รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองแหลงการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
2. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
(อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กรรมการ
(อาจารย ดร.ดวงฤดี พวงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
(อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย กรรมการ
(อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กรรมการ
(อาจารย ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย – รักษาการแทน)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร กรรมการ
(อาจารย ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท กรรมการ
12. อาจารยสุวิมล อนวัชพันธุ กรรมการ
13. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
14. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ ผูชวยเลขานุการ
(อาจารย ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
15. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร ผูชวยเลขานุการ
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
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16. นางสุภาภรณ คติการ ผูชวยเลขานุการ
17. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร ผูชวยเลขานุการ
ผูไมเขาประชุม
1. รองศาสตราจารยนอม สังขทอง เนื่องจาก ติดภารกิจ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ เนื่องจาก ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร
2. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ สํานักงานคณะศึกษาศาสตร
3. นางสาวปทมา สํานักโหนด สํานักงานคณะศึกษาศาสตร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.10 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1. การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันเสารที่ 22 เมษายน
2560 ที่ประชุมไดหารือเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเห็นชอบใหคณะศึกษาศาสตรเปน
ผูบริหารจัดการในสวนของการดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนทั้งหมดโดยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย และเห็นชอบใหจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ ความคืบหนา
จะแจงใหทราบตอไป
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาครูประจําการ ประจําปงบประมาณ 2560 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชากําหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยการบริหาร
การศึกษาระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3 และงานปจฉิมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ในระหวางวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 ณ หองเรียนรวม 15403 มหาวิทยาลัยทักษิณ
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1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร
ดวยอาจารย ดร.วรินธร เบญจศรี และนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปที่ 2 ไดเขา
รวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยผลงาน
ดังกลาวจะไดรับการตีพิมพเปน Proceedings ในการประชุมวิชาการดังกลาว
1.2.3 กรรมการและเลขานุการ (รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ)
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขอกําหนดการจัดทําขอเสนอแผนการ
ดําเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อชี้แจงขอกําหนดการจัดทําขอเสนอแผนการดําเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมกําหนดใหมหาวิทยาลัยทักษิณเปน
ประธานเครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลางใน 5 จังหวัด (สงขลา ยะลา ปตตานี สตูล และนราธิวาส) และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนรองประธาน โดยโครงการดังกลาวจะใหทุนกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนจะพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพของสถาบันผลิตครู
และผลการสอบของผูรับทุน
(2) การกรอกขอมูลในระบบ e-SAR TSU
มหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยทุกหลักสูตรตอง
กรอกขอมูลในระบบ e-SAR TSU ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งพบวามีหลายหลักสูตรที่ยังไม
ดําเนินการ ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดพบปญหาขัดของในการกรอกขอมูลสามารถติดตอ หรือสอบถามไดที่นางอุทัย
ศิริคุณ
(3) การจัดสงแผนพัฒนาคุณภาพประจําป 2558
ขอความรวมมือใหหลักสูตรตางๆ สงแผนพัฒนาคุณภาพประจําป 2558
ของ
หลักสูตร ซึ่งขณะนี้ฝายวิชาการคณะไดรับแลว 2 หลักสูตร คือ ป.บัณฑิตการเสริมสรางสันติสุขชายแดนใต และ
หลักสูตร ศศ.ม.จิตวิทยาการใหคําปรึกษา หลักสูตรที่ยังไมสงขอใหเรงดําเนินการจัดสงที่ฝายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร
1.3 ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ
(1) สรุปผลการใชจายงบประมาณเงินรายได และแผนดิน ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ
2560
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.3.1
(2) การใชงานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน
ตามที่มหาวิทยาลัยไดวาจางบริษัทในการดําเนินการโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน
(English Discoveries) และไดมอบ user สําหรับเขาใชงานโปรแกรมใหกับบุคลากร อาจารย และนิสิต นั้น
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ในเบื้องตนผลการเขาใชงานโปรแกรมดังกลาวของคณะศึกษาศาสตรจัดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ โดยในสาย
คณาจารยมีปริมาณการเขาใชงานเฉลี่ยเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาทีตอสัปดาห สายสนับสนุนเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 5 นาที
ตอสัปดาห จึงขอความรวมมือใหคณาจารยและบุคลากรเขาใชงานโปรแกรมดังกลาวใหมากขึ้น
(3) เงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร
ขณะนี้เงินรายไดของคณะศึกษาศาสตรมียอดรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมกวา 200,000 บาท
โดยรายไดสวนใหญมาจากการจัดบริการวิชาการ โครงการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4 ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัด
โครงการแขงขันกีฬามิตรภาพระหวางสถาบันของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 10 ประจําป ค.ศ.
2017 ระหวางวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งโครงการไดสําเร็จลุลวง
ไปดวยความเรียบรอย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2560 เมื่อวัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 5 วาระที่ 4.4 ในสวนของมติ ขอ 2 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ดร.ชัชวาล ชุมรักษา อีกครั้ง และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาในครั้งถัดไป
แกไขเปน ดร.ชัชวาล ชุมรักษา อีกครั้ง และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา
หนาที่ 8 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม
...ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ บุคคลเพอแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการ
แกไขเปน
...ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ บุคคลเพื่อแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)
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วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560-2564)
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560-2564)
ในการนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตรดังกลาว
(เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 4 ป ทั้งนี้ อาจมีการปรับแผนอีกครั้งเมื่อ
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
4.2 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2560
ดวยมหาวิทยาลัยใหสวนงานวิชาการพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารย
ดีเดนแหงชาติ ประจําป 2560 ซึ่งคณะไดแจงเวียนใหสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ ปรากฏวาไมมีผูไดรับการเสนอ
ชื่อ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป
2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ ไมเสนอชื่อ
4.3 การโอนยายคณะของนิสิต (นางสาวพรรณราย คงเมือง และนายรอฉีดี บายศรี)
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอโอนยายคณะ จํานวน 2 รายดังนี้
1. นางสาวพรรณราย คงเมือง รหัส 571081127 สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร
มีความประสงคโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.1)
2. นายรอฉีดี บายศรี รหัส 581081267 สาขาวิชานิสิตศาสตร คณะนิติศาสตร มีความ
ประสงคโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนที่ 3
ปการศึกษา 2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.2)
ในการนี้ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ
เห็นชอบการโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 2 รายขางตน
มติ เห็นชอบการโอนยายคณะของนิสิต จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. เห็นชอบใหนางสาวพรรณราย คงเมือง โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559
2. เห็นชอบใหนายรอฉีดี บายศรี โอนยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการยายสังกัดของอาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ
ดวยอาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ เสนอขออนุมัติยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา การยายสังกัดของอาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1)
มติ ใหชะลอการพิจารณาจนกวาจะสามารถจัดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปสังกัดสาขาวิชาได
5.2 การรับรองผลงานของอาจารยเพื่อตอสัญญาจาง (อาจารยกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล)
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาการจางจะสามารถ
ดําเนินการตอสัญญาจางฉบับใหมได จะตองนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในสวนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของอาจารยกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล ที่ถึงกําหนดเวลาการตอสัญญาจางฉบับใหม (เอกสารการประชุมหมายเลข
5.2 นอกเลม)
มติ รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารยกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล โดยให
ตรวจสอบคําถูกผิดกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เดือนพฤษภาคม 2560
ประธานหารือกรรมการเรื่องกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เดือน
พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
มติ เห็นชอบใหเลื่อนการประชุมเปนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากกรรมการหลาย
ทานติดภารกิจ
ปดประชุม เวลา

15.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม
อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ
ตรวจรายงานการประชุม

