รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2561
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(พ.ต.ท.ดร.ปรมะ สุวรรณโน – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
13. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
14. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
15. นางสุภาภรณ์ คติการ
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจากลา
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
เริม่ ประชุมเวลา

เวลา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรือ่ งแจ้งจากประธาน
1.1.1 กาหนดการพระราชทานปริญญาบัตร
ด้วยส านักพระราชวังแจ้งกาหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยทั กษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดย
มหาวิทยาลัยกาหนดให้บัณฑิตรายงานตัวในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และซ้อมรับปริญญาบัตรในวันที่ 6-7 มีนาคม
2561
1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตกลงทาความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) ในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยในเบื้องต้นกาหนดให้ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่จะฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานที่ศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมที่คณะจะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวด้วย
1.1.3 ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจาวิทยา
เขตสงขลา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่หมดวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยอาจารย์
ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น
สารองลาดับที่ 1 ซึ่งหากมีผู้ปฏิเสธการทาบทาม อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว จะได้รับการทาบทามและ
แต่งตั้งเป็นลาดับถัดไป
1.2 เรือ่ งแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 แนวคิดการทาหลักสูตรประถมศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 รายวิชาที่เปิดสอนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจาภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2)
1.2.1.3 โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ส าหรับ นิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี เลื่อนกาหนดการจากวันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากกาหนดการเดิมตรงกับ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทาวิจัย ซึ่งจะมีการ
ทา workshop ในช่วงวันพุธบ่ายจานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2561, 11 เมษายน 2561 , 25 เมษายน 2561
และ 2 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ คณะจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
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1.2.3 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
สรุปการใช้งบประมาณรายได้ และแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.4.1)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่ได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ Teachers’ Professional
Development : Competency Framework เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจาประเทศไทยนั้น ที่ประชุมได้หารือถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านการศึกษาและการ
พัฒนาวิชาชีพครูของหน่วยผลิตครู และการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานทางด้านการศึกษาโดยเน้นการสร้างเครือข่าย
ในการดาเนินงาน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการดาเนินงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
รายงานผลการจัดโครงการ “ศึกษา-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7” (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 1.2.5.1)
1.2.6 ประธานสาขาวิชา
1.2.6.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยใน
การประกวดการแบ่งปันประสบการณ์การออมผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ออมเพื่อ” จัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.) ซึ่งมีนายพลากร คล้ายทอง เป็นผู้ควบคุมทีมนิสิต
1.2.6.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(1) นิสิตชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน
ประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ทางฟิสิกส์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2561 ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)
(2) ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนิสิตในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น มีผู้ผ่านการสอบในสาขาวิชาชีววิทยา
9 คน คณิตศาสตร์ 6 คน ฟิสิกส์ 2 คน เคมี 7 คน และคอมพิวเตอร์ 3 คน ทั้งนี้ กาหนดให้สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์
ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม sc216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย วิสามัญ
ครัง้ ที่ 1/2561
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย วิสามัญ ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
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หน้าที่ 2 วาระที่ 1.1.2 บรรทัดที่ 1
ข้อความเดิม
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ พรมแก้ว ...
แก้ไขเป็น
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์ พรหมแก้ว ...
หน้าที่ 4 วาระที่ 1.2.6.2 บรรทัดที่ 1
ข้อความเดิม
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยกาหนดจัดโครงการ...
แก้ไขเป็น
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยกาหนดเข้าร่วมโครงการ...
หน้าที่ 4 วาระที่ 1.2.6.3 บรรทัดที่ 5
ข้อความเดิม
...และกาหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มีนาคม 2561
แก้ไขเป็น
...และกาหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง (ไม่ม)ี
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ และอาจารย์สุวิมล อนวัชพันธุ์ ได้ห มดวาระ
การด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์ ประเภทผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ ตั้ งแต่ว ันที่ 4 กุม ภาพันธ์ 2561
ในการนี ้ จึ ง เสนอให้ ท ี ่ ป ระชุ ม พิ จารณาเสนอชื ่ อบุ คคลเพื ่ อเป็ น กรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2557 ข้อ 27 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามคาแนะนาของหัวหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี จานวนไม่เกินสองในสามของจานวน
กรรมการโดยต าแหน่ง ทั้งนี้ กรณี มีเหตุผลความจ าเป็น หัวหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 3 คน (เอกสารหมายเลข 4.1)
มติ เห็ น ชอบให้ เสนอชื ่ อผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อิ น ทสุ ว รรณ, อาจารย์ เกษม
สุริยกัณฑ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา เป็นกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2560
ด้ ว ยสภามหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ในการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 9/2560 เมื ่ อวั น ที ่ 21 ตุ ล าคม 2560
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีอานาจและหน้าที่
ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2560 จากรายชื่อที่
ได้รับจากผู ้มี สิทธิ์เสนอชื่อเพื่ อเสนอต่ อสภามหาวิท ยาลัยพิ จารณา และคณะกรรมการพิ จารณามอบปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ได้มีมติออกประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 1 เรื่อง การพิจารณาการมอบ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2560 และเสนอให้ส่วนงานวิชาการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 1 รายชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศฯ ข้อ 3.2
(2) ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ดาเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อพิจารณ า
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และนารายชื่อที่ได้รับมาพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานและ
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เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จานวนไม่เกิน 1 รายชื่อ ทั้งนี้ ให้เสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กาหนด
พร้อมแนบแบบประวัติและงานโดยระบุเหตุผลในการเสนอชื่อ
ในการนี้ จึง เสนอให้ ที ่ป ระชุ ม พิ จารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการโดยให้ ผ ู้ ปฏิบ ัต ิง านใน
มหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์การเสนอชื่อบุคคลได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ มอบสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อมประวัติมายัง
ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เพื่อน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนมีนาคม 2561
4.3 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักหอสมุด
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการส านักหอสมุด โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการส านักหอสมุดให้
หน่วยงานประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อานวยการส านักหอสมุด
จานวนไม่เกิน 1 ชื่อ ซึ่งคณะได้แจ้งเวียนให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอชื่อ
ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักหอสมุด
จานวนไม่เกิน 1 ชื่อ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักหอสมุด
4.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
ด้ ว ยหลั กสู ตรการศึ กษาบั ณ ฑิ ต (5 ปี ) สาขาวิ ชาการศึ กษาปฐมวั ย มี ความประสงค์ ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย เนื่องจากอาจารย์นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้พ้นสภาพจากตาแหน่งอาจารย์ ส่งผล
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4) ตามรายละเอียดดังนี้ คือ
จากเดิม
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.(5 ปี)
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.(5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เดิม)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ใหม่)
1.อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
ประธานกรรมการ
1.อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
กรรมการ
2.อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
กรรมการ
3.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล กรรมการ
3.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล กรรมการ
4.อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
กรรมการ
4.อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ 5.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง*
กรรมการและเลขานุการ
5.อ.นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล*
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2. อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.(5 ปี)
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.(5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เดิม)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ใหม่)
1.อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
1.อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
2.อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
2.อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
3.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
3.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
4.อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
4.อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
5.อ.นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล*
5.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง*
หมายเหตุ * อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อสังเกตจากกรรมการ
ควรระบุชื่ออาจารย์ประจาที่สังกัดในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกคน เพื่อให้สามารถสอน
ในหลักสูตรดังกล่าวได้ทุกคน
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4.5 พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเป็นอาจารย์ประจาบัณฑิตศึกษา
ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ บ รรจุ พ.ต.ท.ดร.ปรมะ สุ ว รรณโน เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตาแหน่ง อาจารย์ สั ง กัด สาขาวิ ช าการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การแต่งตั้ง พ.ต.ท.ดร.ปรมะ สุวรรณโน เป็นอาจารย์ประจาบัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ 1. เห็นชอบให้ พ.ต.ท.ดร.ปรมะ สุวรรณโน เป็นอาจารย์ประจาบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. การเปลี ่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รและกรรมการผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร
ตามอัตราเกษียณอายุของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม และอัตราทดแทนรองศาสตราจารย์ ดร.จรัส
อติวิทยาภรณ์ ให้สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจัดทา
สมอ.08 เพื่อนาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนมีนาคม 2561
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
ประจาปี 2561
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ขึ้น เพื่อยกย่องบุคคลและ
องค์กรที่อุทิศตนทาประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ โดยเสนอให้หน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์
สงขลานครินทร์ (ประเภทบุคคล) และ/หรือเสนอชื่อองค์ที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ (ประเภท
องค์กร) ประจาปี 2561 ซึ่งคณะได้แจ้งเวียนให้สาขาวิชาพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว ในการนี้ จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคล และ/หรือองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
ประจาปี 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ
เห็นชอบให้เสนอชื่ออาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ เข้าพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลา
นครินทร์ ประจาปี 2561 ประเภทบุคคล
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5.2 พิจารณาการปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้
พ.ศ. 2557 แบบมีเงื่อนไข
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้
โดยได้จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557–2559 โดยมีนิสิตจานวน 3 รุ่นที่สาเร็จการศึกษา จานวน 70
คน ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ด าเนินการของบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร รุ่นที่ 4
จานวน 24 ทุน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา แต่ด้วยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ปรับโครงสร้าง
การบริหารของฝ่ายงานต่างๆ ภายในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทาให้มีการชะลอการให้ทุน
ดังกล่าว ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 จึงไม่มีนิสิต เนื่องจากรอการพิจารณาทุนในปีงบประมาณ 2562 ประกอบกับปี
การศึกษา 2560 พบว่ามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ที่กาหนดไว้
และเนื่องจากอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา และอาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ ได้เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จึงส่งผลให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ จึงเสนอขอปิดหลักสูตร
ประกาศนี ยบัต รบั ณฑิต สาขาวิ ชาการเสริม สร้า งสั นติส ุขชายแดนใต้ พ.ศ.2557 แบบมี เงื ่อนไข ทั้ งนี้ หากใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรจากศูนย์ อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จะขออนุญาตพิจารณาเปิดหลักสูตรต่อไป (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2)
มติ
เห็ น ชอบการปิ ดหลักสูตรประกาศนีย บัต รบั ณฑิ ต สาขาวิช าการเสริม สร้ างสันติสุ ข
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2557 แบบมีเงื่อนไข
5.3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.พลศึกษา
ด้ ว ยหลั ก สู ต รการศึ กษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลศึ กษา มี ความประสงค์ เปลี ่ ย นแปลงอาจาร ย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร กศ.บ. พลศึกษา เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จาก อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง
เป็น อาจารย์คัชชา ศิริรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพ จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.พลศึกษา บุคคลดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3)
มติ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร กศ.บ.
พลศึกษา จากอาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง เป็นอาจารย์คัชชา ศิริรัตนพันธ์
5.4 พิจารณารายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา และเสนอให้คณะพิจารณา
รายชื่อดังกล่าว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมาเลข 5.4)
มติ
เห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารการ
ประชุมหมายเลข 5.4
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5.5 พิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมหารือและจัดท าเกณฑ์การประเมินบุคลากรสาย
คณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์แล้ว ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิ นบุคลากรสาย
คณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารการประชุมหมาเลข 5.5)
มติ
เห็นชอบเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตามเอกสาร
การประชุมหมายเลข 5.5
ปิดประชุม

เวลา

16.25 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

