รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 5/2559
วันจันทร์ ท่ ี 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแหล่ งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กรรมการ
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลีย่ นรัมย์ – รักษาการแทน)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ กรรมการ
12. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์ กรรมการ
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร ผู้ช่วยเลขานุการ

2

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง เนื่องจาก ลาป่ วย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ เนื่องจาก ติดภารกิจ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปัทมา สํานักโหนด เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

09.20 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้ งจากประธาน (ไม่ มี)
1.2 เรื่องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 21-22
ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึง่ ในการประชุมดังกล่าวคณะจะจัดทําวารสารคณะ
ศึกษาศาสตร์ ฉบับพิเศษ เผยแพร่ ในงานดังกล่าว จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจยั และบทความ
ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ ในวารสารฉบับดังกล่าว โดยสามารถส่งได้ จนถึงเดือนสิงหาคม 2559
1.3 เรื่องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม
1.3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการส่ งเสริมการผลิตครูท่มี ีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ด้ วยได้ รับมอบหมายให้ เข้ าประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริ มการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครัง้ ที่ 13-3/2559 เมื่อวันที่
1 มิถนุ ายน 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั ้น พบว่านิสติ ทุนในรุ่นที่ 1 ในโครงการ สควค.
สอบผ่านภาษาอังกฤษทุกคน มี 6 ราย ยังไม่เสร็ จสิ ้นกระบวนการทางวิทยานิพนธ์ และมี 1 รายที่คาดว่าจะพ้ น
สภาพการรับทุนโครงการ สควค. และในขณะนี ้คณะได้ รับนิสติ ทุนรุ่นใหม่เข้ ามาแล้ วจํานวน 24 คน ประกอบด้ วย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 คน สาขาวิชาฟิ สิกส์ 3 คน สาขาวิชาชีววิทยา 5 คน สาขาวิชาเคมี 7 คน และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ศกึ ษา 4 คน
1.3.2 การประเมินมาตรฐานศูนย์ ผลิตบัณฑิต
ด้ วยสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ ว่าจ้ าง
มหาวิทยาลัยในประเทศโคลัมเบีย เพื่อประเมินมาตรฐานศูนย์ผลิตบัณฑิตที่เข้ าร่ วมโครงการของ สสวท.
โดยกําหนดช่วงการประเมินในระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 ซึง่ มหาวิทยาลัยที่เป็ นศูนย์ผลิตบัณฑิต
ต้ องทํารายงานสําหรับการประเมินทั ้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันที่ 30 กันยายน
2559 โดยใช้ งบประมาณในการดําเนินการจากงบประมาณที่ สสวท. โอนมายังคณะ
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1.3.3 หลักสูตรพัฒนาครูโครงการคูปองการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จัดหลักสูตร
พัฒนาครูโครงการคูปองการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด “เสริ มสร้ างทักษะศตวรรษที่ 21 ให้
นักเรี ยนคิดเป็ น คิดสร้ างสรรค์ แก้ ปัญหาได้ และมีทกั ษะชีวิตเป็ นพลเมืองดีของชาติ” ให้ กบั ครูและบุคลากรใน 18
เขตพื ้นที่การศึกษา ใน 5 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คือ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย โดยกําหนดจัดในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
1.3.4 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ” ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี
มหาวิทยาลัยในเครื อเทางาม เข้ าร่ วมในการประชุมดังกล่าว โดยรูปแบบการจัดงานจะมีการนําเสนองานวิจยั ทั ้ง
แบบปากเปล่า และโปสเตอร์ และงานสังสรรค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึง่ จะจัด ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช
รี สอร์ ท จังหวัดสงขลา โดยความคืบหน้ าในการจัดโครงการจะแจ้ งให้ ทราบในโอกาสต่อไป
1.3.5 โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพ่เี ลีย้ ง
หน่วยฝึกสอนฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริ หารและครู
พี่เลี ้ยงนิสติ ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา สําหรับนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) ประจําปี
การศึกษา 2559 ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมกรี นเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนกรรมการ
ประจําคณะและอาจารย์นิเทศก์เข้ าร่ วมโครงการตามวัน เวลาดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 4/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัย
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม
มติเห็นชอบให้ สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณพร้ อมประวัติ
จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ มายังคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 2 มิถนุ ายน 2559 เพื่อรวบรวมพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครัง้ ถัดไป
ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
(เอกสารการประชุม หมายเลข 3.1 นอกเล่ม)
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็ นผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรียนปลาย ปี การศึกษา 2558
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขั ้นต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั ้นประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขั ้นประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 ตามเอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.1

4.2 การแต่ งตัง้ บุคคลเป็ นอาจารย์ ประจําบัณฑิตศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาจิตวิทยาได้ เสนอขอแต่งตั ้งอาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา และอาจารย์ ดร.
ดวงฤดี พ่วงแสง เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
การแต่งตั ้งบุคคลดังกล่าวเป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบ การแต่งตั ้งอาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา และอาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง
เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา โดยให้ ปรับข้ อมูลในประวัติให้ เป็ นปัจจุบนั และรายงานเฉพาะผลงานที่มีอายุไม่
เกิน 5 ปี

5

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของ ส.ต.ต.พงศธร ทองรักษ์
ด้ วย ส.ต.ต.พงศธร ทองรักษ์ รหัส 588709034 สาขาวิชาการบริ หารงานตํารวจและ
กระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ ลาออกจากการเป็ นนิสติ และ
สอบเข้ าศึกษาใหม่ในปี การศึกษา 2558 มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในภาคเรี ยนปลาย
ปี การศึกษา 2554 ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0308239 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 3(2-2-5) กับรายวิชา 0308239
การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 3(2-2-5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนิสติ ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของ ส.ต.ต.พงศธร ทองรักษ์ จํานวน 1 รายวิชา
คือ รายวิชา 0308239 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 3(2-2-5) กับรายวิชา 0308239 การจัดกิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด 3(2-2-5)
5.2

พิจารณาการปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้ เห็นชอบให้ ดําเนินการปรับแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 นั ้น เนื่องจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ แจ้ งผลการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของมหาวิยาลัยทักษิณ โดยให้ ระบุจํานวนหน่วยกิตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็ น 1(90) และการฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1,2 เป็ น 3 (240) ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง) จึงเสนอให้ ที่พิจารณาการ
ปรับปรุงแก้ ไขรายละเอียดดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2)
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยให้
ระบุจํานวนหน่วยกิตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็ น 1(90) และการฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1,2
เป็ น 3 (240)
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5.3 ข้ อเสนอแนะจากกรรมการกลางคุมสอบของคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ ได้ แจ้ งปัญหาที่พบในเรื่ องของการคุมสอบของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ดังนี ้
1. เจ้ าของวิชาไม่มาคุมสอบเนื่องจากลาหรื อไปราชการ และได้ ฝากให้ ผ้ อู ื่นเข้ าคุมสอบเอง
2. อาจารย์เลือ่ นสอบ หรื อยกเลิกการสอบโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ คู มุ สอบทราบ
3. อาจารย์ต่างสาขาวิชาที่ช่วยคุมสอบ ควรปฏิบตั ิหน้ าที่การคุมสอบอย่างเคร่ งครัด
4. การคุมสอบในรายวิชาการศึกษาทัว่ ไปที่มหาวิทยาลัยเป็ นผู้จดั หากอาจารย์ไม่สามารถ
เข้ าคุมสอบได้ ให้ ประสานมหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อหาผู้คมุ สอบแทน ไม่ต้องผ่านคณะ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่ วมมือประธานสาขาวิชาดูแลและเข้ มงวดกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่คมุ สอบของอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างเคร่ งครัด

ปิ ดประชุม เวลา

10.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

