รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4/2559
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
(อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว – แทน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร- แทน)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
13. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์ กรรมการ
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ เนื่องจาก ไปราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง เนื่องจาก ลาป่ วย
ผู้เข้ าร่ วมประชุม (ไม่ มี)
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.10 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 ความก้ าวหน้ าในการจัดตั ้งโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึง่ มีวาระพิจารณาการจัดตั ้งโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมดังกล่าวด้ วย ทั ้งนี ้ หากได้ รับความเห็นชอบจากการประชุม มหาวิทยาลัยจะเสนอเป็ นวาระ
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ต่อไป
1.1.2 ความก้ าวหน้ าในการก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู
การก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครูคาดว่าจะเสร็ จสิ ้นตามแผนในวันที่ 13
ตุลาคม 2560 ทั ้งนี ้ เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้ างอาคารดังกล่าวค่อนข้ างสูง คณะจึงถูกตัดครุภณ
ั ฑ์
ประกอบอาคารหลายรายการ ดังนั ้น เพื่อให้ สามารถเข้ าใช้ งานอาคารดังกล่าวได้ คณะจะจัดประชุมเพื่อชี ้แจง
รายการครุภณ
ั ฑ์ที่ถกู ตัด พร้ อมทั ้งเสนองบประมาณในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
เพื่อของบประมาณในปี 2560 ต่อไป
1.2 เรื่องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
ด้ วยสํานักพระราชวังได้ กําหนดวันพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าํ เร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มีจํานวนบัณฑิตที่เข้ ารับปริ ญญาบัตรรวมทั ้งสิ ้น 3,029 คน โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ บณ
ั ฑิตรายงานและ
ซ้ อมย่อยรับปริ ญญาตามคณะที่สงั กัดในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
กําหนดพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 11 และ 12 มิถนุ ายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั ้งนี ้ ในส่วน
ของซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ประชุมเห็นชอบให้ จดั ซุ้มที่วิทยาเขตสงขลา และ
วิทยาเขตพัทลุง อย่างละ 1 ซุ้ม
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1.3 เรื่องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (ไม่ มี)
1.4 เรื่องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะ
1.4.1 เลือ่ นวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในเดือนมิถนุ ายน 2559
ด้ วยการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในเดือนมิถนุ ายน 2559 จะมี
วาระการพิจารณาค่าระดับขั ้น ซึง่ ต้ องส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2559 ในการนี ้ คณะจึงเลือ่ นการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในเดือนมิถนุ ายน 2559 เป็ นวันจันทร์ ที่ 6 มิถนุ ายน 2559 เวลา
09.00 น. เป็ นต้ นไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 3/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
3/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.2.1.1 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม ...ติดตามความก้ าวหน้ าในการทําวิทยานิพนธ์ และสามารถ
ป้ องกัน
แก้ ไขเป็ น
...ติดตามความก้ าวหน้ าในการทําวิทยานิพนธ์ และสามารถ
ตรวจสอบ
หน้ าที่ 5 วาระที่ 3.2 ข้ อ 3 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม 3. ทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ แรกบรรจุ...
แก้ ไขเป็ น 3. ทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ แรก
เข้ า...
หน้ าที่ 6 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว ในกานี.้ ..
แก้ ไขเป็ น หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว
ในการนี.้ ..

4

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 วาระที่ 5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพร้ อมประวัติ มายังคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อรวบรวม
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครัง้ ถัดไป
ในการนี ้ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (เอกสารการประชุม หมายเลข 3.1 นอกเล่ม)
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ เสนอชื่อบุคคลเป็ นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ความเชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย
2. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ความเชี่ยวชาญด้ านบริ หารองค์กร
3. นายประสิทธิ์ ชูเมือง ความเชี่ยวชาญด้ านบริ หารการเงิน
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการศึกษา

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ เสนอให้ หน่วยงานพิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนงานละไม่เกิน 2 ชื่อ ประธานจึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ได้ มาซึง่ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุม นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบให้ สาขาวิชาต่างๆ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณพร้ อมประวัติ มายังคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 2 มิถนุ ายน 2559 เพื่อรวบรวมพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครัง้ ถัดไป

4.2 เกณฑ์ การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ ปรับเปลีย่ นองค์ประกอบในการประเมินสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร โดยแบ่งการประเมินสมรรถนะเป็ น 2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะและพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย และองค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาส่วนงานหรื อหน่วยงาน
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คณะศึกษาศาสตร์ ได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทําเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสาย
คณาจารย์สงั กัดคณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการได้ ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากร
สายคณาจารย์สงั กัดคณะศึกษาศาสตร์ แล้ ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เกณฑ์การประเมินดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายคณาจารย์สงั กัดคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามสรุปการประชุมคณะกรรมการจัดทําเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายคณาจารย์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้ ปรับรายละเอียดในเกณฑ์ดงั นี ้
1. หน้ าที่ 4 ข้ อ 2 (1) บรรทัดที่ 1-2
ข้ อความเดิม (1) การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
อบรม การพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนรู้ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา บทความวิชาการ/บทความวิจยั ที่
ตีพิมพ์ลงวารสาร
แก้ ไขเป็ น (1) การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
อบรม วารสาร
2. หน้ าที่ 4 ข้ อ 3.2
ข้ อความเดิม 3.2 ผลงานได้ รับรางวัลในระดับภาค
= 1 คะแนน
แก้ ไขเป็ น 3.2 ผลงานได้ รับรางวัลในระดับภาค/สถาบัน
= 1 คะแนน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัตโิ ครงการปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้ วยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความ
ประสงค์ขอดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2555 เป็ นหลักสูตร กศ.ม.(การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ควบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบผู้รับชอบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมตั ิโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ อนุมตั ิโครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2555 เป็ นหลักสูตร กศ.ม.(การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ควบหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) โดยให้ ปรับปรุงแก้ ไขเอกสารดังนี ้
1. หน้ าที่ 2 ปรับข้ อมูลในตารางแสดงประสิทธิผลของหลักสูตร 5 ปี ย้อนหลัง ให้ ตรง
บรรทัด
2. หน้ าที่ 5 ข้ อ 6 ขั ้นตอนการดําเนินงาน ระยะที่ 3 บรรทัดที่ 3 ให้ ตดั คําว่า และการ
สอนการศึกษา ออก
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3. หน้ าที่ 5 ข้ อ 8 ปรับยอดรวมงบประมาณให้ ถกู ต้ อง
4. หน้ าที่ 6 ข้ อ 9 และ 10 ปรับรายละเอียดให้ สอดคล้ องขั ้นตอนการดําเนินงานใน
หน้ าที่ 5
5. ปรับรูปแบบข้ อความ คํา วรรคตอน ให้ เป็ นรูปแบบเดียวตลอดทั ้งเอกสาร
5.2

การปรับแผนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
ตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริ หารระดับสูง ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2559 ได้ มอบให้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาปรับแผนการประเมินคุณภาพหลักสูตรของ
คณะ ในการนี ้ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการปรับแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการปรับแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
AUN QA ดังนี ้
1. ปี การศึกษา 2559 หลักสูตรนําร่ องประกอบด้ วย กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย (5 ปี )
และ กศ.ม.การวิจยั และประเมิน
2. ปี การศึกษา 2560 ประกอบด้ วย กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี ),
กศ.บ.เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา , ป.บัณฑิต วิชาชีพครู, กศ.ม.เทคโนโลยี
และสือ่ สารการศึกษา
3. ปี การศึกษา 2561 ประกอบด้ วย ศศ.ม.จิตวิทยาให้ คําปรึกษา, กศ.บ.พลศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี ) , ป.บัณฑิต การเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้ , กศ.ม.การสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ , กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
4. ปี การศึกษา 2562 ประกอบด้ วย กศ.ม.พลศึกษา และ กศ.บ.ศิลปศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี )
5. ปี การศึกษา 2563 ประกอบด้ วย กศ.ม.การบริ หารการศึกษา , กศ.ด.ภาวะผู้นํา
ทางการบริ หารการศึกษา
6. มอบฝ่ ายวิจยั และประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ประสานหลักสูตรที่เหลือ
ในการปรับแผนการประเมิน

5.3 การแต่ งตัง้ บุคคลเป็ นอาจารย์ ประจําบัณฑิตศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั ได้ เสนอขอแต่งตั ้งอาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ
เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั ้ง
บุคคลดังกล่าวเป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการแต่งตั ้งอาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์
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ปิ ดประชุม เวลา

15.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

