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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
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ณ หองประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร

ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
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(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย)
3. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
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1. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)

ผูรวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์
3. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค วรรธนเศรณี
4. อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง
5. อาจารยคุณอานันท นิรมล
6. นางสมนิตย
สุกาพัฒน
7. นางสุภาภรณ
ประดับแสง
8. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.30 น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

ผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาการบริหารฯ
ผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาจิตวิทยา
ผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาพลศึกษาฯ
ผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาหลักสูตรฯ
ผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีฯ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 รายละเอียดตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1 นอกเลม
1.1.2 โครงการประชุมเพื่อเสริมสรางความเขาใจเรื่อง “การประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยทักษิณ”
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.2
1.1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแผนมหาวิทยาลัยใหม ทั้งแผนระยะ 15 ป และ
แผน 5 ป ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงกําหนดใหมีการทบทวนแผนปฏิบัติการของคณะฯ เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดดําเนินการระหวางวันที่ 23-24 มีนาคม 2554 ซึ่งสถานที่จะเปนภายนอกหรือ
ภายในมหาวิทยาลัยจะหารือในวาระอื่นๆ ตอไป
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
1.2.1.1 มติคณะกรรมการคุรุสภา
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.1.1
1.2.1.2 การรับรองหลักสูตร
ด ว ยคณะอนุ ก รรมการประเมิ น หลั ก สู ต รจากทางคุ รุ ส ภาได ดํ า เนิ น การ
รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ 2554 นั้น ไดมีขอเสนอแนะใหคณะศึกษาศาสตรเสนอขอมูลตอคุรุสภาเพิ่มเติมในเรื่องของการสงครู
อุสตาซไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ไมผานการประเมินของ สมศ. 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนถ้ําตลอด โรงเรียน
เทพา โรงเรียนศึกษาวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนชุมชนวัดสามบอ ซึ่งคณะจะนําเสนอขอมูลดังกลาวตอคุรุสภา
ตอไป
1.2.1.3 โครงการผลิตครูพันธุใหม
ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการผลิตหรือใหทุนในโครงการผลิตครู
พันธุใหมนํารอง ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ
(1) ครู 5 ป คัดเลือกจากนิสิตชั้นปที่ 4 โดยการผลิตหรือการใหทุนใน
รูปแบบนี้ไดดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2552 โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดคัดเลือกนิสิต
ใน 3 วิชาเอกคือ ฟสิกส ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยไดสอบสัมภาษณและทําสัญญาไปแลวเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2552 และในปการศึกษา 2553 คณะไดคัดเลือกนิสิตใน 5 สาขาวิชาเอกคือ คณิตศาสตร ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ไดสอบสัมภาษณไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553
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(2) ครู 6 ป (ปริญญาตรีควบโท) โดยคณะศึกษาศาสตรจะเริ่มดําเนินการ
เรียนการสอนในปการศึกษา 2554 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะสงรายละเอียดตางๆ
มาใหคณะทราบ และจะดําเนินการรับสมัครภายในเดือนเมษายน 2554 นี้ โดยหลักสูตรที่คณะเสนอขอทุนใหกับ
นิสิตประกอบดวย 5 สาขาคือ สาขาการประถมศึกษา วิทยาศาสตร-ชีววิทยา วิทยาศาสตร-เคมี วิทยาศาสตรฟสิกส และสาขาคณิตศาสตร ทั้งนี้หลักสูตรตางๆ สําหรับครู 6 ป อยูในกระบวนการจัดทําหลักสูตร
(3) ครูปริญญาโท 2 ป รับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในวิชาเอกตางๆ มารับ
ทุนปริญญาโททางการศึกษา 2 ป โดยคณะจะเปดรับทุนใน 5 สาขาวิชาคือ คณิตศาสตร ชีววิทยา ฟสิกส เคมี
และศิลปศาสตร โดยในสวนของสาขาศิลปศาสตรเนื่องจากยังมีปญหาในเรื่องของหลักสูตรจึงอาจเลื่อนการผลิต
ในสาขาดังกลาวเปนปการศึกษา 2555 ทั้งนี้ ความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
1.2.1.4 ทุนครู สควค.
ด ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร ไ ด รั บ การจั ด สรรทุ น สควค. ให แ ก นิ สิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 50 ทุน ใน 5 สาขาๆ ละ 10 ทุน ประกอบดวยสาขาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี
ชีววิทยา และคอมพิวเตอร โดยคณะจะดําเนินการประกาศรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 นี้
1.2.1.5 โครงการโทรทัศนครูพบสื่อมวลชน
ดวยมหาวิทยาลัยบูรพา ผูรับผิดชอบโครงการโทรทัศนครู รวมกับคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัดกิจกรรมโทรทัศนครูพบสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธโครงการ
โทรทัศนครู ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ระหวางเวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร อาคาร
เรียน 3 (อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม) ในการนี้ ขอเชิญชวนผูที่สนใจเขารวมในกิจกรรมดังกลาว
1.2.2 กรรมการประเภทคณาจารย
1.2.2.1 รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
ตามที่รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย ไดเขาประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 นั้น รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประมาณ เทพ
สงเคราะห) แจงเพื่อทราบถึงการใชพื้นที่อาคารใตสํานักหอสมุดเปนอาคารปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมการ
ศาสตร โ ดยได จั ด สรรงบประมาณในการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ในป 2554 จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม หารื อ ไปยั ง
มหาวิทยาลัยเนื่องจากบุคลากรโดยสวนใหญของคณะศึกษาศาสตรและหนวยงานใกลเคียงใชพื้นที่ดังกลาวเปน
สถานที่จอดรถของบุคลากร ซึ่งจะสงผลกระทบตอบุคลากรของคณะ ตลอดจนทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมสงางาม
ในชวงมีงานพระราชทานปริญญาบัตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบคณบดีคณะศึกษาศาสตรประสานงานให
มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอไป
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1.2.3 ผูเขารวมประชุม
1.2.3.1 หัวหนาสํานักงาน
(1) สรุปการใชเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2554
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.3.1
(2) การจัดโครงการบริการวิชาการ
หั ว หน า สํ า นั ก งานขอความร ว มสาขาวิ ช าต า งๆ ในการจั ด โครงการ
บริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเงินแผนดิน ใหดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว ไมควร
ปรับแผนไปรวมตัวในชวงของการปดงบประมาณมากเกินไป เนื่องจากจะสงผลตอการเบิกจายได
(3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิต
ดวยคณะไดจัดโครงการการพัฒนาตนของครูผานการเรียนรูจากเรื่อง
เลาและชีวิตจริง ใหแกนิสิตเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 ณ หอง
ประชุม 15403 อาคารเรียน 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยไดเชิญนางมัทนา แซนฟอรด วิทยากรชาวตางชาติ
บรรยายในวันดังกลาว ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2554
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 6 วาระที่ 4.3 การโอนยายคณะ (นางสาวจุไรรัตน มัดผิน)
ใหปรับหมายเลขหัวขอ เปน 4.4 และปรับขอความในสวนของเนื้อหา และมติจาก
ขอความเดิม สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
แกไขเปน
วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว
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วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2554
วาระที่ 5.3 (ราง) โครงการเทิดพระเกียรติ “พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ (ราง) โครงการเทิดพระเกียรติ “พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” โดยมอบรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ปรับรายละเอียดโครงการดังกลาวเพื่อเขารวมในงานทักษิณวิชาการของมหาวิทยาลัย รองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับรายละเอียดตางๆ ของโครงการแลว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ
เห็นชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรแยกการโครงการยอยที่ 4 จัดพิธีปลุกเสกพระที่ระลึก รุน “ครูแหงแผนดิน” ออกจาก
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใหจัดทําเปนโครงการอีกโครงการหนึ่ง
2. ในสวนของโครงการยอยที่ 5 จัดกิจกรรมรวมกับสถานศึกษาเครือขาย ควรใหโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดารมีสวนรวมดวย
มติ 1. เห็นชอบ (ราง) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมอบ
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรปรับรายละเอียดโครงการยอยตางๆ ใหเหมาะสมโดยประสานงานกับผูรับผิดชอบ
ในแตละโครงการยอย และใหปรับ (ราง) โครงการเฉลิมพระเกียรติตามขอเสนอแนะจากกรรมการ โดยเสนอขอ
งบประมาณแบบคูขนานคือ ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยและงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดวย
2. สาขาวิชาตางๆ สามารถเสนอโครงการเพิ่มเติมได หรือหากมีโครงการตามแผนอยู
แลวสามารถนําโครงการดังกลาวจัดรวมกันได

3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 วาระที่ 3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะ คณะไดแจง
เวียนใหสาขาวิชาตางๆ เสนอชื่อกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร พบวามีขอเสนอแนะและ
ขอซักถามถึงที่มา และองคประกอบของกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ
ของคณะศึกษาศาสตร ที่ประชุมมีมติใหนําเรื่องดังกลาวเขาทบทวนและพิจารณาขอเสนอแนะจากสาขาวิชาใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งตอไป ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมทบทวนและพิจารณา
ถึงองคประกอบ และการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 3.2)
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ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรใหสาขาวิชาตางๆ เสนอรายชื่อกรรมการในแตละชุด แลวใหกรรมการชุดตางๆ เสนอชื่อ
ประธานกรรมการเองอยางอิสระ
2. การแตงตั้งกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ ควรใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมครบ
ทุกคน
3. ควรเพิ่มคณะกรรมการดําเนินงานดานการวิจัย ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตางจากคณะกรรมการวิจัย
ของคณะไดแตงตั้งและดําเนินงานไปกอนแลวเพิ่มเติม
มติ
1. เห็ น ชอบให โ ครงสร า งของคณะกรรมการดํ า เนิ น งานชุ ด ต า งๆ ประกอบด ว ย
องคประกอบตอไปนี้
(1) ประธานกรรมการ
(2) รองประธานกรรมการ
(3) ตัวแทนสาขาวิชาตางๆ อยางนอยสาขาละ 1 คน เปนกรรมการ
(4) กรรมการและเลขานุการ
(5) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. เห็นชอบการเสนอรายชื่ อกรรมการชุด ตางๆ โดยใหเ พิ่มคณะกรรมการดํ าเนิ น
งานวิจัยตามขอเสนอแนะจากรรมการ และใหแยกคณะกรรมการพัฒนานิสิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ออกเปนคนละชุดกัน
3. ให ป ระธานกรรมการดํ า เนิ น งานชุ ด ต า งๆ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง 2 ป โดย
สามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องกันได
4. ใหกรรมการดําเนินงานแตละชุดมีภารกิจในการสรางและพัฒนางานของคณะตาม
ตัวชี้วัดของคณะศึกษาศาสตร

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การแตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ตามที่ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ทิ พ ย วิ ม ล วั ง แก ว หิ รั ญ ประธานผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ไดลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ประกอบกับวาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จะสิ้นสุดลงในวันที่ 9 มีนาคม 2554
กรรมการหลักสูตรดังกลาวจึงไดประชุมหารือในเรื่องดังกลาวเห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2554 เปนตนไป ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ จึงเสนอให
ที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
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ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ไมควรระบุรายชื่อของที่ปรึกษาในการแตงตั้ง ควรระบุเพียงรายชื่อของคณะกรรมการ
เทานั้น
มติ เห็นชอบการแตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2554 ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์
3. อาจารย ดร.ศิริรัตน สินประจักษผล
กรรมการ
4. อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ
กรรมการและเลขานุการ

4.2 การคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน
ตามที่มหาวิทยาลัยไดสงประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การคัดเลือกอาจารยตัวอยาง
ดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. 2553 และคณะไดดําเนินการประกาศใหสาขาวิชาและหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาจารย ตั ว อย า งด า นการเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศของ
มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ปรากฏว า มี ผู เ สนอชื่ อ 1 สาขาวิ ช าคื อ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา เสนอชื่ อ ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.จรั ส อติ วิ ท ยาภรณ เป น อาจารย ตั ว อย า งด า นการเรี ย นการสอน ประจํ า ป พ.ศ. 2553
นางสุ ภ าภรณ ประดั บ แสง จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายชื่ อ ดั ง กล า วเพื่ อ เสนอมหาวิ ท ยาลั ย ต อ ไป
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็น ชอบให เสนอชื่อผู ชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิท ยาภรณ เขารั บ การ
พิจารณาคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน
4.3 ทบทวนการใชพื้นที่อาคารเรียน 3 (อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม)
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีแผนในการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน 3 (อาคารคณะศึกษาศาสตร
เดิม) เปนศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครู และจะปรับปรุงการใชพื้นที่บริเวณชั้น 1 บางสวนเปนหองปฏิบัติการสําหรับ
นิสิตปริญญาเอกนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอคณะ
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและทบทวนการใชพื้นที่อาคารเรียน 3 ชั้น 1 (รายละเอียดตามเอกสารการ
ประชุม หมายเลข 4.3)
มติ ไมเห็นชอบ สาขาวิชาจิตวิทยายืนยันการใชพื้นที่บางสวนของหอง 302-303 ตามที่
คณะได มี ข อ ตกลงให ส าขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง เป น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง สาขาวิ ช าได
ดําเนินการออกแบบการใชพื้นที่ดังกลาวแลว
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4.4 วิธีการไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชา
ตามที่สภาวิชาการไดเห็นชอบโครงสรางคณะศึกษาศาสตรโดยใหมี 8 สาขาวิชานั้น เพื่อให
การบริหารงานภายในสาขาวิชาตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวิธีการ
ไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชาตางๆ ทั้งนี้ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการจัดระบบงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ระบุเพียงวาอธิการบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้งและถอดถอนเทานั้น ไมไดระบุวิธีการ
ไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงดังกลาว
มติ 1. เห็นชอบใหกําหนดวิธีการไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชา ดังนี้
(1) ใหคณาจารยในสังกัดคณะศึกษาศาสตรพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงประธานสาขาวิชาที่ตนสังกัด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ระหวางเวลา 08.30-15.00 น. ณ สํานักงาน
คณะศึกษาศาสตร
(2) ให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การให ไ ด ม าซึ่ ง ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง
ประธานสาขาวิชาเพื่อพิจารณาผลการเสนอชื่อ โดยมีองคประกอบดังนี้
(2.1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธาน
(2.2) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
(2.3) รองศาสตราจารย ดร.นิรนั ดร จุลทรัพย
กรรมการ
(ผูแทนคณาจารย)
(2.4) หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร กรรมการและเลขานุการ
(3) คณะกรรมการดําเนินการฯ ตามขอ 2 ดําเนินการทาบทามผูที่ไดรับการเสนอ
ชื่อเพื่อรับตําแหนงประธานสาขาวิชาตามลําดับความถี่ที่ไดรับการเสนอ และแจงผลใหทราบโดยทั่วกัน
2. ใหคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชา และภาระหนาที่ของประธาน
สาขาวิชา ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2553

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฯ
ดว ยสถาบั นวิ จัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลั ยทั กษิ ณ ร ว มกั บสํ านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แหงชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานภายนอก กําหนดจัดประชุม
วิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําป 2554 การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจําป 2554 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางดาน
พลังงานทดแทนในประเทศกําลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม ระหวางวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2554 โดยเสนอให
คณะศึกษาศาสตรเขารวมจัดนิทรรศการในการประชุมดังกลาว ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเขารวม
จัดนิทรรศการดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)
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มติ เห็นชอบใหนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
ในครั้งตอไป
5.2 พิจารณาเสนอชื่อผูแทนผูปฏิบัติงานเปนคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง
ตามที่ผูชวยศาสตราจารยนพดล ศุกระกาญจน ไดยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบัติหนาที่
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ทําใหตําแหนงดังกลาววางลง มหาวิทยาลัยจึงเสนอหัวหนาสวนงานตางๆ
หารือรวมกับบุคลากรในสังกัดเพื่อเสนอชื่อผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย จํานวน 1 คน แทนตําแหนงที่วาง
ซึ่งคณะไดแจงเวียนใหสาขาวิชาตางๆ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลมายังคณะ ปรากฏวาไมมีสาขาวิชาใดเสนอชื่อ
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปนกรรมการดังกลาว จํานวน
1 คน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม-นอกเลม)
มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์ เขารับ
การพิจารณาเปนคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง
5.3 พิจารณาหลักสู ต รการศึกษาบั ณฑิต สาขาวิช าการศึ กษา วิ ชาเอกวิทยาศาสตร ชีววิทยา (ฉบับปรังปรุง)
ดวยคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก
วิ ท ยาศาสตร -ชี ว วิ ท ยา ได ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและผ า นการพิ จ ารณาของรองศาสตราจารย ดร.ปริ น ทร
ชัยวิสุทธางกูร ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรแลว อาจารย
พเยาว อินทสุวรรณ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุงดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสาร
การประชุม หมายเลข 5.2 นอกเลม)
มติ เห็ น ชอบให นั ด ประชุม คณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร ส มั ย วิ ส ามั ญ เพื่ อ
พิจารณาเรื่องดังกลาวตอไป

ปดประชุม

เวลา

16.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

