รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
14. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
15. นางสุภาภรณ์ คติการ
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
3. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย

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

เวลา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยบริหารและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 ผลจากการเดินทางเข้าร่วม MOU ของมหาวิทยาลัย และ MOA ของคณะศึกษาศาสตร์
ตามที่ อ ธิ ก ารบดี พ ร้ อ มด้ ว ยคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มการท า MOU ของ
มหาวิทยาลัย และ MOA ของคณะศึกษาศาสตร์ กับวัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
และเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ในวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 นั้น ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ทางวัดพุทธบูชายินดีรับนิสิต คณาจารย์ และศิษย์เก่าเข้าร่วมทากิจกรรมกับทางวัด เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ค วามรู้ โดยการสอนภาษาไทย ดนตรี นาฏศิล ป์ โดยเฉพาะศิ ล ปะพื้ น บ้ า นทางภาคใต้ เช่ น มโนราห์
หนังตะลุง ศิลปมวยไทย ฯลฯ ซึ่งจะแสดงผลงานในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทอดกฐิน และเทศกาลสงกรานต์ โดย
ขณะนี้คณบดีได้หารือการจัดกิจกรรมบางส่วนกับอาจารย์ผู้สอนดนตรี และนาฏศิลป์ ในคณะศิลปกรรมแล้ว
ส่วนการเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยอิลินอยส์นั้น ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยดีมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิลินอยส์จะเข้าเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยทักษิณ และร่วมทา MOU และ MOA ต่อไป ทั้งนี้ ได้
มี การพู ด คุ ย หารือ ร่ว มกั น ระหว่ า งอธิ ก ารบดี คณบดี ค ณะศึก ษาศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ และคณะศิลปกรรม ซึ่งอธิการบดีได้เสนอขอความร่วมมือในการจัดการเรียนร่วมแบบปริญญาตรี 3+1
ปริญญาโท 1+1 หรือปริญญาเอก 2+1 หรืออาจแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ ทาวิจัยร่วมกัน หรือเรียนร่วมครั้งละ 1
ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา ซึง่ อธิการบดีจะนัดประชุมคณะที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 ผลการประชุมร่วมกับสถาบันคีนัน และสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
จากการประชุมร่วมกับสถาบันคีนัน และสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 11
พฤษภาคม 2562 สถาบัน คีนั นเสนอให้คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรมการอบรมครูในระบบคูปอง โดยให้คณะ
ศึกษาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยอบรมหลักสูตรของสถาบันคีนัน ผ่านบริษัท Learn Ed.
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมร่วมกับ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยในส่วนของจังหวัดสงขลาให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพี่เลี้ยง ในการใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา ซึง่ สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนัดประชุมในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะดาเนินการ
ผ่านระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 การรับบุคคลเป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย โดยไม่รับเงินเดือน
สาขาวิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จั ย ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากมหาวิ ท ยาลั ย ในการรั บ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วั ธ รสุ น ทร เป็ น อาจารย์ ป ระจาของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อท าหน้ าที่ เป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู และอาจารย์ประจาหลักสูตร ศศ.บ.การวัดผล
การศึกษา และหน้าที่อื่นๆ โดยไม่รับเงินเดือน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.1.4 งานคืนสู่เหย้าชาว วศ. มศว และ ม.ทักษิณ
มหาวิท ยาลัย มีกาหนดจัด งานคืน สู่ เหย้ าชาว วศ. มศว และ ม.ทั กษิ ณ ในวัน ศุกร์ที่ 23
สิงหาคม 2562 โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอลการกุศลระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับทีม
ฟุตบอลช่อง 3 ในเวลา 15.00 น. และในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ (แบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 10
คน) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจาหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน ในราคาใบละ 1,000 บาท ในการนี้ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
คณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบจาหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน จานวน 25 โต๊ะ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร
รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุมที่ 1.1.5 นอกเล่ม
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 ด้วยมหาวิทยาลัยกาหนดปิดระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ในวัน ที่ 17 มิถุน ายน 2562 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จ ะจั ด โครงการการจัด การความรู้การประกัน คุณ ภาพ
ในลักษณะการทา workshop ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลในระบบดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.1.3 ฝ่ า ยวิ จั ย คณะศึ ก ษาศาสตร์ ก าหนดจั ด กิ จ กรรมทบทวนระบบวิ จั ย ของคณะ
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยเชิญศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ บรรยาย
ให้ความรู้ในการทาวิจัย และการทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.1.4 ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60
ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชิญชวนคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมจัด
นิทรรศการในวัน ดังกล่าว โดยอาจารย์หรือหลักสูตรที่มีความประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่ฝ่ายวิชาการคณะ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
1.2.2.1 ตามที่ ค ณะศึ กษาศาสตร์ได้ ต อบรับ เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาครู
รูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักสูตรที่จะเปิดดาเนินการ จานวน 15 หลักสูตร ได้รับ
การยืนยันข้อมูลหลักสูตรแล้วจานวน 13 หลักสูตร ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนในการดาเนินงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2.3 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 สรุ ป การใช้ ง บประมาณเงิ น รายได้ และแผ่ น ดิ น ในไตรมาสที่ 2 ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.3.1)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.4.1 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั กษิณ กาหนดจัดโครงการ“การ
พัฒนาความเป็นผู้นาและส่งมอบงานของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561” ระหว่างวันที่ 17 – 19
พฤษภาคม 2562 ณ ล่องแก่งวังไม้ ไผ่ อาเภอป่ าพะยอม จังหวัด พั ท ลุง เพื่ อ พั ฒ นากรรมการสโมสรนิ สิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ในด้านความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าแสดงออก
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.4.2 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กาหนดจัดงานทาบุญประจาปี
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ใต้อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นิสิตผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.4.3 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัด โครงการผู้บริหารและอาจารย์ที่
ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
ณ ห้องเรียน 17401 และห้องย่อยต่างๆ อาคารเรียน 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงกฎระเบียบ และระบบการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ และได้ทราบถึงแนวทางในการดาเนินชีวิต
ของนิสิตระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.4.4 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์กาหนดจัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน
2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.5 ประธานสาขาวิชา
1.2.5.1 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาได้จัดโครงการติดตามและรายงานความก้าวหน้าวิ ทยานิพนธ์ ระหว่าง
วัน ที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ บ้ านหน้ าเกาะ บลิส ฟู ล รีส อร์ท จั งหวัด พั ท ลุง โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ตรวจสอบการเขียนบทความเพื่อนาเสนอและตีพิมพ์ ซึ่ง
โครงการสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2.5.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) สาขาวิชาได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ
ประกวดหนั งสั้ น ประจ าปี 2562 กับ ส านั กงานเลขาธิการคุรุส ภา เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2562 ณ ส านั กงาน
เลขาธิการคุ รุส ภา กรุงเทพมหานคร และขอประชาสั ม พั น ธ์ ไปยั งนิ สิ ต ที่ ส นใจ สามารถส่ ง ผลงานเข้าประกวด
ในโครงการได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
(2) สาขาวิชาได้รับอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี จานวน 1 อัตรา เพื่อรองรับรองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ โดยเงื่อนไข
การจ้าง จะจ้างจนกว่าจะมีผู้บรรจุในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2.5.3 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
อาจารย์ ดร.เกษม พันธุสะ และอาจารย์คัชชา ศิริรัตนพันธ์ สาขาวิชาพลศึก ษา
และสุขศึกษา ได้ร่วมนาทีมนักกีฬาปันจักสีลัต เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ International Pencaksilat Belgium
Open Championship 2019 ระหว่า งวัน ที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศเบลเยี่ ย ม ซึ่ งนาย
ฉัตรมงคล เอี่ยมระยับ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.5.4 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(1) เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน 2562 รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย และ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิ วเตอร์) ได้เข้าร่วมนาเสนอ
ข้อมูลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตในการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตร
ณ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีมติให้ปรับจานวนการรับนิสิต ในแต่ละปี จาก 35
คน เป็น 30 คน ตามกรอบที่คุรุสภากาหนด
มติ ที่ประชุมรับทราบ
(2) ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้จดั การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นั้น นางสาวธันย์ชนก รุยัน นิสิต กศ.บ.(ฟิสิกส์) ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีมาก ในภาคบรรยาย โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา มะหนิ เป็นผู้ควบคุมงานวิจัย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2.5.5 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(1) สาขาวิชาร่วมกับ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จัดโครงการพหุภาษาพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้ครู
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการการจัดการเรียนรู้ศาสตร์การสอนศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ ภาษา ไทย
สังคมศึกษา และศิลปศึกษา) และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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(2) ตามที่สาขาวิชาได้เสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ นั้น ผลปรากฎว่าไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในการนี้ สาขาวิชาได้มีบันทึกเสนอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการประกาศรับสมัครใหม่อีกครั้ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
(3) สาขาวิชากาหนดจัดโครงการการพั ฒ นาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้
พหุภาษาพหุวัฒนธรรมของบุคลากรการจัดการเรียนรู้พหุภาษาพหุวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2562
ณ University of Ewha Womans University และสถาบันสอนภาษา Lexis Korea ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
หน่วยฝึกสอนฝึกงานกาหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงของนิสิต
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 17401 อาคาร
17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และกาหนดให้มีการประชุมอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก และวิชาชีพครู ในวันที่
12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ สมัย สามัญ ครั้ง ที่
4/2562
เลขานุการคณะกรรมการประจาคณะได้จัดทารายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 และได้ดาเนินการแจ้งเวียน
กรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์เฉพาะผู้ เข้าประชุ มเพื่ อพิ จารณารับ รองรายงานการประชุ ม โดยกาหนดให้
กรรมการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุมภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
กรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังนี้
 รับรองโดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม
จานวน 12 คน
 รับรองโดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม
จานวน 4 คน ดังนี้
(1) หน้าที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 2
ความเดิม
นิสิตเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย...
แก้ไขเป็น
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ...
(2) หน้าที่ 2 วาระที่ 1.2.1.2
ความเดิม คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ระหว่ า งวั น ที่ 27 -28 มี น าคม 2562
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือเปิดโอกาสให้นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ได้ มี ป ระสบการณ์ ด้ านการสอนในโรงเรียนภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยในเบื้ อ งต้ น ไว้ ว างแผนส่ ง นิ สิ ต ในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย และภาษาไทย เข้า
ร่วมโครงการฯ
แก้ไขเป็น คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ระหว่ า งวั น ที่ 27 -28 มี น าคม 2562
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ณ สหพัน ธรัฐมาเลเซีย ซึ่งวัตถุป ระสงค์ของโครงการคือ เปิดโอกาสให้
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้มีประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยในเบื้ อ งต้ น ไว้ ว างแผนส่ ง นิ สิ ต ในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการฯ
(3) หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.4.2 บรรทัดที่ 2
ความเดิม
...ในการนี้ ขอความร่วมประธานสาขาวิชารวบรวมข้อมูลดังกล่าว...
แก้ไขเป็น
...ในการนี้ ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชารวบรวมข้อมูลดังกล่าว..
(4) หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.5.1 บรรทัดที่ 2
ความเดิม
ในการนี้ ได้มีการลงคะแนนเพื่อเลือกคณะกรรมการสโมสรนิสิต...
แก้ไขเป็น
ในการนี้ ได้มีการเลือกตั้ งเพื่อลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสโมสร
นิสิต...
(5) หน้าที่ 5 วาระที่ 4.1 ในส่วนของมติ
ความเดิม
มติ ไม่เสนอชื่อ เนื่องจากไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
แก้ไขเป็น
มติ ไม่เสนอชื่อ เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจากสาขาวิชา
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ 1. ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 วาระที่ 1.2.1.2 บรรทัดที่ 4
ความเดิม
โดยในเบื้องต้นไว้วางแผนส่งนิสิต...
แก้ไขเป็น
โดยในเบื้องต้นได้วางแผนส่งนิสิต...
หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.5 บรรทัดที่ 2
ความเดิม
ในการนี้ ได้มีการเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกคณะกรรมการ...
แก้ไขเป็น
ในการนี้ ได้มีการเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนรับรองคณะกรรมการ...
หน้าที่ 4 วาระที่ 1.2.6 บรรทัดที่ 1-2
ความเดิม
สาขาวิ ช าได้ จั ด โครงการ “สั ม มนาสรุ ป งานคณ ะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561” ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ ภูอ่าวนางรีสอร์ทแอนด์สปา ตาบลอ่าวนาง
อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยได้น านิ สิตระดับ ปริญ ญาโท และปริญ ญาเอกเข้าร่วมนาเสนอผลงานในโครงการ
ดังกล่าว
แก้ไขเป็น
สาขาวิชาได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงาน
บริหารสัมพันธ์ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
โดยได้นานิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว
หน้าที่ 5 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 1 และ 3 แก้ไขนามสกุลอาจารย์ ดร.วิรนธร จาก
อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจนศรี เป็น อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
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วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาค่าระดับขั้นประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2545
ได้มีมติกาหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติให้นิสิตสาเร็จการศึกษาและให้ปริญญา โดยกาหนดให้คณะกรรมการประจา
คณะพิจารณาประเมินผลการศึกษาของนิสิต และส่งให้กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาดาเนินการ
ประมวลผลการเรียน ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้นประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขั้นประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
4.2 พิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุ ค คลเป็ น กรรมการประจ าคณะศึ ก ษาศาสตร์ ประเภทกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนกรรมการที่หมดวาระ)
ด้วยรองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ เป็ นคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
โดยจะหมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ในวัน ที่
3 กรกฎาคม 2562
ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 27 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามคาแนะนาของหัวหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี จานวนไม่เกินสองใน
สามของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ ง ทั้ ง นี้ กรณี มี เหตุ ผ ลความจ าเป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นงานอาจเสนอแต่ ง ตั้ ง
บุคคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 3 คน (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
ข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ---กรรมการโดยต าแหน่ ง ประกอบด้ ว ย รองหั ว หน้ า
ส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานภายใน กรณีที่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วน
งาน และประธานสาขาวิชา กรณีไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
กรรมการโดยตาแหน่งของคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนงาน 2 คน และ
ประธานสาขาวิชา 8 คน รวม 10 คน สามารถมีกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน 6 คน (ไม่เกิน
สองในสามของกรรมการโดยตาแหน่ง) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ดารงตาแหน่ง 5 คน คือ
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง (หมดวาระ 3 กรกฎาคม 2562)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม (หมดวาระ 3 กรกฎาคม 2562)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา (หมดวาระ 21 มีนาคม 2563)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ (หมดวาระ 21 มีนาคม 2563)
5. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย (หมดวาระ 11 มกราคม 2563)
มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข
อุดม เป็นกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงานเพื่ อต่อสัญญาจ้าง (อาจารย์ ดร.วิภาดา พินลา และ
อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ พินลา)
ด้วยอาจารย์ ดร.วิภาดา พินลา และอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ พิน ลา ได้ครบกาหนดการต่ อ
สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจา โดยอาจารย์ทั้ง 2 ราย ได้เสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้าง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทั้ง
2 รายข้างต้น (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1 และนอกเล่ม)
มติ 1. รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.วิภาดา พินลา ดังนี้
1.1 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้วิ ชาสัมมนาสังคมศึกษา และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาหรับนิสิตปริญญาตรี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยกับการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย
1.2 บทความทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สาหรับครู
สังคมศึกษาในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21
1.3 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0308335 การสอนเฉพาะสาขา
1.4 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0308314 สัจธรรมนาชีวิตสาหรับครู
1.5 หนังสือเรื่อง การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
2. รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ พินลา ดังนี้
2.1 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาสัมมนาสังคมศึกษา และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาหรับนิสิตปริญญาตรี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยกับการจัดการเรียนรู้
แบบนิรนัย
2.2 บทความทางวิ ช าการเรื่ อ ง แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2.3 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0308335 การสอนเฉพาะสาขา
2.4 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0308314 สัจธรรมนาชีวิตสาหรับครู
2.5 หนังสือเรื่อง การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
3. ไม่ พิ จ ารณางานวิ จั ย จ านวน 2 รายการ เนื่ อ งจากเป็ น ผลงานที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง
ดาเนินการวิจัย และยังไม่ได้มีการเผยแพร่ ดังนี้
3.1 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิง
รุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาหรับนิสิตวิชาชีพครู
3.2 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการทางานเป็นทีมและทักษะการแก้ปัญหาสาหรับนิสิตปริญญาตรี
ปิดประชุม

เวลา

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

