
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั  ครัง้ที ่3/2561 
วนัพธุที ่ 18  เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.เปน็ตน้ไป 

ณ  หอ้งแหลง่การเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
 

ผู้เขา้ประชมุ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์     ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. ประธานสาขาวิชาจิตวทิยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 

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

(อาจารย ์ดร.ศิลปช์ัย  สุวรรณมณี – รักษาการแทน) 
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.กิตติธัช  คงชะวนั) 
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี – รักษาการแทน) 
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร ์    กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยน์้อม  สังข์ทอง      กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 
13. นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย       กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิักษ์) 
15. หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 
ผูไ้มเ่ขา้ประชมุ 
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ     เนื่องจากติดภารกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา    เนื่องจากติดภารกิจ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ ์   เนื่องจากติดภารกิจ 
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ผู้เขา้รว่มประชมุ 
1. อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานิสิต 

 
เริม่ประชมุเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
วาระที ่ 1   เรื่องแจง้เพือ่ทราบ 

1.1 เรือ่งแจง้จากประธาน  
 

1.2 เรือ่งแจง้จากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก (เอกสารการประชุมหมายเลข 
1.2.1.1) 

1.2.1.2 การพัฒนาครูในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2) 

1.2.1.3 แนวโน้มและทิศทางการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู โดยสภาคณบดีคณะ       
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.3) 

1.2.1.4 ผลการด าเนินงานตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.4) 

1.2.1.5 ประกาศและแนวปฏิบัติการด าเนินการสอบและการคุมสอบปลายภาค ประจ า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.5 นอกเล่ม) 

 
1.2.2 หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

สรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ และแผ่นดิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 1.2.3.1) 

 
1.2.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ชุดใหม่ 
ดังนี้ 

1. นายวรายุทธ  ศรีเทพ   ประธานสโมสรนิสิต 
2. นางสาวอภิชญา  จิตรหมั้น   รองประธานฝ่ายกิจกรรม 
3. นายรัฐพงศ์  ช่วยชู   รองประธานฝ่ายบริหาร 
4. นายวิทยา  รัตนะ    เลขานุการ 
5. นางสาวชิติกาญจน์  มณีโชคชูโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายภราดร  รุ่งเรือง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวพรเพ็ญ  วรรธนมงคล  เหรัญญิก 
8. นางสาววงศ์ผกา  ราชเล็ก   ประชาสัมพันธ์ 
9. นางสาวกัญญ์กุลณัช  ไกนนรา  สาราณียกร 
10. นางสาวนวมลลิ์  ยอดแก้วเรือง  ปฏิคม 
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11. นางสาวณัฐพร  เลพล   พัสดุ 
12. นางสาวปฐมาภรณ์  เหลืองอมรพิศาล สวัสดิการ 
13. นางสาวนฤภร  ณ พัทลุง   หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
14. นางสาวปัทมาภรณ์  นุ้ยแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
15. นายธนภัทร  ทองผ่อง   หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
16. นางสาวปัณฑารีย์  แก่นทอง  เทคนิคศิลป์ 
17. นางสาวจีราพร  แก้วชูแสง  วัดและประเมินผล 
18. นางสาวเกวรินทร์  ชูบุญ   วิชาการ 
19. นายนราเทพ  นวนมี   สันทนาการ 
20. นางสาวสีน ้า  ณ รังษี   แผนงานและนโยบาย 
21. นายสิรภพ  วรรธนะนาถ   โสตทัศนูปกรณ์ 
 

1.2.4 ประธานสาขาวิชา  
1.2.4.1 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 

ด้วยนิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งบทความเข้าร่วม    
ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ซึ่งผลงานของนิสิตได้ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอ
บทความทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 เมษายน 
2561  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
1.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.2.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 
(1) การระบุข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ คณะควรรวบรวมข้อมูลอาจารย์ที่มี

สถานภาพที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและผู้คุมวิทยานิพนธ์ไว้ที่ส่วนกลางเพื่อความสะดวกของคณะกรรมการประเมนิในการ
ตรวจสอบ 

(2) มหาวิทยาลัยได้โอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่
ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ให้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

(3) ให้คณาจารย์เข้มงวดและรับผิดชอบในเรื่องการคุมสอบในรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้เพิ่มความรอบคอบในการให้คะแนนและค่าระดับขั้นให้มากข้ึน 

1.2.5.2 รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง 
รายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่งขณะนี้

ได้ขยายสัญญาการจ้างแล้ว 3 คร้ัง มีก าหนดแล้วเสร็จในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยมีการปรับปรุงแบบก่อสร้าง
หลายรายการ ซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแบบทั้งหมด 

 
มต ิ ที่ประชุมรบัทราบ      
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วาระที ่ 2   รบัรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที ่2/2561 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 
  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1  รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุมล าดับที่ 2 รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง ให้ปรับ
เหตุผลเป็น เนื่องจากติดภารกิจ 

หน้าที่ 2 วาระที่ 1.2.1.4 และ 1.2.1.5 แก้ไขค าว่าฉบับปี เป็น ฉบับปรับปรุง 
หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.3 ตัดค าว่า (ไม่มี) ออก 
หน้าที่ 4 วาระที่ 1.2.6.2 บรรทัดที่ 2-3 
ข้อความเดิม ...หรือลดสัดส่วน สามารถติดต่อนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อใช้

บริการเคร่ืองออกก าลังและรับฟังค าแนะน าในการดูแลสุขภาพได้ 
แก้ไขเป็น  ...หรือลดสัดส่วน สามารถติดต่อได้ที่สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

เพื่อใช้บริการเคร่ืองออกก าลังและรับฟังค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ 
หน้าที่ 6 วาระที่ 5.1 ในส่วนของมติ ให้เพิ่มข้อความ และน าเสนอคุรุสภาพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป ต่อท้ายประโยค 
 

วาระที ่ 3   เรื่องสบืเนือ่ง (ไมม่)ี 
 

วาระที ่ 4   เรื่องพจิารณา / หารือ 
4.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ .ศ.2560 และได้มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.จรัส         
อติวิทยาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม เกษียณอายุราชการ ในการนี้ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
       จากเดิม 
               1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร กศ.ม.  
สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา  (เดมิ) 

 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร กศ.ม.  
สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา  (ใหม)่ 

1.ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานกรรมการ 1.ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานกรรมการ 
2.รศ.จรัส อติวิทยาภรณ ์ กรรมการ 2.อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ* กรรมการ 
3.อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี  กรรมการและเลขานุการ 3.พ.ต.ท.ดร.ปรมะ สุวรรณโน* กรรมการ 
  4.อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี  กรรมการและเลขานุการ 
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               2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร กศ.ม.  

สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา  (เดมิ) 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร กศ.ม.  

สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา  (ใหม)่ 
1.ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ  1.ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ  
2.รศ.จรัส อติวิทยาภรณ*์  2.อ.ดร.สุนทรี วรรณะไพเราะ  
3.อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี   3.พ.ต.ท.ดร.ปรมะ สุวรรณโน*  
4.ผศ.ดร.สมจิตร อุดม*  4.อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี  
5.อ.ดร.สุนทรี วรรณะไพเราะ  5.ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม  
6.รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์*  6.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์  
7.ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม    
8.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์    
หมายเหตุ * อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

 
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยให้ปรับรูปแบบการน าเสนอประวัติและผลงานของอาจารย์
ให้อยู่ในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
4.2 พิจารณารับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง (ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์) 

 ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาการจ้างจะสามารถด าเนินการ
ต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ ที่ถึงก าหนดเวลาการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
 

4.3 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรสายคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้คณาจารย์ประจ า

ของมหาวิทยาลัยต้องมีภาระงานขั้นต ่ารวมทุกด้านไม่น้อยกว่า 1,260 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ประกอบกับประกาศ
คณะศึกษาศาสตร์ เรื ่องการจัดท าข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายคณาจารย์ส ังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์นั้น  

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรสายคณาจารย์ (เฉพาะส่วนที่ 1    
ร้อยละ 70) (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 นอกเล่ม) 

มติ เห็นชอบ ร่าง เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 70 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 ดังนี้ 
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ภาระงาน ตวัชี้วดั/เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนนประเมนิ น า้หนกั
ตาม

ขอ้ตกลง
รว่ม 

ขอบลา่ง 
50% 

ขอบบน 
100% 

2.50 5.00 
1. งานสอน (ไม่สามารถทดแทน
ด้วยภาระงานด้านอ่ืน) 

มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของ
ภาระงานข้ันต ่า (ไม่น้อยกว่า 567 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา) 

567 1134 45-70 % 

2. งานวิจัยและงานวิชาการ
อื่น 

มีภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของภาระงานขั้นต ่า (ไม่น้อยกว่า 
126 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา) 

126 252 10-35 % 

3. งานบริการวิชาการ งาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานพัฒนานิสิต และงาน
อื่นๆ 

มีภาระงานบริการวิชาการ งานท านุบ าร ุง
ศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานิสิต และงานอื่นๆ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของภาระงานขั้นต ่า 
(ไม่น้อยกว่า 252 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา) 

252 504 20-45 % 

หมายเหต ุคะแนนประเมินภาระงานใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ ์

 
 

วาระที ่ 5   เรื่องอืน่ๆ  
5.1  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

ด้วยที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์       
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้     
มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นอาจารย์ดีเด่น แห่งชาติ              
ใน 6 สาขา สาขาละ 1 คน ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขา
มนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม โดยคณะได้แจ้งไปยังสาขาวิชาต่างๆ เพื่อพิจารณาเสนอ
ชื่อแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง
เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)   

มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ  เข้ารับการพิจารณา
เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดี เด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ในสาขาสังคมศาสตร์ และมอบฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ ประสานงานในส่วนของประวัติและผลงาน 

 
5.2   ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานรายวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการคิดภาระงานของอาจารย์ พร้อมทั้งได้จัดท า

โปรแกรมการค านวณภาระงานของอาจารย์ระบบใหม่นั้น โดยในระบบใหม่ก าหนดให้มีค่าภาระงานให้กับอาจารย์ที่
ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชาด้วย ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท ารายละเอียดภาระงานและบทบาทหน้าที่ของผู้
ประสานงานรายวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาภาระงานและบทบาทหน้าที่
ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 นอกเล่ม)   
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มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ก าหนดภาระงานผู้ประสานงานประจ ารายวิชาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และ  (ร่าง) แบบฟอร์มการขอ
อนุญาตแต่งตั้งผู้ประสานงานประจ ารายวิชา โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

(ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการก าหนดภาระ
งานผู้ประสานงานประจ ารายวิชาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  

2. ข้อ 4 ให้เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา 
3. ข้อ 5  บรรทัดที่ 3 

ข้อความเดิม ก าหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตร... 
แก้ไขเป็น ก าหนดและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร... 

(ร่าง) แบบฟอร์มการขออนุญาตแต่งตั้งผู้ประสานงานประจ ารายวิชาหน้าที่ 2 หมวด 1 
ข้อ 4 บรรทัดที่ 5 

1. ข้อ 6 การจัดการเรียนการสอน ให้เพิ่ม “ภาษาอังกฤษ” และ “จ านวนกลุ่ม” 
2. ข้อ 7 ในระดับปริญญาตรี ให้เพิ่มรายวิชาโครงงาน ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา 

 
5.3  พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของข้าราชการและลูกจ้างของส่วน

ราชการ (ครั้งที่ 1) 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ก าหนดให้คณะกรรมการ

ประจ าส่วนงาน กลั่นกรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ประธานประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินประจ าปีของข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ ครั้งที่ 1 (เอกสารการประชุมนอก
เล่ม) 

มติ เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของข้าราชการ และลูกจ้างของส่วน
ราชการ คร้ังที่ 1  

 
ปดิประชมุ เวลา 15.45 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร 
       บันทึกการประชุม 
 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชุม 


