รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 5/2561
วันพุธที่ 20 มิถนุ ายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้อง SC315 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(พ.ต.อ.ดร.ปรมะ สุวรรณโน -แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล – แทน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
13. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
15. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
16. นางสุภาภรณ์ คติการ
17. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
3. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
เริม่ ประชุมเวลา

เวลา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
13.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรือ่ งแจ้งจากประธาน
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์กาหนดจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ
คณะศึกษาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการสารวจสถานที่จัดโครงการ
ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
1.1.2 จากการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ท ี ่ ม ี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการบรรจุผู้รับทุนโครงการ สควค . ระดับปริญญาโททาง
การศึกษา ประเภท Premium และ Super Premium และได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ
สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจาปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 6)
1.2 เรือ่ งแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ผลการด าเนิ นงานตามมติ ที ่ป ระชุม คณะกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 แผนการรับนิสิตและจานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.1.2)
1.2.1.3 การส่งค่าระดับขั้นประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.1.3)
1.2.1.4 การปรับแผนรับนิสิต ปี การศึกษา 2562-2563 (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.1.4)
1.2.1.5 การบรรจุผู้สาเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.1.5)
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.2.1 ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ จัดทาแบบสารวจความสนใจ
ในการเข้าร่วมด าเนินงานวิจัยภายใต้ชุดแผนวิจัยบูรณาการฯของคณะ ชื่อแผนงานวิจัย : การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อรับใช้สัง คมชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วยชุดโครงการวิจัย จ านวน 6 ชุด
โครงการ โดยคณะจะสรุปผลการสารวจให้ทราบต่อไป
1.2.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตอบรับเป็นหน่วยประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงาน
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ โดยขณะนี้ได้
รับผิดชอบให้เป็นหน่วยประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น จานวน 99 ราย
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1.2.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.3.1 คณะศึกษาศาสตร์กาหนดจัดโครงการผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.3.2 มหาวิทยาลัยกาหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม
2561 และคณะศึกษาศาสตร์กาหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปี
ที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต และอาคาร 15
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.4 ประธานสาขาวิชา
1.2.4.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นายณัฐพงศ์ วงษา นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ ในโครงการวันอานันท
มหิดล จากผลงานชื่อ “ฮีโร่ในสายตาเด็ก” โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2.4.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
นายทิวากร เพิ่มลาภ นิสิตที่สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาพลศึกษา ในโครงการ
ครูคืนถิ่น บรรจุเข้าปฏิบัติ งานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ทั้งนี้ นิสิตสามารถสอบ
TOEIC ในคะแนน 510 คะแนน
1.2.4.3 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามที ่ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และคอมพิ ว เตอร์ ได้ รั บ ข้ อเสนอแนะจากสภาวิ ช าการให้ ม ี อาจารย์ ท ี ่ ม ี ความเชี ่ ย วชาญทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาได้ประสานไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดหา
อาจารย์ แต่เนื่องจากไม่มีอาจารย์ที่จะประจาหลักสูตรดังกล่าวได้ สาขาวิชาจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1.2.4.4 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
การจัดกิจกรรมและรูปแบบการดาเนินงานครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชาขอร่วมจัดกิจกรรมกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่เปิดขึ้นใหม่ ยังไม่มีศิษย์เก่าและยังไม่เป็น
ที่รู้จักมากนัก
1.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนประชาสัมพันธ์
(2) บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจัดการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ “การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเชิญศาสตราจารย์ ดร.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในการสัมมนาดังกล่าว ในการนี้
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
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1.2.5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
(1) หน่วยฝึกสอนฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและ
ครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของผู ้ บ ริ หารและครู พ ี ่เลี ้ ย ง เมื ่ อวั น ที่ 18 มิ ถุน ายน 2561 ณ ห้ องประชุ ม 17401 อาคารเรี ย น 17
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
(2) หน่วยฝึกสอนฝึกงาน ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ของนิสิตฝึก
ปฏิบ ัต ิการสอนในสถานศึ กษา ประจ าปี การศึกษา 2561 เพื ่ อชี้ แจงและท าความเข้ าใจเกี ่ย วกั บกระบวนการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง IT สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
(3) หน่วยฝึกสอนฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดโครงการสัมมนานิสิต
ระหว่ างปฏิ บ ั ต ิ การสอนในสถานศึ กษา และหลั กสู ตรการศึกษามหาบั ณฑิ ต (สาขาวิ ชาการสอนวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) ประจาภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2561 โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
แย้มกสิกร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ ขอเชิญอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก
และวิชาชีพครู เข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย วิสามัญ
ครัง้ ที่ 2/2561
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึก ษาศาสตร์ สมัย วิสามัญ ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ 2
ข้อความเดิม
2. นางสาวอุสุมา ดิสวัสดิ์ เจ้าหนเที่บริหารงาน
แก้ไขเป็น
2. นางสาวอุสุมา ดิสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.2 บรรทัดที่ 2
ข้อความเดิม
...คิดรูปแบบและจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีของ
แก้ไขเป็น
...คิดรูปแบบการจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีของ
หน้าที่ 7 วาระที่ 4.2 ในส่วนของมติ ข้อ 3 บรรทัดที่ 3
ข้อความเดิม
ของภาระงาน จะจัดทาเป็นบันทึก...
แก้ไขเป็น
ของภาระงาน จัดทาเป็นบันทึก...
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง (ไม่ม)ี
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วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอนเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .มณฑนา
พิพัฒน์เพ็ญ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ดังนี้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ เป็นอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
เป็นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4.2 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2561 ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่ อให้
อาจารย์บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่ได้มีที่ปรึกษาและมีพี่เลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่และจัดทาผลงานทางวิชาการ
ในการนี้ เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรมีการทบทวน
แนวปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบันมากขึ้น (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ มอบฝ่ายวิชาการคณะเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ ยวกับ AUN-QA ในประกาศคณะ
ศึกษาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ และเข้าพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์อีกครั้ง
4.3 พิจารณาคุณสมบัติของนิสิตทุนโครงการ สควค. (กรณีนางสาววริตา เหล็มปาน)
ด้วยนางสาววริตา เหล็มปาน นิสิตรหัส 591995046 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 และเป็นนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประจ าปีการศึกษา 2559 มีโรคประจ าตัวตามคา
วินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งต้องรับประทานยาอย่างสม่าเสมอ โดยผลของการทานยาจะทาให้เกิดอาการง่วงซึม ทาให้การ
เรียนของนิสิตในบางรายวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สสวท. กาหนด และไม่สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบให้นิสิตขาดคุณสมบัติในการเป็นนิสิตทุนในโครงการ สควค. และจะต้อง
ชดใช้ทุนดังกล่าว สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
นิสิตขาดคุณสมบัติในการเป็นนิสิตทุ นในโครงการ สควค. โดยไม่ต้องชดใช้เงินทุนการศึกษา (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบให้นางสาววริตา เหล็มปาน พ้นสภาพการเป็น นิสิตผู้รับทุน โดยไม่ต้องชดใช้
เงินทุน อ้างอิงจากคาวินิจฉัยทางการแพทย์ และมอบประธานหลักสูตรดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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4.4 พิจารณาการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม 2561
ด้วยหน่วยฝึกสอนฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดโครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการ
สอนในสถานศึ กษา และหลั กสู ต รการศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์) ประจาภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2561 โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็น
วิ ท ยากรบรรยายในโครงการ ในวั น ที ่ 18 กรกฎาคม 2561 ซึ ่ ง ตรงกั บ วั น ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ พร้อม
กาหนดวันประชุมในเดือนกรกฎาคม 2561
มติ เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม
2561 เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 พิจารณา ร่าง ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้จัดส่งร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และกาหนดให้ผ่านความคิดเห็น
จากคณะกรรมการประจาส่วนงาน ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ
มอบฝ่ายเลขานุการสาเนาแจ้งให้คณาจารย์ในสังกัดพิจารณารายละเอียด และส่งผลการ
พิจารณาหรือข้อเสนอแนะกลับยังคณะ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เพื่อสรุปเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
5.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 การจัดทาและรายงานผลตามเอกสาร มคอ.3 – มคอ.7
ตามที ่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ ก าหนดกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 โดยกาหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าและ
รายงานผลตามเอกสาร มคอ.3 – มคอ.7 ดังนี้
- มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และ มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) กาหนดให้ทุกหลักสูตรจัดทาก่อนการเปิดภาคเรียน
- มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report) และ มคอ.6 รายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) กาหนดให้ทุกหลักสูตรจัดทาภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
- มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Programme Report) ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรจัดทาภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 การจัดทาและรายงานผลตามเอกสาร มคอ.3 – มคอ.7 เพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
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มติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 การจัดทาและรายงานผลตามเอกสาร มคอ.3 – มคอ.7 โดย
ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดดังนี้
1. หน้าที่ 1 ข้อ บรรทัดที่ 4
ข้อความเดิม - กรณี ร ายวิ ช าหมวดวิ ช าเอก จั ด ส่ ง เลขานุ ก ารอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
แก้ไขเป็น
- กรณี ร ายวิ ช าหมวดวิ ช าเอก จั ด ส่ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. หน้าที่ 2 ข้อ 5 ปรับข้อความใหม่ เป็น 5. รายวิชาใดไม่สามารถจัดส่งและรายงานผล
ตามเอกสาร มคอ.3 - มคอ.6 และหลักสูตรใดไม่สามารถส่ง มคอ.7 ได้ทันตามเวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทา
บันทึกขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลการส่งล่าช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15 วันหลังจากวันที่ ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะศึกษาศาสตร์
3. ปรับขั้นตอนการจัดส่งรายงานผลตามเอกสาร มคอ.3 - มคอ.7 ให้สอดคล้องกับ
(ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 การจัดทาและรายงานผลตามเอกสาร มคอ.3 – มคอ.7
5.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ
หลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ด้ วยสาขาวิช าเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยทักษิณ ได้
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา และเนื่องจากมีอาจารย์ในหลักสูตรเกษียณ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา และหลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยตัดชื่อ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรออกเนื่องจากเกษียณการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (เดิม)
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล*
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม*
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์*
4.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
5.รศ.ดร.พูนสุข อุดม
6.ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
7.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
8.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
9.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
10.รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
หมายเหตุ * หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ใหม่)
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล *
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม*
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์*
4.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
5.รศ.ดร.พูนสุข อุดม
6.ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
7.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
8.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
9.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ตัดรายชื่อ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ ออก เนื่องจาก
เกษียณอายุ
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2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ด.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (เดิม)
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล*
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม*
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์*
4.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
5.รศ.ดร.พูนสุข อุดม
6.ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
7.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
8.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
9.ผศ.ดร.เรวดี กระโมวงศ์
10.รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ด.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ใหม่)
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล*
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์*
4.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา*
5.รศ.ดร.พูนสุข อุดม
6.ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
7.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
8.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
9.ผศ.ดร.เรวดี กระโมวงศ์
ตั ด รายชื ่ อ รศ.ดร.จรั ส อติ ว ิ ท ยาภรณ์ ออก เนื ่ อ งจาก
เกษียณอายุ

หมายเหตุ * หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มติ
เห็ น ชอบการเปลี ่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร กศ.ม.เทคโนโลยี แ ละสื ่ อสาร
การศึกษา และหลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5.4 การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ได้เกษียณอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึ งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยขอตั ด รายชื่ อ
อาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ออกจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร เดิม

อาจารย์ประจาหลักสูตรปรับปรุง ใหม่

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ฉบับปี 2559
1. อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์*
1. อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์*
2. อ.ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล*
2. อ.ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล*
3. ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ*
3. ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ*
4. อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์*
4. อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์*
5. ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์*
5. ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์*
6. อ.ยุพิน พิมโคตร์*
6. อ.ยุพิน พิมโคตร์*
7. อ.ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
7. อ.ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
8. อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์
8. อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์
9. อ.พเยาว์ อินทสุวรรณ*

หมายเหตุ * หมายถึง อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.ชีววิทยา

เหตุผลในการปรับปรุง
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุด มศึ ก ษาแห่ง ชาติ และเกณฑ์ม าตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2558 เรื ่ อ ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จึงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา (5 ปี )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยขอตั ด รายชื่ อ
อาจารย์พเยาว์ อิ น ทสุ ว รรณ ออกจากอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติกรอบ
อัตราจ้างผู้เกษียณอายุ
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ปิดประชุม

มติ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)

เวลา

15.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

