รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 4/2556
วันศุกร์ ท่ ี 13 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
4. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา – แทน)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
8. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
9. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
10. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
11. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
2. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชยั ดิษฐ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้ช่วยคณบดี

13.40 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 สรุ ปผลการประชุ มแนวทางการผลิตครู ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการทัง้ เชิง
ปริมาณและคุณภาพ
ด้ วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ จัดประชุมเรื่ อง แนวทางการ
ผลิตครูให้ สอดคล้ องกับความต้ องการทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยประเด็นหารื อในวันดังกล่าวสรุปได้ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
1.1.1 นอกเล่ม
1.1.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตามที่สํานักพระราชวังได้ แจ้ งหมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู ําเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิ ณในวันที่ 20 มกราคม 2557 นั้น บัดนี ้ มีประกาศอย่างไม่เป็ นทางการว่าจะมี
การเลื่ อ นวัน พระราชทานปริ ญ ญาบัต รเป็ นช่ ว งปลายเดื อ นมกราคม-ต้ น เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2557 โดยสํ า นัก
พระราชวังจะแจ้ งวันที่ชดั เจนให้ มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง
1.1.3 กําหนดการเข้ าพบบุคลากรคณะของฝ่ ายแผนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับแจ้ งจากฝ่ ายแผนงานมหาวิทยาลัยทักษิ ณในการขอเข้ า
พบปะบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อหารื อ และรับฟั งความคิดเห็นและข้ อมูลในเรื่ องต่างๆ ในวันที่ 26 ธันวาคม
2556 ในการนี ้ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ าร่ วมในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ
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1.1.4 การเปิ ดภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557
ด้ ว ยมหาวิท ยาลัยกํ าหนดการเปิ ดภาคเรี ยนตั้งแต่ปี การศึก ษา 2557 เป็ นต้ นไป ให้
สอดคล้ องกับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 กําหนดเปิ ดภาคเรี ยนในวันที่
11 สิงหาคม 2557 ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยจะมีประกาศให้ หน่วยงานต่างๆ ทราบต่อไป
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ กําหนดจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งเป็ นความร่ วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดในระหว่าง
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และ
นิสติ ที่สนใจสามารถนําเสนอผลงาน หรื องานวิจยั ในโครงการดังกล่าวได้
1.2.1.2 คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ประจําปี การศึกษา 2556
- เอกสารการประชุมนอกเล่ม
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ ) - ไม่มี
1.4 เรื่ องแจ้ งจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.4.1 หัวหน้ าสํานักงาน
กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ประจําเดือน
ธันวาคม 2556 ยังคงเป็ นวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ตามเดิม และขอเชิญกรรมการเข้ าประชุมในวันดังกล่าว
ทั้งนี ้ คณะจะมีหนังสือเชิญประชุมแจ้ งไปอีกครั้ง
1.4.2 นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
ด้ วยมหาวิทยาลัยทักษิ ณประกาศเลื่อนการสอบกลางภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา
2556 จากวันระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2556 เป็ นระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2557 ในการนี ้ ขอความ
ร่วมมือกรรมการประชาสัมพันธ์แจ้ งให้ คณาจารย์ในสาขาวิชาทราบด้ วย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 11/2556
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
11/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 1 รายชื่อผู้เข้ าประชุม ลําดับที่ 5 ให้ เปลี่ยนตําแหน่ง จาก อาจารย์ ดร.
โสภณ แย้ มทองคํา เป็ นอาจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.โสภณ แย้ มทองคํา
 หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.3 บรรทัดที่ 1
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ ประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือกับ...
ข้ อความเดิม
แก้ ไขเป็ น
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ ประชุมความร่วมมือกับ...
 หน้ าที่ 7 วาระที่ 5.1 ในส่วนของมติ ข้ อ 2 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
ภายสนอก ในแผนกลยุทธ์...
แก้ ไขเป็ น
ภายนอก ในแผนกลยุทธ์...

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 เสนอชื่อผู้สมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี ศึกษา 2555
ด้ วยมหาวิทยาลัยให้ คณะพิจารณาเสนอชื่ อผู้สมควรได้ รับปริ ญญากิ ตติมศักดิ์ ประจํ า ปี
การศึกษา 2555 ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้ ารั บการพิจารณาเป็ นผู้สมควรได้ รับ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2555 ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
โดยมอบรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ ดําเนินการจัดหาประวัตแิ ละผลงานประกอบการเสนอชื่อ
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4.2 เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ วยรองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
ได้ หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานจึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งดังกล่าว ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วย การ
จัดระบบบริ หารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้ อ 20(3) กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ เป็ น
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรื อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามคําแนะนําของที่ประชุมหัวหน้ าส่วนงานและ
กรรมการโดยตําแหน่ง จํ านวนไม่เกิ นสองในสามของจํ านวนกรรมการโดยตําแหน่ง (ปั จจุบันกรรมการโดย
ตําแหน่งมีจํานวน 9 คน ซึง่ ประกอบด้ วยรองคณบดี และประธานสาขาวิชา)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ และอาจารย์เพชรา
วงศ์ประไพโรจน์ เป็ นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

4.3 เสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอนเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
ด้ วยผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.พูน สุข อุดม ได้ เสนอขอรั บการประเมิ นผลการสอนเพื่ อ ขอ
กํ า หนดตํ า แหน่ ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช าหลักสูต รและการสอน ซึ่ง คณะได้ ต รวจสอบเอกสารต่า งๆ
ในเบื ้องต้ นแล้ ว ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
คําสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
มติ เห็นชอบให้ เสนอคณะอนุกรรมการประเมินประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม ดังนี ้
เป็ นประธานอนุกรรมการ
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ

4.4 กํ า หนดการจั ด โครงการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการและนํ า เสนอผลงานวิ จั ย
ระดับชาติ “45 ปี คืนถิ่น ย้ อนอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต”
ตามที่ ค ณะศึก ษาศาสตร์ กํ า หนดจัด โครงการประชุม สัม มนาทางวิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิ จัย ระดับ ชาติ “45 ปี คื น ถิ่ น ย้ อ นอดี ต สู่ปั จ จุบัน เพื่ อ อนาคต” ระหว่ า งวัน ที่ 6-8 ธั น วาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา ความทราบแล้ วนั้น เนื่องจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง
ส่งผลให้ คณะศึกษาศาสตร์ ไม่สามารถจัดโครงการในช่วงระหว่างวันดังกล่าวได้ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณากําหนดวันในการจัดโครงการดังกล่าว
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มติ เห็นชอบให้ เลื่อนวันจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ “45 ปี คืนถิ่น ย้ อนอดีต สูป่ ั จจุบนั เพื่ออนาคต” เป็ นวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2557

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่ มี)

ปิ ดประชุม

เวลา

15.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
ตรวจรายงานการประชุม

