
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 8/2551 

วันพุธที่  20  สิงหาคม  2551  เวลา  15.30 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร    กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

3. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยนรา  บูรณรัช ) 

5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.เมธินินทร  ภิณูชน – รักษาการแทน) 

6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน – แทน) 

7. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยสุรศักดิ์  ไผดํา – รักษาการแทน) 

8. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา – รักษาการแทน)  

9. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

12. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต    เนื่องจาก ปวย 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์) 

2. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

 

 
ผูรวมประชุม 

1. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

2. อาจารย ดร.ทพิยวิมล วังแกวหิรัญ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

3. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการ 

5. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงาน 

6. ผูชวยศาสตราจารยณฐพงค  จิตรนิรัตน  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรฯ 

7. อาจารยสายัณห  สิทธิโชค   รักษาการหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 15.45 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 ขอใหกําชับขาราชการในสังกัด 

รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 
1.1.2 การเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลทดแทนไตในผูปวยไตวายเรื้อรังดวยวิธี  

ไตเทียมกรณีการสงตอผูปวย 
รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2 

1.1.3 ความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกับเทศบาลเบตง 
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดทําโครงการความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกับ

เทศบาลเบตง จังหวัดยะลา ขณะนี้ไดเซ็นสัญญาความรวมมือแลวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551  ซึ่งในเบื้องตน    

จะเปดสอนใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู โดยความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

เนื่องจากรองคณบดีฝายพัฒนานิสิตประสบอุบัติเหตุทางรถยนตไมสามารถเขารวม

ประชุมได  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงไดแจงโครงการที่จัดขึ้นโดยฝายพัฒนานิสิต               

คณะศึกษาศาสตรแทน ดังนี้ 

1.2.1.1  โครงการทํานุบํารุงศาสนสถานและสรางความสัมพันธกับชุมชน จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2551  ณ วัดแจง  ต.ชัยบุรี  จ.พัทลุง และไดรับความรวมมือจากนิสิต วัด และชาวบานเขารวม

โครงการเปนอยางดี 

1.2.1.2  โครงการบริการแนะแนวแกนิสิตคณะศึกษาศาสตร สําหรับนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตรทุกชั้นป  ณ หองรองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร โดยใหบริการตลอดปการศึกษา 

2551 - 2554 
   
1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ไมมี – 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 

1.2.3.1  คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร 
  คณะศึกษาศาสตรได รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งเปนเครื่องเชา          

ที่มหาวิทยาลัยทักษิณดําเนินการ โดยไดจัดสรรไวสําหรับใชในหอง IT.ED2 จํานวน 51 เครื่อง และจัดสรร        

ไวใชงานที่อาคาร 4 จํานวน 48 เครื่อง โดยในขณะนี้อยูในระหวางลงโปรแกรมปฏิบัติการ และโปรแกรมหลัก               

เพื่อการใชงานตอไป 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชาตางๆ 

1.2.4.1  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 1.2.4.1.1  นิสิตไดรับรางวัลจากการสงผลงานเขาประกวด 

  ภาควิชาไดสงนิสิตเขารวมประกวดในงานเทศกาลประกวด   

การจัดทําแอนนิเมชั่น  ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนิสิตไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (short animation) และไดสง

นิสิตเขาประกวดในโครงการสิงหสรางสรรคคนทีวีป 3 ซึ่งผานเขารอบจํานวน 6 ทีม โดยเรื่องที่ผานเขารอบ       

จะออกอากาศทางรายการเรื่องจริงผานจอ 
 1.2.4.1.2  โครงการบริการวิชาการของภาควิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
ในปงบประมาณ 2551 ภาควิชาไดดําเนินการจัดโครงการ

บริการวิชาการทั้งสิ้นจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการอบรมสงเสริมการเรียนรูผานหอกระจายขาว, โครงการผลิต

ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 รุน สวนในปงบประมาณ 2552 ภาควิชามีกําหนดจัดทําโครงการบริการ
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วิชาการ จํานวน 2 โครงการ 5 รุน ไดแก โครงการอบรมสงเสริมการเรียนรูผานหอกระจายขาว จํานวน 2 รุน และ

โครงการผลิตสื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 รุน ซึ่งรายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

1.2.5.1  รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย (ประธานคณะกรรมการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตฯ) ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้ไดมีมติจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ         

การพัฒนา ครั้งที่ 8/2551 วาระที่ 4.1  การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ และใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการกอตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ตอไป 
 

1.2.6 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 
1.2.6.1 การสัมมนากจิกรรมรูคิด พิจารณา สรางคุณคาที่แทสูการปฏิบัติงาน 

สถาบันพระบรมราชชนก ในสังกัดสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข    

ไดมีหนังสือมาถึงคณะศึกษาศาสตรในเรื่องการจัดสัมมนากิจกรรมรูคิด พิจารณา สรางคุณคาที่แทสูการ

ปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2551 โดยขอใหคณะสงผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพ

เขารวมประชุมในวันดังกลาว และขอความรวมมือใหคณะนําเสนอ good practice 14 ดาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 

2551 โดยนําเสนอดานใดก็ไดใน 14 ดาน ไดแก 

1. แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ 2. ระบบกลไกบริหารหลักสูตร 

3. การเรียนการสอน 4. การพัฒนาอาจารย 

5. การพัฒนาสายสนับสนุน 6. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต และผลงาน 

7. การวิจัยและผลงานวิชาการ 8. การบริการวิชาการ 

9. แหลงบริการวิชาการระดับชาติ นานาชาติ 10. ศิลปวัฒนธรรม 

11. การบริหารจัดการ 12. QM 

13. ระบบกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ 14. ระดับความสําเร็จของ QA 

ซึ่งคณะจะมีหนังสือแจงไปยังภาควิชาตางๆ อีกครั้งหนึ่ง 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 7/2551 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

7/2551 เมื่อวนัอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 ตอท่ีประชมุเพื่อพจิารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข  ดังนี้ 
   หนาที่ 9  บรรทัดที่ 2 
   ขอความเดิม สืบเนื่องจากการที่ครุสภา... 

แกไขเปน สืบเนื่องจากการที่คุรุสภา... 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 พิจารณารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 
  เนื่องดวยภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทํารางหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา  ในการนี้ ประธานคณะกรรมการรางหลักสูตร 

(ผูชวยศาสตราจารยณฐพงค  จิตรนิรัตน) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.1) 
    ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

1. ในสวนของโครงสรางรายวิชายังไมมีวิชาใดที่สะทอนถึง กศ.ม. โดยสวนใหญจะเปน   

ศศ.ม. มากกวา และเมื่อเปนหลักสูตรสหวิทยาการก็ควรมีรายวิชาที่เปนบูรณาการ และควรเพิ่มรายวิชาที่

เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดวย 

2. ควรปรับรูปแบบการตัดคํา และตรวจสอบการใชชื่อรายวิชาเปนภาษาใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. ในสวนของแผนการศึกษาในหนาที่ 11 ควรจะยายวิชา 0320511 การวิจัยทาง

การศึกษา 3(2-2-5) มาเรียนในภาคเรียนตน 

4. ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา “การวินิจฉัยการสอนสังคมศึกษา” โดยควรใชคําอื่นแทนคําวา 

“วินิจฉัย” 
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 มติ เห็นชอบ โดยใหมีการแกไข ดังนี้ 

1. หนาที่ 1 ในสวนของวัตถุประสงคขอท่ี 1 ใหเปล่ียนขอความ 

ขอความเดิม  ...ดานการสอนและการวิจัย 

แกไขเปน ...ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูทางดานสังคม
ศึกษา 

2. หนาที่ 1 ใหรวมวัตถุประสงคในขอ 2 และ3 เขาดวยกัน 

3. แกไขชื่อวิชา 01196712 พัฒนาการทางความคิดของมนุษยและโลก ที่เปน

ภาษาอังกฤษในหนาที่ 9 และหนาที่ 13 ใหเหมือนกัน 

4. หนาที่ 10 ในสวนของความหมายของรหัสวิชา 

ขอความเดิม  เลข 7  หมายถึง  ทษฎีทางสังคมศาสตร 

แกไขเปน  เลข 7  หมายถึง  ทฤษฎีสังคมศาสตร 

5. หนาที่ 12 รายวิชา 0119661 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 

ขอความเดิม           Research of Social Sciences Curriculum Development 

แกไขเปน              Research and Social Study Curriculum Development 

6. หนาที่ 12 รายวิชา 0119674 สังคมวิทยาการเรียนรู 

ขอความเดิม   Sociology of education 

แกไขเปน  Sociology of Learning 

7. หนาที่ 13 รายวิชา 0119679 หัวขอพิเศษในการเมืองการปกครองไทย 

ขอความเดิม   ...Thai of Government… 

แกไขเปน  ...Thai Government… 

8. ในสวนของคําอธิบายรายวิชาใหแสดงรายละเอียดโดยเรียงลําดับรายวิชา 

9. หนาที่ 15 ขอ 18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหระบุดวยวามีการทํา SAR 

ของหลักสูตร และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

10. ใหใสเลขลําดับอาจารยในสวนของประวัติอาจารยและจัดระบบการพิมพใหเปน
รูปแบบเดียวกันหมดทุกคน 

11. ปรับปรุงเอกสารตามขอเสนอแนะของกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 



 7 

4.2 การเทียบโอนรายวิชาของนายสุรสิทธ์ิ  สุดสาย 
    ดวยนายสุรสิทธิ์  สุดสาย  นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปที่ 1 รหัส 511997420  หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน 3 รายวิชา 8 หนวยกิต ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอน

รายวิชาของนายสุรสิทธิ์  สุดสาย  (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบใหการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายสุรสิทธิ์  สุดสาย จํานวน 3 รายวิชา 8 

หนวยกิต ดังนี้ 
รายวิชาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายวิชา หนวยกิต คาระดับขั้น รายวิชา หนวยกิต 

1045204 วิทยาการวิจัย 3(2-2) B+ 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1065140 ภาวะผูนําทางการบริหาร 3(3-0) A 0 3 0 2 5 3 1  ภ า ว ะ ผู นํ า ท า ง

การศึกษา 

3(3-0-6) 

1555101 ภาษาตางประเทศเพื่อการ

คนควา 

2(1-2) P 0115500 การอาน 2(2-0-4) 

 
 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณา (ราง) โครงการระดมทุนเพือ่จัดตั้งกองทุนพฒันาคณะศึกษาศาสตร และ 
(ราง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารกองทุน
พัฒนาคณะศกึษาศาสตร 
ดวยคณะกรรมการฝายกิจกรรมพิเศษ ในการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร  

ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 มีมติใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคณะศึกษาศาสตรขึ้น โดยได

มอบหมายใหรองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย เปนผูยกราง (ราง) โครงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนา

คณะศึกษาศาสตร และ (ราง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารกองทุนพัฒนา

คณะศึกษาศาสตร และใหนําหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในการนี้ ฝายกิจกรรมพิเศษฯ จึงเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) โครงการฯ และ (ราง) ประกาศฯ ดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 

มติ เห็นชอบ โดยใหแกไขดังนี้ 
(ราง) โครงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 
ในสวนของวิธีการระดมกองทุน ใหรวมขอ 2 และ 3 เขาดวยกัน และใหเพิ่ม 1 ขอ     

คือ “อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ” 
(ราง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหาร

กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 
ในสวนของขอ 2 ที่มาของเงินกองทุน ใหปรับแกไขตามวิธีการระดมกองทุนใน     

(ราง) โครงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 
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5.2 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 ดวยภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ในปการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551)        

ในการนี้ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการ

ประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2) 

    มติ เห็นชอบ โดยใหปรับปรุงแกไขเอกสารดังนี้ 

1. แกไขผลการประเมินในดัชนีบงชี้คุณภาพที่ 3.5.1 และ 3.5.2 ในหนาที่ 5 จากเดิม

ผลการประเมินในกลุม 3.5.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหยายผลการประเมินไปไวในกลุม 

3.5.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร ดังนี้ 
เดิม 

ระดับการประเมิน ผลการประเมิน 
ดัชนี้บงช้ีคุณภาพ 

A B C D E คาคะแนน ระดับขัน้ 

3.5 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร...        

      3.5.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร... … … … … … - - 

      3.5.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร... … … … … … 1 : 2.5 A 

 
แกไขเปน 

ระดับการประเมิน ผลการประเมิน 
ดัชนี้บงช้ีคุณภาพ 

A B C D E คาคะแนน ระดับขัน้ 

3.5 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร...        

      3.5.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร... … … … … … 1 : 2.5 A 

      3.5.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร... … … … … … - - 

 

2. เพิ่มแนวทางการแกไขในสวนสรุปจุดออน/จุดแข็งและแนวทางดําเนินการแกไข/

เสริมในหนาที่ 10 
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5.3 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมิน 
 ดวยภาควิชาการประเมินผลและวิจัย ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ในการนี้ ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน (เอกสารการ

ประชุม หมายเลข 5.3) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรประเมินในดัชนีที่ 4.3 (รอยละของจํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร หรือ

นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ : จํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ประเมิน) เพื่อให

สอดคลองกับการประเมินในดัชนีที่ 4.4 (รอยละของจํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับการอางอิงหรือนําไปใชประโยชน

หรือไดรับการจดสิทธิบัตรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ : จํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธและ

สําเร็จการศึกษา (ในระยะเวลา 3 ปลาสุด)) จากนั้นใหปรับสวนสรุปโดยคิดคะแนนจากดัชนีที่ 4.3 

    มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยใหมีการปรับปรุงแกไขดังนี้ 

1. ใหลงวันที่ในเอกสารใหครบถวน 

2. ปรับการใชขอความและภาษาในสวนของจุดออน/จุดแข็งและวิธีการแกไข/เสริม 

ในองคประกอบ/ดานที่ 4 ในหนา 14 ใหม เปน “เนื่องจากใน 3 ปนี้ นิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา จึงไมมี

วทิยานิพนธเผยแพร” 

3. ปรับเอกสารตามขอเสนอแนะของกรรมการ 

 

 
5.4 การแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการกอตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา ครั้งที่ 8/2551 (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 1.2.5.1.1) นั้น รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธแจงใหที่ประชุมทราบวาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณไดใหคณะศึกษาศาสตรเสนอชื่อคณะกรรมการเตรียมการกอตั้งโรงเรียนสาธิต               

แหงมหาวิทยาลัยทักษิณโดยมีคณะศึกษาศาสตรเปนแกนนํา ซึ่งขณะนี้รองคณบดีฝายวิชาการฯ ไดจัดทํา      

รางรายชื่อคณะกรรมการเตรียมการกอตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณแลวเพื่อนําเสนอใหอธิการบดี

พิจารณาลงนาม โดยรายละเอียดและความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

    มติ ที่ประชุมทราบ 
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ปดประชุม เวลา 18.10 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


