รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 5/2560
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแหล่ งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – รักษาการแทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.กิตติธชั คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วริ นธร เบญจศรี )
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
12. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
14. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
16. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ – รักษาการ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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17. นางสุภาภรณ์ คติการ
18. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม (ไม่ มี)
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1)
1.1.2. การพัฒนาครู ประจาการ
ด้ ว ยคณะศึ ก ษาศาสตร์ ก าหนดจั ด การฝึ กอบรมหลัก สู ต รพั ฒ นาครู ป ระจ าการ
ในระหว่างวัน ที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ องเรี ยนรวม 17401 ชัน้ 4 อาคาร 17 มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา ซึง่ ขณะนี ้สามารถเปิ ดอบรมได้ 8 หลักสูตร ดังนี ้
(1) การพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบ Active Learning สาหรับครู มืออาชีพ
(2) ศาสตร์ และศิลป์ทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ สาหรับครู มืออาชีพ
(3) เทคนิคการวัดความสามารถด้ านการคิดของผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21
(4) การวิจยั เชิงคุณภาพในมิติของการศึกษาเพื่อพัฒนาครู รุ่ นที่ 2
(5) การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ เชิงสร้ างสรรค์สาหรั บครู ภาษาไทยมืออาชีพเพื่อ
ส่งเสริ มทักษะการคิด และทักษะการรู้ หนังสืออย่างยัง่ ยืน (ระดับประถมศึกษา)
(6) การพัฒนาวิ ชาชี พ ครู คณิ ตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาขัน้ เรี ย น (Lesson
Study) และวิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) (ระดับประถมศึกษา)
(7) นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ : พฤติกรรมการออมเพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(8) การพัฒนาสมรรถนะการสอนสาหรับครู มืออาชีพ รุ่ นที่ 2
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 การด าเนิ น การตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 ประกาศคุรุสภา เรื่ อง การรั บรองปริ ญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2)
1.2.1.3 แผนการขอรับการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในรอบ 5 ปี (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 1.2.1.3)
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.2.1 สรุ ป ผลการด าเนิ น การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.2.1)
1.2.2.2 การด าเนิ น การพั ฒ นาครู ป ระจ าการ ประจ าปี งบประมาณ 2560 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.2.2)
1.2.2.3 การด าเนิ น การวิ จั ย โครงการขั บ เคลื่ อ นอั ต ลัก ษณ์ ค รู ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ตามที่ ค ณะได้ สนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น การวิ จั ย โครงการ
ขับ เคลื่อนอัตลัก ษณ์ ครู คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ จ านวน 200,000 บาทนัน้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้ านการวิจยั ของคณะ ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ได้ กาหนดให้ จดั ประชุมคณะทางาน
เพื่อกาหนดรู ปแบบการดาเนินงาน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป และแจ้ งรายละเอียด
จากการประชุมให้ คณาจารย์ในสังกัดทราบในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันจัดทาแผนปฏิบตั ิการของคณะ
1.2.2.4 การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเครื อข่ายวิจยั ทางการศึกษาภาคใต้ ตอนล่าง
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวิจยั ของคณะ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2560 มีมติให้ เชิญคณาจารย์ที่เป็ นเครื อข่ายการดาเนินงาน / คณะกรรมการดาเนินงานวิจยั และอาจารย์ที่สนใจ
เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการดาเนิ นงานเพื่ อขับเคลื่อนเครื อข่ายวิจัยทางการศึกษาภาคใต้ ตอนล่าง
ร่ วมกัน และร่ วมแลกเปลี่ยนการดาเนินการวิจยั ที่เน้ น PLC (Professional Learning Community)
1.2.3 หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์ (ไม่ มี)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
1.2.4.1 สรุ ปการใช้ เงินงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.4.1)
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1.2.4.2 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดโครงการจัดทาแผนปฏิ บัติการประจาปี : การ
แปลงแผนสู่ก ารปฏิ บัติ ประจ าปี งบประมาณ 2561 คณะศึก ษาศาสตร์ ในวัน จัน ทร์ ที่ 14 สิ งหาคม 2560
ณ โรงแรมคุ้มไทรงามแอนด์รีสอร์ ท ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 3/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่
3/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 2 รายชื่อผู้ไม่เข้ าประชุม ลาดับที่ 1 และ 2 ให้ ระบุเหตุผลเป็ น ติดภารกิจ
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.3 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจาปี การศึกษา...
แก้ ไขเป็ น
...มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจาปี การศึกษา 2560...
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.1.4 บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
รายงานตัวเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ในระหว่างศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
แก้ ไขเป็ น
รายงานตัวเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม
2560
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.1.5 บรรทัดที่ 2-3
ข้ อความเดิม
5 คน โดยขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอยู่ใน
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด และขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน โดยอยู่ใน
ขันตอนของมหาวิ
้
ทยาลัย 1 คน และอยู่ระหว่างการเสนอผลงาน 1 คน
แก้ ไขเป็ น
4 คน โดยขอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ 3 คน
และตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และอยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการของมหาวิทยาลัยทังหมด
้
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.1.5 บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
...ซึง่ จะมีผ้ เู ข้ าสู้กระบวนการนาเสนอวิสยั ทัศน์จานวน 1 คน...
แก้ ไขเป็ น
...ซึง่ จะมีผ้ เู ข้ าสูก่ ระบวนการนาเสนอวิสยั ทัศน์จานวน 1 คน...
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.1.8 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมปาริ ชาติ...
แก้ ไขเป็ น
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมปาริ ชาต...
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หน้ าที่ 5 วาระที่ 1.2.7 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...โดยเฉพาะในส่วนของสวนหญ้ าและหญ้ าเทียมบริ เวณชัน้ 2 โดย
ให้ คานึงถึงการบารุ งรักษา...
แก้ ไขเป็ น
...โดยเฉพาะในส่วนของสนามหญ้ าและหญ้ าเที ยมบริ เวณชัน้ 2
โดยให้ คานึงถึงการใช้ ประโยชน์ และการบารุ งรักษา...
หน้ าที่ 5 วาระที่ 2.1 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 10 ให้ ตดั คาว่า เห็นชอบ ออก 1 คา
หน้ าที่ 6 วาระที่ 4.2 ในส่วนของมติ ข้ อที่ 1 ตัดข้ อความในวงเล็บออกทังหมด
้
และมติ
ข้ อที่ 2 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
ศึกษาสาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการที่หมดวาระ คือ
แก้ ไขเป็ น
ศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการที่หมดวาระ ดังนี ้
หน้ าที่ 7 วาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 3 เปลี่ยนคาว่าคือ เป็ นดังนี ้
หน้ าที่ 9 วาระที่ 5.5 ย่อหน้ าที่ 2 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
เพื่อให้ เป็ นไปอาจารย์ประจาหลักสูตร...
แก้ ไขเป็ น
เพื่อให้ อาจารย์ประจาหลักสูตร...
2.2 รั บรองมติจากการแจ้ งเวียน
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้ งเวียนพิจารณา จานวน 2 เรื่ องคือ
2.2.1 ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้ งเวียนพิจารณาเรื่ องให้ ความ
เห็นชอบการเสนอชื่อผู้เข้ ารับการสรรหาตาแหน่งหัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจา
คณะศึกษาศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้ เสนอชื่อนางปุญญาภา นิธิพิเชฐ เป็ นผู้เข้ ารั บการสรรหาตาแหน่งหัวหน้ า
สานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้ งเวียนดังกล่าว
2.2.2 ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้ งเวียนพิจารณาเรื่ องให้ ความ
เห็นชอบการปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. ... ตามข้ อเสนอแนะ
ของตัวแทนองค์ ก รวิ ช าชี พ คุรุ ส ภา โดยคณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ มีมติเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) หมวดรายวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. ... โดยพิจารณาปรับแก้ ไขรายละเอียด
ตามข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย ในการนี ้
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้ งเวียนดังกล่าว
มติ รับรองมติโดยไม่มีการแก้ ไข และมอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ดาเนินการใน
วาระที่ 2.2.2 ต่อไป
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
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วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 โครงการพัฒนาหลักสู ตรใหม่ หลั กสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ด้ วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ พืน้ ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ได้ เสนอการจัดทา
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป ซึ่งเป็ นหลักสูตรความ
ร่ วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ การดาเนิ นงานการพั ฒนาหลักสูตรดังกล่าว
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรการศึกษาบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.1)
มติ มอบประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ประสานงานกับประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ พืน้ ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ในการปรั บแก้ ไข
เอกสาร ทังในส่
้ วนของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และส่วนอื่นๆ ให้ มีความชัดเจน และนาเข้ าพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะอีกครัง้
4.2 การปรั บปรุ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู ในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี พ.ศ. 2558 และหลักสูตรการศึกษา
บัณ ฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาชีววิ ทยา สาขาวิ ชาฟิ สิ กส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559
ด้ วยหลักสูตรการศึก ษาบัณ ฑิ ต (5 ปี ) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชี พครู สาขาวิ ชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุ ง
ปี พ.ศ.2560 ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2560 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 6/2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว
เพื่อให้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) ที่สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบและให้ ความเห็นชอบ
หลักสูตร และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(5 ปี ) ที่ได้ เปิ ดสอนหลักสูตรดังกล่าวข้ างต้ น จึงขอปรั บปรุ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
ครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี พ.ศ.2558 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิ สิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2559 ตามแบบ สมอ.08
ตามเอกสารประกอบการประชุมนอกเล่ม หมายเลข 4.2
มติ เห็นชอบการปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาศิลปศึกษา ปี พ.ศ.2558 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต (5 ปี ) สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาฟิ สิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2559
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4.3 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
ตามที่ บัณฑิ ตวิ ทยาลัย ได้ แ ต่งตัง้ อาจารย์ ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานัน้ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ ได้ เกษี ยณอายุราชการ และ
อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์ ได้ ลาออกจากการปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยทักษิ ณ เพื่อให้ การดาเนินงานของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษา ดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องและ
มีประสิทธิภาพ จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 นอกเล่ม)
จากเดิม
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
1. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
2. ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
กรรมการ
3. อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
3. อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
กรรมการ
4. อ.ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
4. อ.ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
กรรมการและ
เลขานุการ
5. อ.ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง
เปลี่ยนแปลงเป็ น
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
1. อ.ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
2. ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
กรรมการ
3. อ.ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง
3. อ.ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง
กรรมการและ
4. รศ.ดร.พูนสุข อุดม*
เลขานุการ
5. อ.ดร.ชัยลิขติ สร้ อยเพชรเกษม*
หมายเหตุ * รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
4.4 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
เนื่ อ งจากอาจารย์ ป ระจ าหลัก สูตรและกรรมการผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต ร กศ.ม.สาขาวิ ช า
การศึกษาเพื่ อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ได้ เกษี ยณอายุการปฏิบัติงาน และประกอบกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้
ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตร เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิช า
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามรายละเอียดดังนี ้ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4 นอกเล่ม)
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จากเดิม
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
2.รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรั พย์ *
3. รศ.น้ อม สังข์ทอง
4. อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
5. อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล*
เปลี่ยนแปลงเป็ น
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
2. อ.ดร.ดวงฤดี พ่ วงแสง*
3. รศ.น้ อม สังข์ทอง
4. อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
5. ผศ.ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์ *

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรั พย์ *
กรรมการ
3. อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
กรรมการและ
เลขานุการ

รายชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.ดวงฤดี พ่ วงแสง*
กรรมการ
3. อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
กรรมการและ
เลขานุการ

หมายเหตุ * รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และมอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ประสานงาน
ประธานหลักสูตร ในการปรั บรู ปแบบประวัติและผลงานของอาจารย์ให้ เป็ นรู ปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และเสนอเรื่ องไปยังมหาวิทยาลัย และงานภารกิจรับนิสิต เพื่อดาเนินการต่อไป
4.5 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ด้ วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึง่ เป็ นหลักสูตรผลิตร่ วมระหว่าง
คณะศึ ก ษาศาสตร์ กั บ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มี อ าจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต รลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ จานวน 1 ท่าน ทาให้ หลักสูตรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกากับหลักสูตรนัน้ คณะ
ศิล ปกรรมศาสตร์ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว จึงขอเสนออาจารย์ ป ระจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรทดแทน ดังนี ้
จากเดิม
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
รายชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.ชิโนรส รุ่ งสกุล
1. อ.ชิโนรส รุ่ งสกุล
ประธานกรรมการ
2. อ.สมโภชน์ ศรี วรรณ
2. อ.สมโภชน์ ศรี วรรณ
กรรมการ
3. อ.ธวิท วงษ์ พลาย*
3. อ.ธวิท วงษ์ พลาย*
กรรมการ
4. อ.ยอดชาย พรหมอินทร์
4. อ.ยอดชาย พรหมอินทร์
กรรมการ
5. อ.กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
5. อ.กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
กรรมการและเลขานุการ
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เปลี่ยนแปลงเป็ น
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
1. อ.ชิโนรส รุ่ งสกุล
2. อ.สมโภชน์ ศรี วรรณ
3. อ.เกียรติภูมิ งามชมภู*
4. ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์
5. อ.กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ.ชิโนรส รุ่ งสกุล
ประธานกรรมการ
2. อ.สมโภชน์ ศรี วรรณ
กรรมการ
3. อ.เกียรติภูมิ งามชมภู*
กรรมการ
4. ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์
กรรมการ
5. อ.กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
กรรมการและ
เลขานุการ

หมายเหตุ * รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาศิลปศึกษา
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณาเสนอชื่อ คณะอนุ กรรมการประเมิ นผลการสอนและเอกสารคาสอนเพื่ อ
ขอกาหนดตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม
ด้ วยผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิ ตร อุดม ได้ เสนอขอรั บ การประเมิน ผลการสอนเพื่ อขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื อ้ งต้ นแล้ ว ประธานจึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิ จารณาเสนอชื่ อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมจิตร อุดม (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอนเพื่ อ
ประเมินการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม ดังนี ้
(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานอนุกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
เป็ นอนุกรรมการ
(3) รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
เป็ นอนุกรรมการ
(4) ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
5.2 การโอนย้ ายคณะของนิสิต (นายพิทยุตม์ สิทธิยาสกุล และนายวรดร สังข์ คง)
ด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์โอนย้ ายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 2 รายคือ
1. นายพิ ท ยุ ตม์ สิ ท ธิ ย าสกุล รหัส 591081193 สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ คณะนิ ติศ าสตร์
มีความประสงค์โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2.1)
2. นายวรดร สังข์ คง รหัส 581081276 สาขาวิ ช านิ ติ ศาสตร์ คณะนิ ติศ าสตร์ มี ความ
ประสงค์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิ ชาพลศึก ษา คณะศึกษาศาสตร์ ตัง้ แต่ภ าคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2.2)
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ในการนี ้ รองคณบดีฝ่ ายวิ ช าการและประกัน คุณ ภาพ จึงเสนอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาการ
โอนย้ ายคณะของนิสิตทัง้ 2 รายข้ างต้ น
มติ เห็นชอบให้ นายพิทยุตม์ สิทธิยาสกุล รหัส 591081193 และนายวรดร สังข์คง รหัส
581081276 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้
ตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
5.3 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู
ถอนวาระจากการพิจารณา
5.4 การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ขอความร่ วมมือประธานสาขาวิชากากับติดตาม
การกรอกข้ อมูล หลัก สูตรเข้ าระบบการประเมิน หลัก สูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งระบบจะปิ ดในวัน ที่ 31
กรกฎาคม 2560 ทังนี
้ ้ คณะจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเขียนรายงานการประเมิน และหลักฐานข้ อมูล
ตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา
มติ ที่ประชุมทราบ
ปิ ดประชุม

เวลา

16.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

