รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ภูริทัต สิงหเสม)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
12. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
15. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
17. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
18. นางสุภาภรณ์ คติการ
19. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ไม่เข้าประชุม (ไม่มี)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์
2. อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยบริหารและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
13.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์กาหนดจัดประชุม หารือการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการรับ
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ทักษิ ณ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันเสาร์ที่ 20
เมษายน 2562 โดยเบื้ องต้ นมหาวิท ยาลัย กาหนดให้ ใช้อาคารเรียนรวมที่ วิท ยาเขตพั ท ลุ ง เป็ น อาคารเรีย นของ
นักเรียน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ได้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
เปิดโอกาสให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้มีประสบการณ์ ด้ านการสอนในโรงเรียนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยในเบื้องต้นได้วางแผนส่งนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการฯ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
1.2.2.1 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ตอบรับเป็นหน่วยประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นในระดับชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญนั้น ขณะนี้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดส่งผลงานสาหรับประเมินมายังคณะศึกษาศาสตร์แล้ว จานวน 100 ผลงาน ในการ
นี้ คณะจะประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ประเมินผลงานทราบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2.2 ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ ต อบรับ เป็ น หน่ ว ยพั ฒ นาข้ า ราชการครูในสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริงนั้น
ขณะนี้คณะได้รับหลักสูตรการอบรมฉบับร่างจากสาขาวิชาแล้ว ทั้งนี้ หากคณะมีความชัดเจนในการดาเนินการ
พัฒนาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2.3 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
- ไม่มี
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
1.2.4.1 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์จะเชิญนายภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการวารวิชาการ
สานั กพิ มพ์ โอเดียนสโตร์ บรรยายให้ความรู้ในการยกระดับ หนั งสือ หรือตารา ให้มี คุณ ภาพที่สูงขึ้น ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อได้ที่นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.4.2 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีบั นทึ กไปยังสาขาวิช า เพื่ อขอรายละเอียดในการจัดท า
ข้อตกลงร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา ในการนี้ ขอความร่วมมื อประธานสาขาวิชารวบรวมข้อมูลดั งกล่าว และ
ส่งกลับมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.5.1 ด้ ว ยคณะกรรมการสโมสรนิ สิ ต ศึก ษาศาสตร์ได้ ห มดวาระการด ารงต าแหน่ ง
ในการนี้ ได้มีการเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนรับรองคณะกรรมการสโมสรนิสิตศึกษาศาสตร์ชุดใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) นางสาวสิรามล วงศ์วิสุต
ประธานสโมสรนิสิตศึกษาศาสตร์
(2) นางสาวจุฑาทิพย์ คชปักษี
รองประธานฝ่ายบริหาร
(3) นายภราดร รุ่งเรือง
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
(4) นายอติวิชญ์ ชาวสวน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(5) นางสาวปฏิมา พระวิวงค์
สาราณียกร
(6) นางสาวสุดารัตน์ คาสุข
ปฏิคม
(7) นางสาวภาคินี ชุมนวน
พัสดุ
(8) นางสาวไซตน อาแว
สวัสดิการ
(9) นายจิรายุทธ กาลมูล
กีฬาและนันทนาการ
(10) นางสาวฝานี เบ็ญอะดรัม
บาเพ็ญประโยชน์
(11) นางสาวมนัญชนก สกุลโชติพงศ์ ศิลปวัฒนธรรม
(12) นางสาวพิมชนก นิ่มเรือง
แผนงานและนโยบาย
(13) นายกฤษณะ ชูแสง
สันทนาการ
(14) นายวิศรุต จ้อนเจิม
วิชาการ
(15) นางสาวสุดารัตน์ ศิลปมณี
วัดและประเมิน
(16) นายธนัชชัย ทองกรด
เทคนิคศิลป์
(17) นายสาวฐานิยา บุณยะวันตัง โสตทัศนูปกรณ์
(18) นางสาวอรปรียา สมบัติพิบูลย์ เหรัญญิก
(19) นางสาวชนิตา สมคิด
เลขานุการ
(20) นางสาวกานต์สิริ แดงศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
(21) นางสาวจิดาภา นับถือบุญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2.6 ประธานสาขาวิชา
1.2.6.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาได้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหาร
สัมพันธ์ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยได้
นานิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.6.2 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิช ากาหนดจัด โครงการติ ดตามและรายงานความก้าวหน้ าวิท ยานิ พ นธ์
ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ตรวจสอบการเขียนบทความเพื่อนาเสนอและตีพิมพ์
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.6.3 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
ตามที่อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558
นั้น บัดนี้อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.7 ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
หน่วยฝึกสอนฝึกงานกาหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิต
ก่อนออกปฏิ บั ติการสอน ส าหรับ นิ สิต หลักสู ตรการศึกษาบั ณ ฑิ ต (หลักสูต ร 5 ปี ) และนิ สิต หลั กสูต รการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-9
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียน 17401 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ สมัย สามัญ ครั้ง ที่
3/2562
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
3/2562 เมื่อวัน พุธที่ 20 มีนาคม 2562 ต่อที่ ประชุมเพื่ อพิ จารณารับรองรายงานการประชุ ม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 ผู้ไม่เข้าประชุม ลาดับที่ 2
ข้อความเดิม 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
เนื่องจากติดภาคกิจ
แก้ไขเป็น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
เนื่องจากติดภารกิจ
หน้าที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 2
ข้อความเดิม ...โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่งวันที่ 14 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น
...โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562
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หน้าที่ 4 วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 1
ข้อความเดิม ...สมัยสามญ
แก้ไขเป็น
...สมัยสามัญ
หน้าที่ 5 วาระที่ 4.4 ในส่วนของมติ
ข้อความเดิม มติ ไม่เสนอชื่อ
แก้ไขเป็น
มติ ไม่เสนอชื่อ เนื่องจากไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเมธาจารย์
หน้าที่ 6 วาระที่ 4.6 ในส่วนของมติ
ข้อความเดิม มติ รับ รองคุณ ภาพผลงานทางวิช าการของอาจารย์ ดร.ณั ฐนั น ท์
ทองมาก โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น
มติ รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ณัฐนันท์
ทองมาก โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2562 มอบประธานสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจาปี 2562 มายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะต่อไป
ในการนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสาขาวิชา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ ไม่เสนอชื่อ เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสาขาวิชา
4.2 พิจารณารับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง (อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
ด้วยอาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ได้เสนอขอต่อสัญ ญาการจ้างเพื่ อ
บรรจุเป็นพนักงานประจาของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2 และเอกสารนอกเล่ม)
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
การจัด ทาเอกสารประกอบการสอนฉบั บ ปรับ ปรุง ควรให้ เห็น ถึงความแตกต่างจากเอกสาร
ประกอบการสอนอย่างชัดเจน เช่น มีการระบุว่าเป็นเอกสารฉบับปรับปรุงที่หน้าปก
มติ รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี โดยอาจารย์
ดร.วรินธร เบญจศรี พิจารณาการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนตามข้อเสนอแนะจากกรรมการก่อนนาเสนอ
เอกสารไปยังมหาวิทยาลัย
4.3 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้ า ราชการพลเรือ นในสถานบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
คณะกรรมการประจาส่วนงาน กลั่นกรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ในการนี้ ประธานจึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปีของลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจา)
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ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 2 ราย ซึ่งได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประเมินฯ
โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในการประเมิน (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
ปิดประชุม

เวลา

14.50 น.
นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงาน
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เลขานุการคณะกรรมการประจาคณะ
ตรวจรายงานการประชุม

