รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 6/2560
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 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
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.กิตติธชั คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – รักษาการแทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วริ นธร เบญจศรี )
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
12. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
14. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ – รักษาการ)
15. นางสุภาภรณ์ คติการ
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เนื่องจาก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
เนื่องจาก
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
เนื่องจาก
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
2. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พื ้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ)
3. นางสาวปั ทมา สานักโหนด
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

15.15 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิ ณ เรื่ อง แนวปฏิบตั ิการแต่งกายของนิสิตที่มีอตั ลักษณ์
ทางเพศหรื อวิถีเพศไม่ตรงกับเพศถือกาเนิด พ.ศ. 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1)
1.1.2 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบัน การศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.1.2)
1.1.3 การเปลี่ยนระบบการทางานของเจ้ าหน้ าที่สานักงานคณะ และสาขาวิชา
เป็ นการดาเนินงานต่อเนื่องที่มีการปรับเปลี่ยนภาระงานระหว่างเจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา
และลูกจ้ างมหาวิทยาลัยที่ ปฏิบัติงานหลักที่ สานักงาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยให้ สายสนับสนุนจัดทาการ
ประเมินค่างานเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสูต่ าแหน่งที่สงู ขึ ้น และปั จจุบนั ภาระงานของเจ้ าหน้ าที่สาขาวิชา
ซึง่ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบตั ิงานที่ซ ้าซ้ อนกับผู้ปฏิบตั ิงานหลักในสานักงาน จึงทาให้ กระทบต่อการเขียน
ภาระงานและการประเมินค่างาน
ทางคณะฯ จึงเห็นว่าควรมีการทบทวนระบบการทางานทัง้ หมดภายในสานักงาน
เพื่อให้ การดาเนินงานชัดเจน เป็ นระบบ และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมการดาเนินงานรองรับตามเกณฑ์ EdPEx/
เกณฑ์ AUN-QA ตลอดจนการเตรี ยมการก่อนการเคลื่อนย้ ายอาคารที่ทาการคณะ ซึ่ งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการ
วางแผน การเตรี ยมการ และหากมีความชัดเจนจะแจ้ งต่อที่ประชุมอีกครัง้
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1.1.4 การเปลี่ยนประกาศคณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน และการบริ หารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
หมวดที่ 1 การรั บเงิน
จากเดิม
ข้ อที่ (4) รายได้ หรื อผลประโยชน์ ที่ได้ จากการจัดกิ จกรรมหรื อการดาเนิ นการต่าง ๆ
จานวน 1,500,000 บาท ณ ปี งบประมาณ 2558
เปลี่ยนแปลงเป็ น
ข้ อที่ (4) รายได้ หรื อผลประโยชน์ ที่ได้ จากการจัดกิจกรรมหรื อการดาเนินการต่าง ๆ
นาเข้ ากองทุนคณะศึกษาศาสตร์
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 การดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย
สามัญ ครัง้ ที่ 5/2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 การกาหนดกลุ่มผู้เรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปสาหรั บนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2)
1.2.1.3 การเข้ าร่ ว มโครงการฝึ กอบรมหลัก สูต ร “การประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ EdPEx”
ด้ วยฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ กาหนดจัดโครงการ
ฝึ กอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการศึก ษาเพื่ อการดาเนิ นการที่ เป็ นเลิศ EdPEx”
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้ องประชุม ชัน้ 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx การฝึ กปฏิบัติการประเมินตนเอง การ
วิเคราะห์ โครงร่ างองค์กร การจาแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาเพื่ อ
จัดลาดับความสาคัญและนาสูก่ ารจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ในเบื ้องต้ นมีผ้ เู ข้ าร่ วม ดังนี ้
1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
3) รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
4) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
5) ผู้รับผิดชอบงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา (นางอุทยั ศิริคณ
ุ )
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.2.1 การเป็ นเจ้ าภาพร่ วม “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ วิจัย
ครัง้ ที่ 4”
ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี จัด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ วิจยั ครัง้ ที่
4 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 25-27
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.2.2.2 การศึก ษาดูงานโรงเรี ย นสมาคมไทย-ญี่ ปุ่ น (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.2.2)
1.2.3 หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์ (ไม่ มี)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่ มี)
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิ ณกาหนดจัดกิจกรรมรับน้ อง ในระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2560
โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ กาหนดให้ จดั กิจกรรมในบริ เวณโรงยิม และลานเสาธงหน้ าสานักหอสมุด ซึ่ง
กิจกรรมในแต่ละวันจะเสร็ จสิ ้นในเวลาประมาณ 21.00 น. ในการนี ้ เชิญชวนคณาจารย์เยี่ยมชม และให้ กาลังใจ
นิสิตในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
1.2.6 ประธานสาขาวิชา
นิ สิ ต ชั น้ ปี ที่ 3 วิ ช าเอกภาษาไทย ได้ รั บ รางวัล พระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเข้ าร่ วมการประกวดการแข่งขันอ่านฟั งเสียง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ดังนี ้
1. นางสาวมนฤดี ดาเอี่ยม ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองรอบคัดเลือกภาคใต้
2. นายอภิชยั จันทร์ เกษ ได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึง่ รอบคัดเลือกภาคใต้
1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของคณะศึกษาศาสตร์ จากข้ อมูลที่
คีย์เข้ าระบบ ในองค์ประกอบที่ 1 มี 25 หลักสูตร ที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ขอให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบตรวจสอบข้ อมู ลใน
ระบบว่ า ครบถ้ ว น และถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เนื่ อ งจากคณะกรรมการด าเนิ น การประเมิ น ผ่ า นระบบ และขอให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการสารองข้ อมูลเก็บไว้ ที่คณะ เพื่อป้องกันในกรณีที่เข้ าระบบไม่ได้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 5/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
5/2560 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
...ของคณะกรมการสิทธิมนุษยชน
แก้ ไขเป็ น
...ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.1.3 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
...ตามเกณฑ์ AUN QA ในรอบ 5 ปี ...
แก้ ไขเป็ น
...ตามเกณฑ์ AUN-QA ในรอบ 5 ปี ...
หน้ าที่ 6 วาระที่ 4.1 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
มติ มอบประธานสาขาวิชาประสานงานการปรับแก้ ไขเอกสาร...
แก้ ไขเป็ น
มติ มอบประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานกับประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ พืน้ ฐาน คณะวิทยาศาสตร์
ในการปรับแก้ ไขเอกสาร...
หน้ าที่ 8 วาระที่ 4.5 ในตารางเปลี่ยนแปลง
ข้ อความเดิม
4. อ.ยอดชาย พรหมอินทร์
แก้ ไขเป็ น
4. ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจาภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559
ด้ วยมหาวิทยาลัยกาหนดให้ ค่าระดับขันต้
้ องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จ ารณาค่าระดับ ขัน้ ประจาภาคเรี ยนฤดูร้ อน ปี การศึกษา 2559
(เอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขันประจ
้
าภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559
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4.2 การแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิ ช าการสอนวิ ทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
ด้ วยประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะหมดวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในการนี ้ เพื่อให้ การบริ หารภายในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วย การจัดระบบงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557
มติ เห็นชอบการเสนอชื่ อบุคคลเป็ นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนี ้
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
กรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
7. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
เลขานุการ
8. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.3 การแต่ งตัง้ อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ด้ วยหลัก สูตรการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึกษา มีความ
ประสงค์ แต่งตังอาจารย์
้
ระดับบัณฑิตศึ กษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรฯ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
(1) ขออนุญาตแต่งตัง้ นายชัชวาล ชุมรักษา ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นอาจารย์ ประจาบัณฑิ ตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(2) ขออนุญาตแต่งตัง้ นายขรรค์ชยั แซ่แต้ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นอาจารย์ ผ้ ูสอนระดับบัณฑิ ตศึกษา หลัก สูตรการศึกษามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ในการนี ้ จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแต่ ง ตัง้ ทัง้ 2 รายข้ า งต้ น เป็ นอาจารย์ ร ะดับ
บัณฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบการแต่งตังอาจารย์
้
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
1. เห็นชอบการแต่งตัง้ นายชัชวาล ชุมรั กษา ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชา
เทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ เป็ นอาจารย์ ป ระจ า
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

7

2. เห็ น ชอบการแต่งตัง้ นายขรรค์ ชัย แซ่แ ต้ ตาแหน่ งอาจารย์ สั งกัด สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นอาจารย์ ผ้ ูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
4.4 การปิ ดหลั ก สู ตรแบบมี เ งื่ อนไข (หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาเคมี
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555)
ด้ วยสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ พื น้ ฐาน คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ เสนอขอปิ ด
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี พ.ศ.2555 แบบมีเงื่อนไข ซึง่ ได้ ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ แล้ ว ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
โดยให้ มีการปรับเพิ่มข้ อมูล บัดนี ้ สาขาวิชาฯ ได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาการขอเสนอปิ ดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็น ชอบการปิ ดหลักสูตรการศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเคมี หลัก สูตรปรั บ ปรุ ง
ปี พ.ศ.2555 แบบมี เ งื่ อ นไข และมอบฝ่ ายวิ ช าการคณะศึก ษาศาสตร์ และประธานหลัก สูต รการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 เสนอรายละเอียดไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
4.5 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู
เนื่ องจากคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดาเนิ นการปรั บปรุ งหลักสูตร เพื่ อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ในการนี ้ เพื่อให้ การ
ดาเนิ นงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ตามรายละเอียดดังนี ้ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
จากเดิม
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.ผศ.ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
1.ผศ.ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
2.ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
กรรมการ
3.ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธ์
3.ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธ์
กรรมการ
4.อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
4.อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
กรรมการ
5.รศ.เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
5.รศ.เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
กรรมการและ
เลขานุการ
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เปลี่ยนแปลงเป็ น
รายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร
1.ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธ์
2.รศ.ดร.พูนสุข อุดม*
3.อ.ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม *
4.อ.ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก *
5.อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ*

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธ์*
ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.พูนสุข อุดม*
กรรมการ
3.อ.ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม*
กรรมการ
4.อ.ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก*
กรรมการ
5.อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ*
กรรมการและ
เลขานุการ

หมายเหตุ * รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู โดยให้ ปรับรู ปแบบการนาเสนอประวัติและผลงานให้ อยู่ในรู ปแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด นาเสนองานวิจยั ของอาจารย์เฉพาะในรอบ 5 ปี และมอบฝ่ ายวิชาการศึกษาศาสตร์ เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไป
4.6 การกาหนดค่ าลงทะเบียนของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ตามที่ ส าขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา ได้ พัฒ นาหลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาเอก หลัก สูต ร
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา โดยหลักสูตรได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ ว และกาหนดเปิ ดรั บนิ สิ ตตัง้ แต่ภาคเรี ยนต้ น ประจาปี การศึกษา 2560 และสาขาวิชามี ความประสงค์ ขอ
กาหนดค่าลงทะเบียนของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.6 ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบการกาหนด
ค่าลงทะเบียนของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ข้ อเสนอแนะของกรรมการ
1. ควรระบุคา่ ใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศไว้ อย่างชัดเจน
2. การคานวณค่าใช้ จ่ายต่อหัว ให้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในภาคเรี ยนฤดูร้อนด้ วย
3. การคานวณงบประมาณตามแผน หน้ า 8 ข้ อ 2.6 งบประมาณตามแผน ใน มคอ.2
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้ องให้
หลักสูตรทบทวน และควรแสดงการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายประกอบที่ชดั เจนทังภาคปกติ
้
และภาคพิเศษ
มติ มอบประธานหลัก สูต รการศึก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา
ดาเนินการปรั บแก้ ไขรายละเอียดตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ และแจ้ งผลการปรั บปรุ งแก้ ไขในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
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4.7 การโอนย้ ายคณะของนิสิต (นายณัฐปกรณ์ สงนวล และนางสาวรศนา สโมสร)
ด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 2 รายดังนี ้
1. นายณัฐปกรณ์ สงนวล รหัส 591011405 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.7.1)
2. นางสาวรศนา สโมสร รหัส 592021292 สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มี
ความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตังแต่
้ ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.7.2)
ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการโอนย้ ายคณะของนิสิตทัง้ 2 รายข้ างต้ น
มติ เห็นชอบการโอนย้ ายคณะของนิสิตดังนี ้
1. เห็นชอบให้ นายณัฐปกรณ์ สงนวล รหัส 591011405 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ ตงแต่
ั ้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
2. เห็น ชอบให้ น างสาวรศนา สโมสร รหัส 592021292 สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตงแต่
ั ้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
3. มอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณารั บ รองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม ได้ เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นใน
ผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ รับรองการเผยแพร่ งานวิจยั ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม ซึง่ การเผยแพร่
เป็ นไปเกณฑ์ ของ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการดังกล่าวมี
ทิศทางการศึกษาและวิจยั สอดคล้ องกับ (1) สอดคล้ องกับศักยภาพหรื อทรัพยากรของแต่ละพื ้นที่ เพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
5.2 การเชิญบุคคลภายนอกเป็ นอาจารย์ พเิ ศษ (อาจารย์ พเยาว์ อินทสุวรรณ)
ด้ ว ยหลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ -ชี วิ ท ยา คณะศึก ษาศาสตร์
มีความประสงค์ เชิ ญบุคคลภายนอกเป็ นอาจารย์ พิเศษ ในรายวิชา 0308335 การสอนเฉพาะสาขา จานวน
3(2-2-5) หน่ วยกิ ต ซึ่งเปิ ดสอนให้ กับ นิ สิตหลัก สูตรการศึก ษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชี ววิ ทยา
ชันปี
้ ที่ 4 ภาคปกติ จานวน 2 กลุม่ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
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ในการนี ้ เพื่ อ ให้ การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ -ชีวิทยา เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ และนิสิตได้ รับประโยชน์ สูงสุด จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการ
เชิญอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ เป็ นอาจารย์พิเศษในรายวิชาดังกล่าว ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
มติ เห็นชอบให้ อาจารย์ พเยาว์ อินทสุวรรณ เป็ นอาจารย์ พิเศษสอนรายวิชา 0308335
การสอนเฉพาะสาขา ให้ กับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคปกติ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
5.3 การกาหนดอั ตราการจัดเก็บค่ าบ ารุ งการศึกษาและค่ าเล่ า เรี ยนระดับ ปริ ญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ตามที่ ส าขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ ได้ พัฒ นาหลัก สูต ร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ซึ่งหลักสูตรได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ในการประชุ ม ครั ง้ ที่ 3/2560 เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2560 โดยก าหนดเปิ ดรั บ นิ สิ ต ตัง้ แต่ ภ าคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2560 และขณะนี อ้ ยู่ใ นระหว่างเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตร
เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารหลัก สูต รเป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย จึง ขอก าหนดการจัด เก็ บ ค่ า บ ารุ ง
การศึกษาและค่าเล่าเรี ยน หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2560 ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี ้
ที่
รายการ
1. ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรี ยนละ
ตลอดหลักสูตรไม่เกิน
2. ค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
-ค่าสมัครสอบคัดเลือก
-ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์
-การสอบภาษาอังกฤษ ครัง้ ละ
-ค่าขึ ้นทะเบียนนิสิต
-ค่าบัตรประจาตัวนิสิต
-ค่าสอบวัดคุณสมบัติ
-ค่าสอบประมวลความรู้
-ค่าขึ ้นทะเบียนปริ ญญา
-ค่ารักษาสภาพนิสิต/ภาคเรี ยนปกติ
-ค่ารักษาสภาพนิสิต/ภาคเรี ยนฤดูร้อน
-ค่าประกันของเสียหาย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

50,000 บาท
300,000 บาท
650
750
1,000
1,000
200
5,000
2,500
2,000
3,000
1,500
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ข้ อเสนอแนะของกรรมการ
1. ควรระบุคา่ ใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศไว้ อย่างชัดเจน
2. การคานวณค่าใช้ จ่ายต่อหัว ให้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในภาคเรี ยนฤดูร้อนด้ วย
3. การคานวณงบประมาณตามแผนใน มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้ องให้ หลักสูตรทบทวน และควรแสดง
การเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายประกอบที่ชดั เจนทังภาคปกติ
้
และภาคพิเศษ
มติ มอบประธานหลัก สูต รการศึก ษาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษา ดาเนินการปรั บแก้ ไขรายละเอียดตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ และแจ้ งการปรั บปรุ งแก้ ไขในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
ปิ ดประชุม

เวลา

17.25 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

