รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน)
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. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
4. นางสุภาภรณ์ คติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับบรรจุนางสาวฉัตรชยา รอดระหงษ์ เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิช าหลักสูตรและการสอน โดยได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม
2561
1.1.2 ความก้าวหน้ าในการก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลัย ทักษิณ : ขณะนี้ยังไม่ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน โดยในระยะแรกมหาวิทยาลัยให้ใช้อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง เป็นอาคารเรียน และจะเริ่มรับนิสิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563
1.1.3 ความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู ระยะที่ 2 : การก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ในระยะที่ 2 มีการปรับแบบการก่อสร้างเล็กน้อย เพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาว
1.1.4 การปรับเปลี่ยนการเปิดปิดการเรียนการสอน (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.4)
1.1.5 มติ ก.พ.อ. ในประเด็ น การผ่ อ นผั น ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.5)
1.1.6 การปรับเปลี่ยนตาแหน่งภาระหน้าที่และตาแหน่งผู้บริหารภายในคณะศึกษาศาสตร์
ด้วยอาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอ
ลาออกจากตาแหน่ ง และลาออกจากการเป็ น พนั กงานมหาวิท ยาลัย ในการนี้ เพื่ อให้ เกิด ความคล่ องตัวในการ
บริหารงานภายในคณะ จึงได้มี การปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะ ตลอดจนได้แต่งตั้งผู้บ ริหารคณะ
เพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(2) อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร
ต าแหน่ ง รองคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและ
บริการวิชาการ
(3) อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
(4) อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์
ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยบริห ารและ
ประกันคุณภาพ
1.1.7 ผลการดาเนินงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ได้ ตอบรับเป็น ผู้ประเมิน ผลงานของข้าราชการครู พนั กงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยมี ผู้ขอรับการประเมินทั้งสิ้น 96 ราย ทั้งนี้ ในส่วน
ของผลงานในรอบก่อน คณะจะเร่งรายงานผลการประเมินให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป
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1.2.2 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(1) การจั ด ท าแผนปฏิบั ติ การในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุ ลาคม 2561-กัน ยายน
2562) ให้สาขาวิชาเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคณะจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียด
ให้ทราบต่อไป
(2) มหาวิทยาลัยกาหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว มทษ ในวันจันทร์
ที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทาบุญตักบาตร และพิธีการทางศาสนา ช่ว งบ่าย
มีการจาหน่ายสินค้า OTOP และการแข่งขันกีฬาบุคลากร และนิสิต และช่วงค่าเป็นการแสดง ในการนี้ ขอเชิญชวน
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
1.2.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
สโมสรนิ สิ ต คณะศึ กษาศาสตร์ก าหนดจั ด โครงการ 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
สาขาวิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จั ย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ร่วมเป็น เจ้าภาพจัดงานวัดผลสัมพั นธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบี พี
สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
1.2.4.2 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
นิ สิ ต วิ ช าเอกภาษาไทยได้ รับ รางวั ล จากการประกวดโครงการธนชาต ริเริ่ ม
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจาปี 2561 ดังนี้
(1) นายอภิชั ย จั น ทร์เกษ ชั้น ปี ที่ 4 ได้ รับ รางวั ลชนะเลิ ศการอ่านฟั งเสี ย ง
ระดับอุดมศึกษา ประเภทชาย ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้เข้าเฝ้าฯ รับถ้วยรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(2) นางสาวศรัญ ญา ลาเพ็ ชร นิ สิตชั้นปี ที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั บ
3 จากการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
(3) นางสาวปวี ณ์ นุ ช เนี ย มสวั ส ดิ์ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ ๒ ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย
การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง ได้รับเกียรติบัตร
และอาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี ได้รับเกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ผู้ฝึกสอนนิสิต
เข้าประกวดอ่านฟังเสียง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ธนาคารธนชาต (อาคารสวนมะลิ) กรุงเทพมหานคร
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 7/2561
ประธานเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
7/2561 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม (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 พิจารณาแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วาระพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ ที่ประชุมมีมติ
มอบฝ่ายวิชาการคณะเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวกับ AUN-QA ในประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ และเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์อีกครั้ง
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ดาเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดในแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่
เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์แล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 3.1)
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ในการจัดทาระบบอาจารย์พี่เลี้ยง คณะควรมีการจัดทาคู่มืออาจารย์พี่เลี้ยง มีการจัดสัมมนา
อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ กฎ ระเบียบต่างๆ ในการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง และควรมีระบบประเมิน
อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การเป็ น อาจารย์ พี่ เลี้ ย งควรจะสามารถน าไปคิ ด เป็ น ภาระงาน ซึ่ ง ใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีได้
มติ
1. ให้เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของคณะ
ในข้อ 1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
2. มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารปรับ แก้ ไ ขรายละเอี ย ด และน าเข้ า พิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์อีกครั้ง
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา
ด้วยประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์จานวน 7 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
4. สาขาวิชาจิตวิทยา
5. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
7. สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
มีกาหนดหมดวาระการด ารงต าแหน่ งวัน ที่ 3 ธัน วาคม 2561 ประธานจึงเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
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 พิจารณาเสนอรายชื่ อ คณะอนุก รรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอน (กรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิ จารณาเสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมิ น ผลการสอนและเอกสารคาสอนของผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ 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
และมอบงานบุ คคลคณะศึกษาศาสตร์ เสนอมหาวิท ยาลัย แต่ งตั้ งรองอธิการบดี เป็ น
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ต่อไป
4.3 พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. .... คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ด้ วยสาขาวิ ช าหลั กสู ต รและการสอน คณะศึก ษาศาสตร์ ได้ เสนอโครงการพั ฒ นาหลั กสู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
หลักสู ต รการศึกษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าประถมศึกษา หลั กสู ต รใหม่ (หลั กสู ต ร 5 ปี ) พ.ศ. .... โดยมอบสาขาวิ ชา
หลักสูตรและการสอนพิจารณาดาเนินการดังนี้
1. ปรับรูปแบบการนาเสนอข้อมูลอาจารย์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
2. เพิ่มชื่ออาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ทุกคน ที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งยังไม่มี
รายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา มหาปุญญานนท์
3. พิ จ ารณาน าแนวคิ ด การพั ฒ นาครู ข องอธิ ก ารบดี จากการประชุ ม อาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ประถมศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยระบุเพิ่มเติมลงในรายละเอียด
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ในการนี้ สาขาวิชาได้ดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงรายละเอียดแล้ว ประธานสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. …. (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรให้มีวิชาโทควบด้วย
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มติ
เห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ….
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
ด้วยสานักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะได้แจ้งเวียนให้สาขาวิชาพิจารณาแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ เสนอชื่อ ประธานจึงเสนอให้ที่ ประชุมพิ จารณาการเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อขอรับรางวัลการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจาปี พ.ศ. 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ
เห็นชอบให้เสนอชื่อพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เข้ารับการพิจารณา
รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจาปี พ.ศ. 2561 และมอบคณะศึกษาศาสตร์ประสานในส่วนของ
ประวัติและผลงาน
5.2 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานประจ าปี ของพนั กงานมหาวิท ยาลั ย และลู กจ้ างของมหาวิท ยาลัย กาหนดให้
คณะกรรมการประจาส่วนงาน กลั่นกรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสั งกัด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ
เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
5.3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
ด้วยมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ ได้บ รรจุอาจารย์ฉัต รชยา รอดระหงษ์ เป็น ลูกจ้างของมหาวิท ยาลั ย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึก ษาปฐมวัย (5 ปี) (เอกสารการ
ประขุมหมายเลข 5.3)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1.อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
กรรมการ
3.ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
กรรมการ
4.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล กรรมการ
5.อ.ดร.อภิรตั น์ดา ทองแกมแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1.อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
กรรมการ
3.อ.ฉัตรชยา รอดระหงษ์
กรรมการ
4.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล กรรมการ
5.อ.ดร.อภิรตั น์ดา ทองแกมแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1.อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
2.อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
3.ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
4.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
5.อ.ดร.อภิรตั น์ดา ทองแกมแก้ว

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1.อ.ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี
2.อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
3.อ.ฉัตรชยา รอดระหงษ์
4.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล
5.อ.ดร.อภิรตั น์ดา ทองแกมแก้ว
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เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) โดยให้แก้ไขชื่อ-สกุลอาจารย์ให้ถูกต้อง
5.4 พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (ประกอบการส่ง มคอ.3)
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยไว้ ในการนี้ เพื่อให้การคิดภาระงาน
ของคณาจารย์ ในสั งกัด คณะศึกษาศาสตร์เป็ น ไปด้ วยความเรีย บร้อย และใช้ ป ระโยชน์ ในการประ เมิน คุณ ภาพ
หลักสูตร และการจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีของคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์จึงได้
จัดทา (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิเศษ (ประกอบการส่ง มคอ.3) ประธานจึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.4 นอกเล่ม)
มติ
เห็น ชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนลักษณะพิ เศษ (ประกอบการส่ ง
มคอ.3) โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดดังนี้
1. บรรทัดที่ 5 นับจากบน
ข้อความเดิม เพื่อรายงานการปฏิบัติประจาปี...
แก้ไขเป็น
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
2. ข้ อ 2 รายละเอี ย ดการสอนในวิ ช าที่ มี ก ารสอนลั ก ษณะพิ เศษ ให้ มี ข้ อ ความ
(เฉพาะที่ไม่รับค่าตอบแทน/ค่าสอน) ต่อท้าย ภาคพิเศษ
3. ข้อ 6 วิ ธีการวั ด และประเมิ น ผล โดยใช้ เกณฑ์ Rubics ให้ เพิ่ ม รายละเอี ย ดของ
กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ การรายงานผล
4. ให้เพิ่มการลงชื่อผู้สอนในท้ายแบบฟอร์ม
5.5 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
ด้วยอาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ใน
การนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 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
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
1) อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
2) อ.ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
3) อ.ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
4) อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ
5) อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
6) อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
7) ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
1) อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
2) อ.ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
3) อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ
4) อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
5) อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
6) ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
7) ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
8) ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
9) ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)

มติ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
ปิดประชุม

เวลา

16.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ตรวจรายงานการประชุม

