รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน – รักษาการ)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี – รักษาการ)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
กรรมการ
14. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
กรรมการ
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
16. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
17. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
2. นางสุภาภรณ์ คติการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์
2. อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยบริหารและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
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เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 การปรับหลักสูตรผลิตครู 5 ปี เป็นหลักสูตรผลิตครู 4 ปี (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1)
1.1.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิ นผลการปฏิบั ติ งานประจ าปี ของพนั กงานมหาวิท ยาลัย และลู กจ้างของมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2561
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2)
1.1.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.1.3)
1.1.4 ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานโครงการปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รผลิ ต ครู 4 ปี (เอกสารการประชุ ม
หมายเลข 1.1.4)
1.1.5 ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะได้จัดโครงการลงนามกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
MoA กับ วั ดพุ ท ธาราม ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวัน ที่ 25 ตุ ล าคม – 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่ อสร้า ง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อปฏิบัติการสอนในต่างประเทศ โดยมีคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ เข้าร่วมโครงการ
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 กาหนดการสอบปลายภาค ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 28
กัน ยายน 2561 กาหนดการสอบปลายภาค ประจ าภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ กษา 2561 ในระหว่ างวั น ที่ 11-24
ธันวาคม 2561
1.2.1.3 กาหนดวันส่งค่าระดับขั้น ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์กาหนดช่วงเวลาในการส่งค่าระดับขั้น ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
(1) อาจารย์ผู้สอนส่งค่าระดับขั้นถึงสาขาวิชา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
(2) สาขาวิช ารวบรวมค่า ระดั บ ขั้น ที่ ผ่ านการตรวจสอบจากที่ ป ระชุ ม ในระดั บ
สาขาวิชา และส่งถึงงานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เพื่อปิดประกาศให้นิสิต
ทราบ 3 วั น (ระหว่ างวัน ที่ 4-6 มกราคม 2562) และน าเข้า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
1.2.1.4 กรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และกรอบปฏิทินการดาเนินงานรับ
นิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งกรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และกรอบ
ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 ภาคปกติ ตามระบบ TCAS ปี ก ารศึ ก ษา 2562
(ตามหนังสือที่ ศธ 64.03/2063 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561) ซึ่งคณะได้แจ้งให้ประธานสาขาวิชา ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทราบแล้ว
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1.2.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของสถาบั น (เอกสารการประชุ ม
หมายเลข 1.2.1.5)
1.2.1.6 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ร่วมกับ สถาบั น คี นั น แห่ งเอเชี ย
กาหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจาปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยคณะศึกษาศาสตร์จะร่วมจัดในส่วนของการนาเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมดังกล่าว
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
1.2.2.1 สรุปงานบริการวิชาการในเดือนพฤศจิกายน 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.2.1)
1.2.3 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(1) ฝ่ายแผนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมพบหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น ปัญ หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องร่วมกัน ในวัน พฤหัสบดีที่ 22
พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
(2) เชิญ ชวนสนับสนุน วัตถุมงคลพระหลวงพ่อทวด รุ่น “50 ปี วศ. มศว. มทษ. พ.ศ.
2561” (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.3.2)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.4.1 รายงานผลการเข้ าร่ว มการแข่ ง ขั น โครงการคนรุ่น ใหม่ ส ดใส เลื อ ดใหม่ NBT
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.5.1)
1.2.4.2 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดโครงการกีฬ าปาริชาตเกมส์ 2018 :
สีสันแห่งเกมส์กีฬา ยิ่งใหญ่เหนือชัยชนะ ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่เข้าร่วมได้ใช้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี
1.2.4.3 เครื อ ข่ า ยศึ ก ษาศาสตร์ -ครุ ศ าสตร์ จ านวน 7 สถาบั น ประกอบด้ ว ย คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏยะลา, สถาบั นการพลศึกษา วิท ยาเขตยะลา และคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กาหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ -ครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 หรือ กล้วยไม้
เกมส์ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพในการจัด
โครงการในครั้งนี้
1.2.5 ประธานสาขาวิชา
1.2.5.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(1) สาขาวิชาได้จัดโครงการบูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางการศึกษาปฐมวัย เรื่อง สื่องานปั้นสร้างสรรค์ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี
ที่ 2 และ 3 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ จ านวน 47 คน ในวั น เสาร์ ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2561
ณ ห้องเรียน 17304 ชั้น 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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(2) สาขาวิ ช ากาหนดจั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านการพั ฒ นาหลั กสู ต รและการ
จั ด การเรีย นรู้ในยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ในระหว่า งวั น ที่ 5-10 มกราคม 2562 ณ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ และเชี ย งราย
โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการ
1.2.5.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) สาขาวิชากาหนดโครงการนาเสนอผลงานนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (SMART FOR ALL) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมปาริชาต
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการในงานดังกล่าว
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทคโนสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษา
เจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.2.5.3 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการทาวิจัย และการปรับปรุงหลักสูตรกับสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
(2) สาขาวิ ช าการวั ด และป ระเมิ น ผลการศึ ก ษ า คณ ะศึ ก ษ าศาส ตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ ขอเข้าศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และให้เกิดความพร้อมในการทาวิจัย ในระหว่างวันที่
18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1.2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.6.1 รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าวั ต ถุ ม งคลเนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี
มหาวิทยาลัยทักษิณนั้น คณะสามารถขอยืมวัตถุมงคลเพื่อระดมทุน ในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยทาบันทึกขอยืมไปยังฝ่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย
1.2.6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ ติ ด ตั้ ง ระบบการบริห ารจั ด การวิ ท ยานิ พ นธ์
(I-Thesis) เพื่อใช้ในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยในระยะแรกจะจัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว
และเริ่มใช้งานในนิสิตตั้งแต่รหัส 62 เป็นต้นไป
(2) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในขณะนี้จะมีการเพิ่มเติมวาระอื่น ซึ่งเป็น
วาระที่อธิการบดีให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งผลงาน หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัล หรือทาประโยชน์ต่อหน่วยงานให้ที่
ประชุมทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ สมัย สามัญ ครั้ง ที่
9/2561
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
9/2561 เมื่อวัน พุ ธที่ 17 ตุลาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิ จารณารับรองรายงานการประชุ ม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าประชุม ลาดับที่ 6
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ข้อความเดิม (อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี)
แก้ไขเป็น
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี – รักษาการ)
หน้าที่ 2 วาระที่ 1.2.2 (1)
ข้อความเดิม (1) สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิร...
แก้ไขเป็น
(1) สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน...
หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.5 บรรทัดที่ 3
ข้อความเดิม ขอเชิญกรรมการร่วมต้องรับ...
แก้ไขเป็น
ขอเชิญกรรมการร่วมต้อนรับ...
หน้าที่ 5 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 2
ข้อความเดิม ...ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา...
แก้ไขเป็น
...ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา...
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ รหัสรายวิชาและเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2559 ข้อ 4 นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่ านการสอบภาษา ที่ไม่ใช่ภาษาประจา
ชาติ ของตนอย่ างน้ อยหนึ่ งภาษา การกาหนดภาษาที่ จ ะสอบให้ อยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบ
ภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรองตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด อาจจะได้รับการยกเว้นการสอบ
ภาษาได้ โดยต้องเป็นผลสอบที่มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ยื่นขอยกเว้น และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต ในหมวดพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย พ.ศ. 2547 ได้กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังนี้
รายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตทางการศึกษา
3(3-0-6)
รายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
รายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
แต่เนื่องจากในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.
2560 ไม่ได้ กาหนดรายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษสาหรับ บั ณ ฑิ ตทางการศึกษา และได้กาหนดรหัส รายวิช า
รายวิชา 0320502 การวิจัยทางการศึกษา ไม่ได้เป็นรหัสเดียวกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตหลักสูตรอื่นๆ
จึงขออนุญาตเพิ่มเติมรายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตทางการศึกษา 3(3-0-6) รายวิชา
และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จากเดิม 0320502 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) เป็น 0320511 การวิจัยทาง
การศึกษา 3(2-2-5) (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา จากเดิม 0320502 การ
วิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) เป็น 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
2. เห็ น ชอบการเพิ่ ม รายวิ ช า 0320500 ภาษาอังกฤษส าหรับ บั ณ ฑิ ต ทางการศึก ษา
3(3-0-6) ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. มอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดทา สมอ.08
มายังฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
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4.2 พิ จ ารณาการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)
ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา (5 ปี ) เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยรายละเอียดได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.(ศิลปศึกษา) เดิม
1.อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
ประธานกรรมการ
2.อาจารย์สมโภชน์ ศรีสุวรรณ* กรรมการ
3.อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธ์
กรรมการ
4.อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์
กรรมการ
5.อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.(ศิลปศึกษา) ใหม่
1.อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม*
กรรมการ
3.อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธ์
กรรมการ
4.อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์
กรรมการ
5.อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.(ศิลปศึกษา) เดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.(ศิลปศึกษา) ใหม่
1.อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
1.อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
2.อาจารย์สมโภชน์ ศรีสุวรรณ*
2.อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม*
3.อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธ์
3.อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธ์
4.อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์
4.อาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์
5.อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
5.อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง

มติ 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)
2. มอบฝ่ า ยวิ ช าการคณะศึ กษาศาสตร์ป ระสานงานคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ในการ
ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม และข้อมูลต่างๆ ในเอกสารให้ถูกต้องก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.3 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2558 ข้อ 5 วรรค 5 กาหนดให้ “การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการของที่ประชุมคณบดี ผู้อานวยการ และผู้บริหารระดับสูงกาหนด” ซึ่งประกอบด้วย
25 คน ดังนี้
1. ประธานสภาวิชาการ คือ อธิการบดี
2. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตาแหน่ง
จานวน 4 คน
2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
จานวน 8 คน
2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จานวน 8 คน
3. กรรมการและเลขานุการ
จานวน 1 คน
4. ผู้ช่วยเลขานุการ
จานวน 3 คน
และภารกิจประชุมสภาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์เสนอชื่อผู้สม ควรเป็น
กรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายในและผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอกแทนผู้ ที่ พ้ น จากต าแหน่ ง กลุ่ ม สาขาวิช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามบันทึกที่ ศธ 64.03/ว 2465 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กรรมการสภาวิชาการ
จานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ไม่เกิน 4 คน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ไม่เกิน 4 คน

หลักเกณฑ์

วิธีการเสนอชื่อ

คณ าจารย์ ป ระจ าที่ มี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการตั้ งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้น ไป
หรือ มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกและมี
ต าแห น่ ง ท างวิ ช าการตั้ งแต่ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ขึ้นไป
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป หรือ มี ค วามเชี่ ย วชาญเที ย บเท่ า ใน
ก ลุ่ ม ส า ข า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์

เสนอชื่ อ ผู้ แ ทนคณ าจารย์ ป ระจ า
จานวนไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ รายชื่อทั้ง
4 คนไม่ ค วรสั ง กั ด ส่ ว นงานวิ ช าการ
เดียวกัน
เสนอชื่อบุคคลภายนอก จานวนไม่เกิน
4 คน ควรเป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มีความ
เชี่ ย วชาญ ต่ า งสาขากั น และแนบ
ป ระวั ติ เ บื้ องต้ น ที่ แ สด งถึ ง ความ
เชี่ ย วชาญ และผลงานที่ โ ดดเด่ น
ประกอบการพิจารณา

กลุ่มงานวิชาการและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ จึงให้สาขาวิชาเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น
กรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายในและผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอกแทนผู้ ที่ พ้ น จากต าแหน่ ง กลุ่ ม สาขาวิช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มายังคณะฯ และเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่ง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ตามจานวนดังนี้
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จานวนไม่เกิน 4 คน และไม่ควรสังกัดส่วนงานวิชาการเดียวกัน
2. กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอก จานวนไม่เกิน 4 คน และควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความ
เชี่ยวชาญต่างสาขากัน
มติ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ และนับจานวนเสียงเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยดังนี้
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้
1.1 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
4.4 พิจารณารับ รองผลงานของอาจารย์เพื่อต่ อสัญ ญาจ้าง (อ.ดร.เกษม เปรมประยูร และ
อ.ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์)
ด้วยมหาวิทยาลัยกาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาการจ้างจะสามารถดาเนินการ
ต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ ต้องนาเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่ อพิ จารณารับ รองในส่ วนของคุณ ภาพ ในการนี้ จึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาผลงานของอาจารย์ ดร.เกษม
เปรมประยูร และอาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ ที่ถึงกาหนดเวลาการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุม
นอกเล่ม)
มติ รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร และอาจารย์
ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นาเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ช่วงปีการศึกษา 25582560 ต่ อที่ ป ระชุ ม เพื่ อแสดงให้ เห็ น ถึงพั ฒ นาการของหลักสู ตรต่ างๆ ในปั จ จุบั น และแนวโน้ ม การพั ฒ นาของ
หลักสูตรในอนาคต (เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ
ที่ประชุมทราบ
ปิดประชุม

เวลา

14.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

