
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั  ครัง้ที ่2/2561 
วนัพธุที ่ 21  มนีาคม  2561  เวลา 13.00 น.เปน็ตน้ไป 

ณ  หอ้งแหลง่การเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
 

ผู้เขา้ประชมุ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์     ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวทิยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.วิไลพิน  แก้วเพ็ง – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ) 
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.กิตติธัช  คงชะวนั) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ใจด ารงค)์ 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร ์    กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
11. นายก่อศักดิ์  ศรนี้อย       กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิักษ์) 
13. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี) 
14. หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ) 
15. นางสุภาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผูไ้มเ่ขา้ประชมุ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม     เนื่องจากติดภารกิจ 
2. รองศาสตราจารยน์้อม  สังข์ทอง     เนื่องจากติดภารกิจ 
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ผู้เขา้รว่มประชมุ 
1. อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานิสิต 

 
เริม่ประชมุเวลา  เวลา 13.35 น. 
 
วาระที ่ 1   เรื่องแจง้เพือ่ทราบ 

1.1 เรือ่งแจง้จากประธาน  
1.1.1 แนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เสนอให้แต่งตั้งนายก่อศักดิ์  ศรีน้อย เป็นกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์แล้ว  

1.1.2 โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2561 
มหาวิทยาลัยก าหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2561      

ในวันที ่ 17 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมนิว ซีซั ่น สแควร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ ่งมีผ ู ้บริหารของ
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารของคณะต่างๆ เข้าร่วมในโครงการ 

1.1.3 ด้วยวัดโรงวาสก าหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดโรง
วาส ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้า
ร่วมโครงการในวันดังกล่าว ทั ้งนี ้ ผู ้มีความประสงค์ร่วมท าบุญสามารถแจ้งความจ านงค์ได้ที ่ส านักงานคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

1.2 เรือ่งแจง้จากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 การด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 1.2.1.1) 

1.2.1.2 แนวทางการก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.1.2) 

1.2.1.3 กรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.3) 
1.2.1.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.4) 
1.2.1.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.5) 
1.2.1.6 การพิจารณากรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาย

คณาจารย์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.6) 
1.2.1.7 การรับสมัคร “ครูคืนถิ่น” (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.7 นอกเล่ม) 
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาให้คณะ/หน่วยงาน ส่งชื่อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมายและผลผลิต โดยฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัยและ
ประธานสาขาวิชา เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเสนอชื่อแผนงาน : การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการการศึกษารับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่นใต้  

 
1.2.3 หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์  

1.2.4.1 แนวทางการส ่งเสร ิมค ุณภาพการจ ัดการเร ียนการสอนของอาจารย ์ใน
สถาบันอุดมศึกษา (เอกสารการประชุมนอกเล่ม) 

1.2.4.2  ผู้บริหารและคณาจารย์จาก CIPASUNG INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDY 
ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ      
วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐนันท์      
ทองมาก  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล ร่วมให้การต้อนรับ 

1.2.4.3  คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ” ในวันที่ 3 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม SC1218 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนสาธิตจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อน าองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาวางแผน และเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้บริหารของคณะ และคณะกรรมการด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว 
 

1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
1.2.5.1  คณะศึกษาศาสตร์ก  าหนดจัดโครงการค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย3             

ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อสร้างแรงจูงใจ        
แรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการวางแผน เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้าน
ศึกษาศาสตร/์ครุศาสตร ์

1.2.5.2  สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการกีฬาประเพณีศึกษาสัมพันธ์      
ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้นิสิตเกิด
ความรักในกีฬา และส่งเสริมให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสามัคคีกัน ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 

1.2.5.3  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งกิจกรรม
ก าหนดให้มีพิธีสงฆ์ การแสดงของนิสิต การรดน ้าผู้ใหญ่ ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรร่วมแต่งกายชุด
ผ้าไทยและร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
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1.2.6 ประธานสาขาวิชา  
1.2.6.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้รับรางวัลสารคดียอด
เยีย่มอันดับที่ 1 ในการประกวดสารคดี ซึ่งมีนายพลากร  คล้ายทอง เป็นผู้ควบคุมทีมนิสิต 

1.2.6.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้จัดนิสิตส าหรับบริการให้ค าปรึกษาในการออก

ก าลังกาย และการดูแลสุขภาพ โดยผู้ที่มีความประสงค์ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ หรือลดสัดส่วน สามารถติดต่อได้ที่
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เพื่อใช้บริการเคร่ืองออกก าลังและรับฟังค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ 

มต ิ ที่ประชุมรบัทราบ      
 
วาระที ่ 2   รบัรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครัง้ที ่1/2561 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 
  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 6  วาระที่ 4.5 แก้ไขค าน าหน้านามของ พ.ต.ท.ปรมะ  สุวรรณโน เป็น พ.ต.ท.ดร.
ปรมะ  สุวรรณโน  ทั้งหมด 

 
วาระที ่ 3   เรื่องสบืเนือ่ง  

3.1  พจิารณาเสนอชือ่บคุคลผูส้มควรไดร้บัปรญิญากติตมิศกัดิ ์ประจ าปกีารศกึษา 2560 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติมอบสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อม
ประวัติมายังฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เพื่อน าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนมีนาคม 2561 ในการนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประธาน
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

มติ เสนอชื่อ ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในสาขาหลักสูตรและการสอน และมอบนางสุภาภรณ์  คติการ จัดหาประวัติและจัดเตรียม
เอกสารประกอบต่างๆ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
วาระที ่ 4   เรื่องพจิารณา / หารือ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์วินัย สุกใส ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ของส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนี้ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย ตามรายละเอียดดังนี้ 
                1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรการศึกษาบณัฑติ (5 ป)ี สาขาวชิาภาษาไทย  

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร กศ.บ.(5 ป)ี  
สาขาวชิาภาษาไทย  (เดมิ) 

 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร กศ.บ.(5 ป)ี  
สาขาวชิาภาษาไทย   (ใหม)่ 

1.อาจารย์ปริยากรณ์ ชูแก้ว ประธานกรรมการ 1.อาจารย์ปริยากรณ์ ชูแก้ว ประธานกรรมการ 
2.อาจารย์วินัย สุกใส*  กรรมการ 2.อาจารย์ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์*  กรรมการ 
3.อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย      กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย      กรรมการ 
4.อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี กรรมการ 4.อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี กรรมการ 
5.อาจารย์อลิสา คุ่มเคี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 5.อาจารย์อลิสา คุ่มเคี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 

 
               2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร กศ.บ.(5 ป)ี  
สาขาวชิาภาษาไทย (เดมิ) 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร กศ.บ.(5 ป)ี  
สาขาวชิาภาษาไทย ใหม่) 

1.อาจารย์ปริยากรณ์ ชูแก้ว  1.อาจารย์ปริยากรณ์ ชูแก้ว  
2.อาจารย์วินัย สุกใส*   2.อาจารย์ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์*   
3.อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย       3.อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย       
4.อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี  4.อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี  
5.อาจารย์อลิสา คุ่มเคี่ยม   5.อาจารย์อลิสา คุ่มเคี่ยม   
หมายเหตุ * อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

 
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 
 

4.2 พิจารณาค่าระดับขั้น รายวิชา 0308602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดให้ค่าระดับต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน

วิชาการ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้น รายวิชา 0308602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบค่าระดับขั้นรายวิชา 0308602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ตามเอกสาร
การประชุมหมายเลข 4.2 
 
วาระที ่ 5   เรื่องอืน่ๆ  

5.1   พิจารณาการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 
ประเภทรับทั่วไป ในระบบของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 กลุ่มนั้น 
เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ความสนใจมาสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นจ านวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู จึงได้ประชุมเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และมีมติเห็นชอบ
ให้เพิ่มจ านวนรับนิสิต จาก 1 กลุ่ม จ านวน 30 คน เป็น 3 กลุ่ม จ านวน 90 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู  ทั้งนี้ หลักสูตรได้พิจารณา
ตามเกณฑ์จ านวนอาจารย์ผู้สอนในการสอน การนิเทศก์และจ านวนอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ยที่  1 : 6.40 ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557  

ในการนี้  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู จาก 1 กลุ่ม จ านวน 30 คน ไปเป็น 3 กลุ่ม จ านวน 90 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป   

มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร เป็น 3 กลุ่ม จ านวน 
90 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และน าเสนอคุรุสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
5.2   พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การให้บริการวิชาการ 

พ.ศ. 2561 
ด้วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื ่องการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านบริการวิชาการ รวมถึงก าหนด
หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ และอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการวิชาการ ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การให้บริการวิชาการ พ.ศ.
2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2) 

มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การให้บริการ
วิชาการ พ.ศ. 2561 โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

1. หน้าที่ 2 หมวด 1 ข้อ 4 บรรทัดที่ 5 
ข้อความเดิม “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
แก้ไขเป็น “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
บรรทัดที่ 6 
ข้อความเดิม “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
แก้ไขเป็น “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
บรรทัดที่ 26  
ข้อความเดิม และ/หรือ แต่งตั้งเป็นหนังหน้าโครงการบริการวิชาการ 
แก้ไขเป็น และ/หรือ แต่งตั้งเป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ 

2. หน้าที่ 2 หมวด 1 ข้อ 5 บรรทัดที่ 3 
ข้อความเดิม ระเบียบนี้ โดยการให้บริการวิชาการ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
แก้ไขเป็น ระเบียบนี้ โดยการให้บริการวิชาการ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

3. หน้าที่ 3 หมวด 1 ข้อ 6 (1) ให้เติมค าว่า หรือเก่ียวข้องสัมพันธ์ ต่อท้ายประโยค 
4. หน้าที่ 4 หมวด 4 ข้อ 18 ให้ปรับข้อความเป็น ข้อ 18 การด าเนินโครงการบริการ

วิชาการให้หัวหน้าโครงการ เสนอโครงการพร้อมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริการวิชาการ
ของคณะที่ก ากับดูแลภารกิจด้านการบริการวิชาการ เพื่อน าเสนออนุมัติต่อคณะ 

5. หน้าที่ 5 หมวด 4 ข้อ 19 ให้ปรับข้อความเป็น ข้อ 19 ให้มีคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ซึ่งแต่งตั้งโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือคณะ ประกอบด้วย
บุคลากรในคณะ ม ีจ  านวนไม ่น ้อยกว ่า 3 คน หร ืออาจจะมีกรรมการจาก
บุคคลภายนอกเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

6. หน้าที่ 5 หมวด 4 ข้อ 20 ให้ตัดข้อ 20.2 ออก และเพิ่มข้อความใหม่ดังนี้ ประเมิน 
ติดตามการด าเนินงาน 
ข้อ 20.5 ให้ปรับข้อความเป็น ควบคุม ก ากับการจ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบและประกาศคณะศึกษาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
ข้อ 22.1 ให้ปรับข้อความเป็น 22.1 ให้หัวหน้าโครงการหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาของงาน/อุปสรรค 
ความเสียหาย (กรณีที่มี) และข้อเสนอแนะของการให้บริการวิชาการเสนอคณบดี 
ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
ข้อ 22.2 บรรทัดที่ 1 
ข้อความเดิม ...การด าเนินการทุกโครงการจะต้องได้รับการอนุมัติ 
แก้ไขเป็น ...การด าเนินการทุกโครงการต้องได้รับการอนุมัติ 
ข้อ 22.2 บรรทัดที่ 2 
ข้อความเดิม จากคณะก่อน และจะด าเนินการในนามของคณะเท่านั้น... 
แก้ไขเป็น จากคณะ และด าเนินการในนามของคณะ... 
ข้อ 22.2 บรรทัดสุดท้าย ตัดข้อความ ที่ก ากับดูแลภารกิจด้านการบริการวิชาการ 
ท้ายประโยคออก 

7. หน้าที่ 5 หมวด 4 ข้อ 23 ให้ปรับข้อความเป็น ข้อ 23 กรณีที ่โครงการไม่อาจ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาได้ ให้หัวหน้าโครงการรายงานให้คณะทราบภายใน 
15 วัน นับจากวันที่รู้ถึงเหตุดังกล่าว และร่วมรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้น 

หลังจากปรับแก้ไขแล้ว น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์อีกครั้ง 

 
5.3  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

กศ.ม.พลศึกษา 
ถอนวาระจากการพิจารณา 

 
5.4  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนประจ าสาขาวิชา 

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาหารือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสุนนประจ าสาขาวิชา โดยมี
บางคนที่ต้องรับผิดชอบ 2 สาขาวิชา ซึ่งจะพบปัญหาในการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และกระทบต่อการ
ให้บริการนิสิตที่ไม่ต่อเนื่อง 

มติ มอบหัวหน้าส านักงานจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อรับทราบปัญหา และพิจารณา
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม   
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ปดิประชมุ เวลา 16.10 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร 
       บันทึกการประชุม 
 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชุม 


