
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ  คร้ังที่ 8/2561 
วันพุธที่  19  กันยายน 2561  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวทิยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิไลพิน  แก้วเพ็ง – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สุนทร ี วรรณไพเราะ – แทน) 
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี  วิภาวนิ) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ใจด ารงค)์ 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร ์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม     กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 
13. นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย       กรรมการ 
14. หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ) 
15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ    เนื่องจากติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิักษ์) 
2. รองศาสตราจารยน์้อม  สังข์ทอง     เนื่องจากติดภารกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา    เนื่องจากติดภารกิจ 
4. นางสุภาภรณ์  คติการ       เนื่องจากติดภารกิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานิสิต 

 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับบรรจุนางสาวฉัตรชยา  รอดระหงษ์  เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 
2561 

1.1.2 ความก้าวหน้าในการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  : ขณะนี้ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน โดยในระยะแรกมหาวิทยาลัยให้ใช้อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง เป็นอาคารเรียน และจะเร่ิมรับนิสิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 

1.1.3 ความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบตัิการวิชาชีพครู ระยะที่ 2 : การก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ในระยะที่ 2 มีการปรับแบบการก่อสร้างเล็กน้อย เพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาว  

1.1.4 การปรับเปลี่ยนการเปิดปิดการเรียนการสอน (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.4) 
1.1.5 มติ ก.พ.อ. ในประเด็นการผ่อนผันตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.5) 

1.1.6 การปรับเปลี่ยนต าแหน่งภาระหน้าที่และต าแหน่งผู้บริหารภายในคณะศึกษาศาสตร์  
 ด้วยอาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอ

ลาออกจากต าแหน่ง และลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงานภายในคณะ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะ ตลอดจนได้แต่งตั้งผู้บริหารคณะ
เพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

(1) อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์    ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
(2) อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยูร       ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

บริการวิชาการ 
(3) อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล  ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
(4) อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ใจด ารงค์  ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ

ประกันคุณภาพ 
1.1.7 ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารการ

ประชุมหมายเลข 1.2.1.1) 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ตอบรับเป็นผู้ประเมินผลงานของข้าราชการครู พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยมีผู้ขอรับการประเมินทั้งสิ้น 96 ราย ทั้งนี้ ในส่วน
ของผลงานในรอบก่อน คณะจะเร่งรายงานผลการประเมินให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป 
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1.2.2 หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ 
(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 -กันยายน 

2562) ให้สาขาวิชาเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการในชว่งเวลาดังกล่าว ซึ่งคณะจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียด
ให้ทราบต่อไป 

(2) มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว มทษ ในวันจันทร์      
ที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีการทางศาสนา ช่ว งบ่าย    
มีการจ าหน่ายสินค้า OTOP และการแข่งขันกีฬาบุคลากร และนิสิต และช่วงค่ าเป็นการแสดง ในการนี้ ขอเชิญชวน
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 

 
1.2.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการ Miss & Mister and Miss Beauty 
Queen Education 2018 ในวันที่ 29 กันยายน 2561  ณ หอประชุมปาริชาต และห้องประชุมอาคารเรียนรวม 
(17401) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยรายละเอียดของกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป       

 
1.2.4 ประธานสาขาวิชา  

1.2.4.1 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวัดผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมบีพี       
สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา  

1.2.4.2 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 
นิสิตวิชาเอกภาษาไทยได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการธนชาต ริเริ่ม 

เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจ าปี 2561 ดังนี้ 
(1) นายอภิชัย  จันทร์เกษ  ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านฟังเสียง 

ระดับอุดมศึกษา ประเภทชาย ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้เข้าเฝ้าฯ รับถ้วยรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

(2) นางสาวศรัญญา ลาเพ็ชร นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ      
3 จากการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

(3) นางสาวปวีณ์ นุ ช  เนี ยมสวัสดิ์  นิ สิ ตชั้ นปีที่  ๒  ได้ รับ รางวัลชม เชย             
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง ได้รับเกียรติบัตร  

และอาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี ได้รับเกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ผู้ฝึกสอนนิสิต
เข้าประกวดอ่านฟังเสียง เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ธนาคารธนชาต (อาคารสวนมะลิ) กรุงเทพมหานคร 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ      
 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 
คร้ังที่ 7/2561 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1) 
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  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้าที่ 3  วาระที่ 1.2.3.2 ข้อ (2) บรรทัดที่ 3 
ข้อความเดิม เป็นผู้ควบคุมนิสิต 
แก้ไขเป็น  เป็นที่ปรึกษา 

 
วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  พิจารณาแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วาระพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ ที่ประชุมมีมติ
มอบฝ่ายวิชาการคณะเพิ่มเติมรายละเอียดที่เก่ียวกับ AUN-QA ในประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบัติการ
จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ และเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์อีกครั้ง 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดในแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่
เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์แล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 3.1) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ในการจัดท าระบบอาจารย์พี่เลี้ยง คณะควรมีการจัดท าคู่มืออาจารย์พี่เลี้ยง มีการจัดสัมมนา

อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ กฎ ระเบียบต่างๆ ในการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง  และควรมีระบบประเมิน
อาจารย์พี่เลี้ยง  

2. การเป็นอาจารย์พี่ เลี้ยงควรจะสามารถน าไปคิดเป็นภาระงาน ซึ่งใช้ประโยชน์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีได้ 

มติ 1. ให้เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของคณะ 
ในข้อ 1.2 การเตรียมการในระดับคณะ  

   2. มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขรายละเอียด และน าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์อีกครั้ง 

 
วาระที่  4   เรื่องพิจารณา / หารือ 

4.1 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา 
 ด้วยประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์จ านวน 7 สาขาวิชา คือ 
1. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
4. สาขาวิชาจิตวิทยา 
5. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
7. สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 
มีก าหนดหมดวาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาที่จะหมดวาระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การจัดระบบงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
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มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา ดังนี้ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง   กรรมการ 
5. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร   เลขานุการ 

 
4.2 พิจารณาเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน (กรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์)  
 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี  
กระโหมวงศ์ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์สมนึก  ภัททิยธนี (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม  อนุกรรมการ 
3. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  อนุกรรมการเละเลขานุการ 
4. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
และมอบงานบุคคลคณะศึกษาศาสตร์ เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็น

ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ต่อไป 
     

4.3 พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. .... คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 ด้วยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. .... โดยมอบสาขาวิ ชา
หลักสูตรและการสอนพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลอาจารย์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
2. เพิ่มชื่ออาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ทุกคน ที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งยังไม่มี

รายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา มหาปุญญานนท์  
3. พิจารณาน าแนวคิดการพัฒนาครูของอธิการบดี จากการประชุมอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ประถมศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยระบุเพิ่มเติมลงในรายละเอียด
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  

ในการนี้ สาขาวิชาได้ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงรายละเอียดแล้ว ประธานสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(หลักสูตร  5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. …. (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรให้มีวิชาโทควบด้วย 
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มติ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(หลักสูตร  5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. …. 
 
วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1  พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ 
ด้วยส านักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะได้แจ้งเวียนให้สาขาวิชาพิจารณาแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอชื่อ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1) 

มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เข้ารับการพิจารณา
รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และมอบคณะศึกษาศาสตร์ประสานในส่วนของ
ประวัติและผลงาน 

 
5.2  พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน กลั่นกรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสั งกัด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.2 นอกเล่ม) 

มติ เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
 

5.3  พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้บรรจุอาจารย์ฉัตรชยา รอดระหงษ์ เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (เอกสารการ
ประขุมหมายเลข 5.3)  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1.อ.ดร.ชัชวีร์  แก้วมณี                    ประธานกรรมการ 1.อ.ดร.ชัชวีร์  แก้วมณี                    ประธานกรรมการ 
2.อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน                   กรรมการ 2.อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน                   กรรมการ 
3.ผศ.ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ        กรรมการ 3.อ.ฉัตรชยา  รอดระหงษ์               กรรมการ 
4.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกลุ     กรรมการ 4.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกลุ     กรรมการ 
5.อ.ดร.อภิรตัน์ดา ทองแกมแก้ว         กรรมการและเลขานุการ        5.อ.ดร.อภิรตัน์ดา ทองแกมแก้ว         กรรมการและเลขานุการ        

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1.อ.ดร.ชัชวีร์  แก้วมณี                     1.อ.ดร.ชัชวีร์  แก้วมณี                     
2.อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน                    2.อ.ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน                    
3.ผศ.ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ         3.อ.ฉัตรชยา  รอดระหงษ์                
4.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกลุ      4.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกลุ      
5.อ.ดร.อภิรตัน์ดา ทองแกมแก้ว          5.อ.ดร.อภิรตัน์ดา ทองแกมแก้ว          
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มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) โดยให้แก้ไขชื่อ-สกุลอาจารย์ให้ถูกต้อง 

 
5.4  พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (ประกอบการส่ง มคอ.3) 

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยไว้ ในการนี้ เพื่อให้การคิดภาระงาน
ของคณาจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และใช้ประโยชน์ในการประ เมินคุณภาพ
หลักสูตร และการจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีของคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์จึงได้
จัดท า (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (ประกอบการส่ง มคอ.3) ประธานจึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.4 นอกเล่ม) 

มติ เห็นชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (ประกอบการส่ง 
มคอ.3) โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

1. บรรทัดที่ 5 นับจากบน 
ข้อความเดิม เพื่อรายงานการปฏิบัติประจ าปี... 
แก้ไขเป็น  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. ข้อ 2 รายละเอียดการสอนในวิชาที่มีการสอนลักษณะพิเศษ ให้มีข้อความ 
(เฉพาะที่ไม่รับค่าตอบแทน/ค่าสอน) ต่อท้าย ภาคพิเศษ 

3. ข้อ 6 วิธีการวัดและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ Rubics ให้เพิ่มรายละเอียดของ
กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ การรายงานผล 

4. ให้เพิ่มการลงชื่อผู้สอนในท้ายแบบฟอร์ม 
 

5.5  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

ด้วยอาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี ได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ใน
การนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมิน ตามแบบ สมอ.08 ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ ประธานกรรมการ 1) อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ ประธานกรรมการ 
2) อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม กรรมการ 2) อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม กรรมการ 
3) อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี กรรมการ 4) อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ กรรมการและเลขานุการ 
4) อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ กรรมการและเลขานุการ   

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1) อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์  1) อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์  
2) อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม  2) อ.ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม  
3) อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี  3) อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ  
4) อ.ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ  4) อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  
5) อ.ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์  5) อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน 

  6) อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน 6) ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  
     7) ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 7) ผศ.ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
8) ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์    
9) ผศ.ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์    

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร 
       บันทึกการประชุม 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
     ตรวจรายงานการประชุม 


