รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 7/2559
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 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.เมธี ดิสวัสดิ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
14. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์ กรรมการ
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
16. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
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17. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม (ไม่ มี)

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
2. นางสาวปัทมา สํานักโหนด เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 อาจารย์ ได้ รับการแต่ งตัง้ ให้ ดาํ รงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะมีคําสัง่ แต่งตั ้ง
แจ้ งให้ บคุ ลากรทราบต่อไป
1.1.2 ความก้ าวหน้ าในการจัดตัง้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการจัดตั ้งโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ วในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยที่ประชุมเสนอแนะว่าโรงเรี ยนสาธิต
ควรเป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบ และควรเปิ ดทําการที่วิทยาเขตสงขลาก่อนจะขยายไปยังพัทลุง
1.2 เรื่องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ได้ จดั โครงการสัมมนาทาง
วิชาการระหว่างประเทศเรื่ อง Human Resource Improvement in The Current ASEAN Economic
Community (AEC) Through A Psychological Perspective เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้ องประชุม
sc216 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัย Ahmad Dahlan ประเทศอินโดนีเซียเข้ าร่ วมในการสัมมนา
ดังกล่าว
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1.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง แจ้ งความคืบหน้ าในการก่อสร้ างอาคารศูนย์
ปฏิบตั ิการวิชาชีพครูว่า ขณะนี ้การก่อสร้ างช้ ากว่าแผนประมาณ 4 วัน ซึง่ ทางผู้รับเหมาจะเร่ งการดําเนินการให้
ทันตามแผน ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดําเนินการไปแล้ ว 14 งวด และจะสิ ้นสุดสัญญาในระยะแรกช่วง
เดือนตุลาคม 2560 และคาดว่าเมื่อเสร็ จสิ ้นการก่อสร้ างแล้ วจะยังไม่สามารถใช้ งานอาคารดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ยังไม่มีครุภณ
ั ฑ์ประกอบอาคาร ซึง่ จะต้ องเสนอของบประมาณในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ประกอบอาคารต่อไป
1.3 เรื่องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม
1.3.1 จํานวนนิสิตชัน้ ปี 1 ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1.3 นอกเล่ม
1.3.2 โครงการรับน้ องใหม่ และประชุมเชียร์ ปี การศึกษา 2559
โครงการรับน้ องและประชุมเชียร์ ปี การศึกษา 2559 กําหนดจัดในระหว่างวันที่ 15-21
สิงหาคม 2559 ขณะนี ้สโมสรนิสติ ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการรับน้ องและประชุมเชียร์ ในช่วง
วันดังกล่าว ทั ้งนี ้ ขอความร่ วมมือคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้ องดูแลความเรี ยบร้ อยในการจัดโครงการดังกล่าว
1.4 เรื่องแจ้ งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
1.4.1 สํารวจความต้ องการในการทําความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
มาเลเซีย
ตามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ได้ สาํ รวจความต้ องการในการทําความ
ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย 3 แห่งในประเทศมาเลเซียนั ้น ขอความร่ วมมือสาขาวิชาต่างๆ พิจารณา และส่งผลการ
พิจารณากลับมายังฝ่ ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อดําเนินการต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 6/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
6/255 9 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 255 9 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.2 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม 13 ซึง่ เป็ นงานเทคอนกรี ต และคานพื ้นชั ้น 3...
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แก้ ไขเป็ น 13 ซึง่ เป็ นงานเทคอนกรี ต
คาน และพื ้นชั ้น 3...
หน้ าที่ 4 วาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม - ถอนวาระจากการพิจารณา
แก้ ไขเป็ น - ถอนวาระจากการพิจารณา เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เสนอผลงานประเภทวิจยั ซึง่ ไม่ต้องผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแก้ ไขค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรียนปลาย ปี การศึกษา 2558 ของนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 0308471 การวิจยั ทางการศึกษา กลุ่ม 2 จํานวน 37 คน
สืบเนื่องจากวาระที่ 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ ไขค่าระดับขั ้นรายวิชา 0308471 การ
วิจยั ทางการศึกษากลุม่ 2 ของอาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ และอาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม ใน
ภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 ให้ กบั นิสติ จํานวน 37 คน และมอบฝ่ ายวิชาการคณะประสานงานในการปรับ
เหตุผลในการแก้ ไขค่าระดับขั ้น และตรวจสอบรายละเอียดก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ งว่าขณะนี ้มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญและระมัดระวังในการพิจารณาการอนุมตั ิ
แก้ ไขค่าระดับขั ้นเป็ นอย่างมาก จึงหารื อที่ประชุมถึงรายละเอียดที่จะนําเสนอมหาวิทยาลัยอีกครัง้
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
กรณีอาจารย์เสนอขอแก้ ไขค่าระดับขั ้น ควรให้ อาจารย์เข้ าร่ วมการประชุมเพื่อชี ้แจงหรื อให้
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้ วยทุกครัง้
มติ มอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานในการจัดเตรี ยมเอกสาร ชิ ้นงานของ
นิสติ ผลการให้ คะแนนชิ ้นงาน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาประกอบการแก้ ไขค่าระดับขั ้นเพิ่มเติม

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรียนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขั ้นต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
ส่วนงาน ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั ้นประจําภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558 (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขั ้นประจําภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558
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4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา
ด้ วยประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 7 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาจิตวิทยา
2. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
3. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
5. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
7. สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
มีกําหนดหมดวาระการดํารงตําแหน่ง โดยข้ อ 1-6 หมดวาระในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 และ
ข้ อ 7. หมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2559 ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา
ประธานสาขาวิชาที่จะหมดวาระตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้ วย การจัดระบบงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อ บุคคลเพื่อแต่งตั ้งเป็ นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิ
ดังนีช้ า
(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานกรรมการ
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ เป็ นกรรมการ
(3) รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ เป็ นกรรมการ
(4) รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ เป็ นกรรมการ
(5) หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(6) นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ

4.3 การเทียบโอนรายวิชาของนายอนุวัฒน์ โลหะประเสริฐ และนางสาวสลิลพร สุขสง
ด้ วยมีนิสติ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชา ดังนี ้
(1) นายอนุวฒ
ั น์ โลหะประเสริ ฐ รหัส 531031584 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรใหม่กบั หลักสูตรเก่า จํานวน
1 รายวิชา คือ รายวิชา 0209101 ฟิ สิกส์พื ้นฐาน 1 จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) กับ
รายวิชา 0209103 หลักฟิ สิกส์ 1 จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3.1)
(2) นางสาวสลิลพร สุขสง รหัส 531031050 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี )
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาหลักสูตรเก่ากับ
หลักสูตรใหม่ จํานวน 6 รายวิชา เนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุจงึ หยุดพักการเรี ยน 1 ภาคการศึกษา (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.3.2)
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนของนิสติ
ดังกล่าว
มติ เห็นชอบ การเทียบโอนรายวิชาของนิสติ จํานวน 2 รายดังนี ้
(1) เห็นชอบให้ นายอนุวฒ
ั น์ โลหะประเสริ ฐ เทียบโอนรายวิชาได้ จํานวน 1 รายวิชา
คือ รายวิชา 0209101 ฟิ สิกส์พื ้นฐาน 1 จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) กับรายวิชา
0209103 หลักฟิ สิกส์ 1 จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(2) เห็นชอบให้ นางสาวสลิลพร สุขสง เทียบโอนรายวิชาได้ จํานวน 6 รายวิชา ดังนี ้
ที่
1
2
3
4
5
6

รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร
กศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี ) สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
0305201
3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัดและประเมิน
0305202
3(2-2-5)
การพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินการเรี ยนรู้
0305204
3(2-2-5)
การวัดการปฏิบตั ิ
0305211
3(2-2-5)
สถิตทิ างการศึกษา
0305301
3(2-2-5)
การวัดเชาว์ปัญญาและความถนัด
0305331
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการสารสนเทศทางการวัด
และประเมินทางการศึกษา

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร
กศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี ) สาขาวิชาการวัดและประเมิน
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตร พ.ศ. 2555
0305201
3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัด
0305202
3(2-2-5)
การพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินการเรี ยนรู้
0305204
3(2-2-5)
การพัฒนาเครื่ องมือวัดการปฏิบตั ิ
0305221
(3-0-6)
สถิตทิ างการศึกษา
0305205
3(2-2-5)
การพัฒนาเครื่ องมือวัดเชาว์ปัญญาและความถนัด
0305241
3(2-2-5)
การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประมวลผลทางการวัด
และประเมิน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ ได้ แจ้ งว่ามหาวิทยาลัยได้ ประกาศใช้ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้ วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และการศึกษาระดับปริ ญญาโท พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่
ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ จดั พิมพ์ไว้ ในคู่มือการศึกษา และจะแจกจ่ายให้ คณาจารย์ต่อไป
มติ ที่ประชุมทราบ

ปิ ดประชุม เวลา

11.15 น.
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นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

