
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 3/2556 

วันจันทรที่  11  มีนาคม  2556  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย) 

3. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารยดวงฤดี  พวงแสง – รักษาการแทน) 

4. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.วาทิต  ระถี – แทน) 

6. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

8. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

9. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ – รักษาการ) 

10. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

12. รองคณบดีฝายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

13. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

14. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชมุ (ไมมี) 
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ผูรวมประชุม 
1. อาจารย ดร.พชัรี  รมพยอม    ผูชวยคณบด ี

2. นางสาวปทมา  สํานักโหนด    เจาหนาที่บริหารงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน (ไมมี) 
 

1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  
1.2.1  ประธานสาขาวิชา 

1.2.1.1  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(1)  ตามท่ีโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียน    

ขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต ไดรับทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากสํานักงานมูลนิธิชัย

พัฒนานั้น จะมีพิธีมอบทุนดังกลาวในวันที่ 13 มีนาคม 2556  ณ โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา อ.เมือง 

จ.สตูล โดยทุนดังกลาวจะประกอบดวยทุนสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 2 ทุน และสําหรับนิสิตชั้นปที่ 2, 3 และ 

4 ชั้นปละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 5 ทุน 

(2)  โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลน

ในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต กําหนดจัดโครงการคายภูมิศาสตรใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล ระหวางวันที่ 

18-20 มีนาคม 2556  ณ อุทยานแหงชาติทะเลบัน จ.สตูล  

(3)  โครงการ ตชด. กําหนดจัดโครงการอบรมครูปฐมวัยในโครงการบาน

นักวิทยาศาสตร ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 20-21 มีนาคม 2556  ณ หอง SC518 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูเขารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 43 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนา และกลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดสตูล จํานวน 19 โรงเรียน  

 (4)  สาขาวิชากําหนดจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนออกฝกปฏิบัติ       

การสอน สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชั้นปที่ 4 จํานวน 100 คน ในวันที่ 9 มีนาคม 

2556 และวันที่ 12 มีนาคม 2556  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร อาคาร 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

สงขลา  
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1.2.2  เลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสติ) 
1.2.2.1  การประชุมจัดทําแผนการผลิตกําลังคนสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 

รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพแจงรายละเอียดแทนเลขานุการในการ

ประชุมวา ตามที่รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิตไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหเขา

รวมประชุมสัมมนาการจัดทําแผนการผลิตกําลังคนสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใหเหมาะสมกับความตองการ

ของประเทศ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556  ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมได

หารือในประเด็นของคุณภาพการผลิตบัณฑิตวาใหมีคุณภาพตามศักยภาพที่บัณฑิตมี และใหผลิตบัณฑิตตาม

ความตองการ โดยเนนในสาขาที่ขาดแคลน และไดมอบหมายใหสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

ทบทวนและหาแนวทางในการยกระดับวิชาชีพครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป 
1.2.2.2  ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมสภาคณบดี

คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้     

ปนเกลา กรุงเทพ นั้น มีขอสรุปจากการประชุม (เอกสารการประชุมนอกเลม) ดังนี้ 

(1) ใหแตละมหาวิทยาลัยกําหนดแผนการผลิตบัณฑิตที่เนนคุณภาพให     

มากขึ้น (โดยใหลดการผลิตในสาขาที่มีกําลังคนเกิน และเพิ่มการผลิตในสาขาที่ขาดแคลน)  

(2) หากมหาวิทยาลัยใดยังไมมีความพรอมในการผลิตบัณฑิตในสาขาที่    

ขาดแคลน ใหทบทวนการดําเนินการและดําเนินการผลิตเมื่อมีความพรอม 

(3) การเปดหลักสูตรใหม หากหลักสูตรยังไมผานการรับรองจาก สกอ./        

คุรุสภา สถาบันการผลิตบัณฑิตไมควรประกาศรับนิสิต/นักศึกษาเขามากอน ควรรอใหหลักสูตรไดรับการอนุมัติ

จาก สกอ./คุรุสภา เรียบรอยกอน 

(4) ใหสถาบันการผลิตแตละสถาบันสงแผนการผลิตบัณฑิตใหสภาคณบดี

คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรทราบลวงหนา 
1.2.2.3  การสอบครูทุนโครงการ สควค. 

ตามที่ สสวท. ไดประกาศสอบคัดเลือกผูรับทุนโครงการ สควค. นั้น มีผูผาน

การสอบขอเขียนรวมทั้งสิ้น 51 คน ประกอบดวยสาขาเคมี 15 คน ชีววิทยา 15 คน ฟสิกส 6 คน คณิตศาสตร 7 

คน และคอมพิวเตอร 8 คน และมาเขารับการสอบสัมภาษณจํานวน 49 คน โดยจะประกาศผลการสอบ

สัมภาษณในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ตอไป 
1.2.2.4  การปฐมนิเทศนิสิต ป.บัณฑิต (ครูอุสตาซ) 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดจัดปฐมนิเทศนิสิต ป.บัณฑิต (ครูอุสตาซ) กลุมที่จะ

เขารับการศึกษาในภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556  ณ หองประชุมคณะ

ศึกษาศาสตร อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผูมารายงานตัวจํานวน 39 คน จากจํานวน

นิสิตทั้งสิ้น 40 คน 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 2/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 1 รายชื่อผู เขาประชุม ในลําดับที่ 10 เปล่ียนจาก  อาจารยพเยาว         

อินทสุวรรณ เปน อาจารยสุวรรณี  เปล่ียนรัมย 

• หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.1.2 บรรทัดที่ 1 และหนาที่ 4 วาระที่ 1.2.2.6 บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  รายละเอียดตามเอกสารการประชุหมายเลข... 

แกไขเปน  รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข... 

• หนาที่ 6 วาระที่ 4.2 ในสวนของมติ ขอท่ี 1 บรรทัดที่ 1  

ขอความเดิม  1. สอดคลองคลองกับศกัยภาพ... 

แกไขเปน  1. สอดคลองกับศักยภาพ... 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง  

3.1 การสอบประมวลความรูของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 2/2556 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 วาระที่ 5.3 การสอบประมวลความรูของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประชุมมีมติ

มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรจัดเตรียมขอมูลเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใน

ครั้งถัดไป 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหทราบวาบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดประชุมคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ซึ่งหากคณะศึกษาศาสตรมีความประสงคจะเสนอเรื่องการสอบ

ประมวลความรูของนิสิตเขาพิจารณาสามารถเสนอเพื่อบรรจุเปนวาระอื่นๆ ในการประชุมได 

มติ ที่ประชุมทราบ และมอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรดําเนินการจัดเตรียมขอมูล

และเสนอเรื่องดังกลาวเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2555  

ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดคาระดับขั้นจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2555 

(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเลม) 

มติ 1. เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2555 และมอบฝาย

วิชาการคณะศึกษาศาสตรประสานงานอาจารยในการปรับแกไขรายละเอียดในการใหคาระดับขั้นดังนี้ 

(1) ประสานงานอาจารยชัชวีร  แกวมณี  ใหทําบันทึกชี้แจงการใหคาระดับ

ขั้น E/F ในรายวิชา 0332112 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

(2) ประสานงานอาจารย ดร.คุณอานันท  นิรมล  ในการใหเหตุผลในการให

คาระดับ I แกนิสิตในรายวิชา 0317333 การผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา 

 2. ที่ประชุมรับทราบการไมสงคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2555 

ของคณาจารยคณะศึกษาศาสตรตามเอกสารที่ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรรายงาน 

 

 
4.2 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ กรณีนิสิต กศ.บ.สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม 

กับหลักสูตรเกา 
ดวยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนราย

วิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม) กับรายวิชาเอก

บังคับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเกา) ใหกับนิสิตจํานวน 1 รายวิชา คือ 

รายวิชา 0319101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษยสําหรับพลศึกษา 1 (หลักสูตรใหม) กับรายวิชา 

0319101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษยสําหรับพลศึกษา 1 (หลักสูตรเกา) ฝายวิชาการคณะ

ศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับดังกลาว (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับใหกับนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 

หลักสูตรใหม กับหลักสูตรเกา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

หลักสูตรใหม 
หลักสูตร กศ.บ. (5 ป) สาขาวิชาพลศึกษา  

หมวดวิชาเอกบงัคับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรเกา 
หลักสูตร กศ.บ. (5 ป) สาขาวิชาพลศึกษา  

หมวดวิชาเอกบังคับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

0319101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

ของมนุษยสําหรับพลศึกษา 1 

3(3-0-6) 0319101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

ของมนุษยสําหรับพลศึกษา 1 

2(2-0-4) 
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4.3 การแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา  
ดวยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย เสนอขอแตงตั้งอาจารย ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล เปน

อาจารยประจําบัณฑิตศึกษา ประเภทคณาจารยประจํา ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยจึงเสนอให     

ที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3) 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย  ดร .วัลลยา   ธรรมอภิบาล  เปนอาจารยประจํา

บัณฑิตศึกษา ประเภทคณาจารยประจํา และมอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรดําเนินการปรับแกไขรูปแบบ

การนําเสนอประวัติอาจารยใหเปนรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 
4.4 การอนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.การประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 

ดวยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอความเห็นชอบ

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษา และตอบสนองความตองการของผูเรียนและหนวยงานตางๆ ที่ตองการบุคลากร

ทางการประถมศึกษา  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว (เอกสาร

การประชุมหมายเลข 4.4) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
สาขาวิชาควรตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยใหชัดเจนวาหลักสูตรดังกลาวไดปดไปแลวหรือไม 

และควรจะดําเนินการในลักษณะของการปรับปรุงหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตร 

มติ เห็นชอบใหดํ า เนินการปรับปรุงหลัก สูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา หลักสูตร 5 ป โดยใชงบประมาณในการปรับปรุงจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน และฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร ตรวจสอบไปยังฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยดวยวาหลักสูตร

ดังกลาวไปปดไปแลวหรือไม 

 

 
4.5 การปดหลักสูตร วท.บ.พลศึกษา, กศ.ม.คณิตศาสตร และ ปร.ด.ภาวะผูนําทางการ

บริหารการศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ไดกําหนดใหหลักสูตรที่ไมเปด

ทําการสอนติดตอกันเปนเวลาตั้งแต 2 ปขึ้น เสนอปดหลักสูตร โดยในสวนของคณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตร       

ที่เขาขายดังกลาว ฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยจึงเสนอใหพิจารณาการปดหลักสูตรดังกลาว จํานวน                

3 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.บ.พลศึกษา, กศ.ม.คณิตศาสตร และหลักสูตร ปร.ด.ภาวะผูนําทางการบริหาร

การศึกษา ดังนั้น ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปดหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร

ดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5) 
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ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรมีการทบทวน และดําเนินการปดหลักสูตรที่ไมไดมีการดําเนินการใดๆ ในทุกสาขาวิชา 

มติ 1. เห็นชอบใหดําเนินการปดหลักสูตร วท.บ.พลศึกษา และหลักสูตร ปร.ด.ภาวะผูนํา

ทางการบริหารการศึกษา 

 2. ไมเห็นชอบการปดหลักสูตร กศ.ม.คณิตศาสตร เนื่องจากยังมีนิสิตตกคางที่ยังไม

สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ หากนิสิตในหลักสูตร กศ.ม.คณิตศาสตร สําเร็จการศึกษาหมดทุกคน

แลว ใหดําเนินการปดหลักสูตรดังกลาวได 

3. มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรสํารวจการดําเนินการของหลักสูตร กรณีที่

หลักสูตรใดที่ไมไดมีการดําเนินการ หรือไมไดรับนิสิตตอเนื่องเปนเวลานาน หรือเขาขายที่จะตองปดหลักสูตร ให

ประสานงานเพื่อใหดําเนินการปดหลักสูตรใหเรียบรอย 

 

 
4.6 การจัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับคณาจารยบรรจุใหม 

ตามความเห็นของที่ประชุมสภาวิชาการ ในการนําเสนอหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร ได

เสนอใหมีระบบอาจารยพี่เล้ียงใหกับคณาจารยใหมในมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรนํารอง

ในเรื่องดังกลาว ซึ่งฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรไดจัดทํารางการจัดระบบอาจารยพี่เล้ียงคณาจารยใหม คณะ

ศึกษาศาสตร ขึ้น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียดดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6) 

มติ เห็นชอบรางการจัดระบบอาจารยพี่ เ ล้ียงคณาจารยใหม  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใหปรับแกรายละเอียดดังนี้ 

1. ในสวนของวัตถุประสงคใหเพิ่มขอ “เพื่อชวยเหลือในดานการปรับตัวเขากับ

วัฒนธรรมของคณะ” และเลื่อนขอ 1 มาเปนขอสุดทาย และจัดลําดับเลขขอใหม 

2. แกไขขอมูลในขอ  2.2 ในหัวขอระบบอาจารยพี่ เ ล้ียง  เปน  2.2 เปนผูมี

ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่คณาจารยไมนอยกวา 5 ป หรือ 

3. ในขอ 6. แนวทางการปฏิบัติหนาที่อาจารยพี่เล้ียง ใหเพิ่มหัวขอ “เขารวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับคณาจารยใหม” 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ  

5.1 การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาไดเสนอขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิมเปน

สาขาวิชา “คอนเวอรเจนทเทคโนโลยีส่ือ” เพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาดังกลาว (เอกสารการ

ประชุมหมายเลข 5.1 นอกเลม) 
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มติ เห็นชอบใหประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาถอนวาระ และนําเขา

พิจารณาใหมในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรคร้ังตอไป 

 

 
5.2 โครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2557 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดใหคณะศึกษาศาสตรดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2557 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการ

บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามโครงการที่ดําเนินการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 

(เอกสารแนบหมายเลข 5.1 นอกเลม) ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการดังกลาว 

มติ เห็นชอบ และใหเพิ่มเติมโครงการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาและโครงการ

ของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนใหครบถวน 

 

 
5.3 การเสนอชื่อผูแทนและใหความเห็นในคุณลักษณะของบุคคลที่สมควรไดรับการ

แตงตั้งเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ดวยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดี ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และมอบหมายใหหนวยงานเสนอ

ตัวแทนเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในวันดังกลาว ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาเสนอชื่อผูแทนของคณะศึกษาศาสตร และใหที่ประชุมแสดงความเห็นในสวนของคุณลักษณะของ

บุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดี (เอกสารการประชุมนอกเลม) 

มติ 1.  เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารย  ดร .สุนทรา   กลาณรงค  เปนผูแทนคณะ

ศึกษาศาสตรรวมแสดงความเห็นตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 2. เห็นชอบใหเสนอคุณลักษณะของบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ปดประชุม เวลา 17.25 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


