวพัชรี  รมพยอม) ลงในสาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สวนอัตราที่เหลืออยูในระหวางดําเนินการ 

 

1.1.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ศศ.บ.ส่ือดิจิตอล ของสาขาวิชาเทคโนฯ 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 ไดอนุมัติให

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ศศ.บ. ส่ือดิจิตอล ของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยความคืบหนา

ในเรื่องดังกลาวจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ ดังนี้ 
1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

1.2.1.1  การเขาคายของนิสิต สควค. 

ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ได

กําหนดใหสถาบันใหทุนในโครงการ สควค. จัดกิจกรรมคายปลูกฝงคุณลักษณะความเปนครูและเสริม

ประสบการณวิชาชีพครู และปฐมนิเทศกอนบรรจุเขาปฏิบัติงานชดใชทุน สําหรับนิสิต/นักศึกษาโครงการสงเสริม

การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2553 ซึ่งคณะไดจัดสงนิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูไปรวมเขาคายระหวาง

วันที่ 3-9 เมษายน 2554  ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยโครงการดังกลาวดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย 
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1.2.1.2  การรับนิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิต ประจําป 2554 

ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเปดรับสมัครนิสิตหลักสูตร ป.

บัณฑิต ตามโครงการ สควค. จํานวน 40 ทุน ซึ่งเปดเรียนตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2554 และไดรับนิสิตตาม

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (กลุมอุซตาส) จํานวน 40 คน โดยไดเปด

สอนตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2554 

 

1.2.1.3  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง“การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)” 

ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง “การ

จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)” ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมคณะ

ศึกษาศาสตร ชั้น 2 อาคารเรียน 3 คณะศึกษาศาสตร ในการนี้ ขอเชิญคณาจารยเขารวมการประชุมในวัน

ดังกลาวตอไป 

 

1.2.1.4  โครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนิสิตกอนออกปฏิบัติการสอนฯ 

ดวยหนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการเตรียมความ

พรอมและปฐมนิเทศนิสิตกอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) ประจําปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 28-29 เมษายน 2554  ณ หอง 15403 อาคารเรียน 15 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยคณะจะมีหนังสือแจงใหคณาจารยทราบตอไป 

 

1.2.1.5  การพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรครู 5 ป และครูปริญญาโท 2 ป 

หลักสูตรครู 5 ป 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครู 5 ปไปแลวนั้น 

เนื่องจากไดมีบางมหาวิทยาลัยไดขอใหคุรุสภาขยายการรับรองหลักสูตรครู 5 ป ซึ่งคุรุสภาแจงการขยาย

ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางไมเปนทางการใหอีก 2 ป จนถึงป พ.ศ. 2555 ทั้งนี้สํานักงานการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ไมไดขยายเวลาใหตามคุรุสภา ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ. 5 ป ของมหาวิทยาลัยทักษิณยัง

ยืนยันดําเนินการปรับปรุงไปตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ. 

หลักสูตรครูปริญญาโท 2 ป 

ดวยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหจัดทําหลักสูตรปริญญาโท สควค. 2 ป โดยให

เร่ิมเปดรับนิสิต/นักศึกษาในป พ.ศ. 2555 ขณะนี้คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรดังกลาวใหสามารถเปดรับนิสิตไดในปการศึกษา 2555 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา (ไมมี) 
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1.3 เรื่องแจงจากผูเขารวมประชุม 
1.3.1 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

1.3.1.1  สรุปการใชจายเงินงบประมาณ ประจําไตรมาสที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสาร

การประชมุ หมายเลข 1.3.1.1) 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 

 
วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 3/2554 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

3/2554 เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เสนอชื่อคณะกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้งประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร และคณะ

ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรแลวนั้น เพื่อใหการแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําคณะเปนไปดวยความเรียบรอยและครบตามองคประกอบ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2551 ขอ 20(3) (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ 

1. เห็นชอบใหบุคคลเปนคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
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• ผูทรงคุณวุฒิภายในคณะ จํานวน 2 คน จากผูไดรับการเสนอชื่อดังนี้ 

(1) รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย  สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(2) รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน  สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(3) รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ  สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(4) รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  สังกัดสาขาวิชาการประเมินผล

และวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(5) รองศาสตราจารยเอกวิทย  แกวประดิษฐ  สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

โดยใหทาบทามบุคคลในลําดับท่ี (1) และ (2) หากไดรับการปฏิเสธให

ทาบทามบุคคลในลําดับที่ (3) ตอไป 

• ผูทรงคุณภายนอกคณะ จํานวน 1 คน เห็นชอบใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน จากผูไดรับการเสนอชื่อ

ดังนี้ 

(1) นางเพชรา  วงศประไพโรจน  ขาราชการบํานาญ อดีตอาจารยสังกัด

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(2) นางลําดวน  เกษตรสุนทร  อดีตอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โดยใหทาบทามบุคคลในลําดับที่ (1) กอน หากไดรับการปฏิเสธใหทาบทาม

บุคคลในลําดับที่ (2) ตอไป 

2. เห็นชอบใหรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร (อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

เปนเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  

3. เห็นชอบใหบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ดังนี้ 

(1) หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร (นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

(2) นางสุภาภรณ  ประดับแสง 

(3) นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 
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4.2 การเปลี่ยนแปลงคาระดับข้ันของนิสิต (รายวิชา 0308252, 0319319 และ 0302531) 
ดวยมีอาจารยผูสอนเสนอขอเปลี่ยนแปลงคาระดับขั้นของนิสิตในรายวิชาตอไปน้ี 

(1) อาจ า ร ย เ กษมสุ ข   เ ฉ ลี ย วศั ก ดิ์   อ าจ า รย พิ เ ศษสอน ร าย วิ ช า  0 3 0 8 2 5 2 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY กลุม 2 และกลุม 5 เสนอขอเปลี่ยนแปลงคาระดับขั้นในรายวิชาดังกลาว

จํานวน 5 คน เนื่องจากไดประเมินผลการเรียนของนิสิตเปน 2 สวน คือคะแนนสอบและคะแนนเก็บ ในสวนของ

คะแนนเก็บไดมอบหมายใหนิสิตทํารายงาน 2 ชิ้น ซึ่งเกิดขอผิดพลาดในการใหคะแนนรายงานของนิสิต จึงเสนอ

ขอแกไขคาระดับขั้นของนิสิตจํานวน 5 คนในรายวิชาดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 

4.2.1) 

(2) อาจารยชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน เสนอขอเปลี่ยนแปลงคาระดับขั้นในรายวิชา 0319319 

INTRODUCTION TO SPORT PSYCHOLOGY กลุม 1 ของนิสิตจํานวน 1 คน เนื่องจากประเมินผลการเรียน

ของนิสิตผิดพลาด (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2.2) 

(3) อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ เสนอขอเปลี่ยนแปลงคาระดับขั้นของนิสิตจํานวน      

1 คน ในรายวิชา 0302531 ACADEMIC ADMINISTRATION กลุม 1502 เนื่องจากประเมินผลการเรียนของ

นิสิตผิดพลาด (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2.3) 

ในการนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงคาระดับใน

รายวิชาขางตน 

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคาระดับขั้นของนิสิตในรายวิชาดังตอไปน้ี 

1. รายวิชา 0308252 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY กลุม 2 และกลุม 5 ของ

อาจารยเกษม  เฉลียวศักดิ์ ดังนี้ 

ชื่อนิสติ คะแนนเดิม คะแนนใหม คาระดบัข้ันใหม 

1. นางสาวปารวี แซดาน 73 83 A 

2. นางสาวรัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ 68 78 B+ 

3. นางสาววรรณี ศรีสวัสดิ์ 60 70 B 

4. นางสาวสุนิดา แซล้ิม 66 76 B+ 

5. นายอาลีฟ สะบูดิง 76 86 A 

 

2. รายวิชา 0319319 INTRODUCTION TO SPORT PSYCHOLOGY กลุม 1 ของ

อาจารยชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน 

ชื่อนิสติ คะแนนเดิม คะแนนใหม คาระดบัข้ันใหม 

นายรัฐพล  ศิริวงศ 66 76 B+ 
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3. รายวิชา 0302531 ACADEMIC ADMINISTRATION กลุม 1502 ของอาจารย 

ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ 

ชื่อนิสติ คะแนนเดิม คะแนนใหม คาระดบัข้ันใหม 

นายนัฐพงษ  ดินนุย 57 87 A 

 

 
4.3 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.4 ป) สาขาวิชาชีพครู หมวดวิชาชีพ

ครู 
ดวยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (กศ.บ.4 ป เอก-โท) ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ของสาขาวิชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยจึงเสนอขอหารือเกี่ยวกับ

โครงสรางหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

มติ เห็นชอบโครงสรางการจัดทําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.4 ป) สาขาวิชาชีพครู

หมวดวิชาชีพครู ของสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย และใหยึดเปนโครงสรางการจัดทําหลักสูตรในหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆ โดยกําหนดใหมีรายวิชาชีพครู (กศ.บ.4 ป) จํานวน 40 หนวยกิต ในทุกสาขาวิชา 

สวนโครงสรางรายวิชาในหมวดอื่นใหเปนไปตามความเหมาะสมของแตละสาขาวิชาตอไป 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การกําหนดวันสอบวัดแววครูกรณีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรกําหนดใหนิสิตที่มีความประสงค

โอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตรตองผานการสอบวัดแววความเปนครู เพื่อใหการดําเนินการในการสอบ

เปนไปดวยความเรียบรอย และใหนิสิตไดรับการทดสอบกอนดําเนินการโอนยายคณะ ประธานจึงเสนอให         

ที่ประชุมพิจารณากําหนดชวงวันในการจัดทดสอบวัดแววความเปนครู 

   มติ เห็นชอบใหมีการจัดทดสอบวัดแววครูกอนใหนิสิตดําเนินการเสนอคํารองขอโอนยาย

สังกัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้งตอปการศึกษา (ภาคเรียนตน ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูรอน)      

โดยมอบฝายวิชาการฯ ของคณะศึกษาศาสตร ดําเนินการกําหนดชวงวันในการทดสอบ และจัดทําประกาศ       

ใหทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป 
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5.2 การโอนยายคณะของนายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก 
ดวยนายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก  นิสิตวิชาเอกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มีความประสงคขอ

โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายของ

นิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2) 

   มติ เห็นชอบใหนายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก โอนยายจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร ได 

 

 
5.3 การใหรางวัลอาจารยดีเดนของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหง

ประเทศไทย 
ดวยที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อ

วันที่ 31 มีนาคม 2554 มติเห็นชอบใหประกาศเรื่อง การใหรางวัลคณาจารยทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร            

2 ประเภทคือ รางวัลคณาจารยแหงชาติทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และรางวัลอาจารยดีเดนของสภาคณบดี

คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ในการนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อ

เปนอาจารยดีเดนตามเกณฑการใหรางวัลของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 5.3) 

   มติ เห็นชอบใหเสนอชื่ออาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร เขารับการพิจารณารับรางวัล

อาจารยดีเดนของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย โดยมอบฝายวิชาการฯ ของคณะ

ประสานงานในสวนของการจัดทําเอกสารและหลักฐานเสนอสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรตอไป 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


