รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม – รักษาการแทน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี – รักษาการ)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล)
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
10. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
12. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
13. นางสุภาภรณ์ คติการ
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
2. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
3. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

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

เวลา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยบริหารและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 มติการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 1.1.1)
1.1.2 ด้ ว ยคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รการ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในระบบห้องเรียนดิจิทัลเทคโนโลยี และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
ในระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคม EIS แห่งประเทศไทย โดยจากการประชุมและศึกษาดูงาน
ดังกล่าว คณะศึกษาดูงานได้เห็น ถึงความก้าวหน้าในระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒ นาผู้เรียนของ
ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ในส่วนของสมาคม EIS แห่งประเทศไทย จะประมวลผลการประชุมและการศึกษาดูงาน และ
ปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนานักเรียนต่อไป
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)
1.2.1.2 คณะจะจั ดประชุ ม คณะกรรมการคุรุศึกษาเพื่ อหารือการด าเนิ นการในกรณี ที่
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ากับหลักสูตรอื่น อาทิ หลักสูตร กศ.บ.เคมี, หลักสูตร กศ.บ.ชีววิท ยา
ซึ่งคณะจะรายงานผลการประชุมให้ทราบต่อไป
1.2.2 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(1) สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 1.2.3.1)
(2) ฝ่ายแผนงานมหาวิทยาลัยได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ 2562 เมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2561 โดยในส่ ว นของคณะศึก ษาศาสตร์จ ะท าและแจ้ ง แนว
ปฏิบัติการบริหารงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ให้บุคลากรทราบต่อไป
1.2.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
1.2.3.1 การจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์แนะนาบุคลากร และข้อมูลบุคลากรบนเว็บไซต์
คณะศึกษาศาสตร์
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์จะจัดทาบอร์ดบุคลากร และปรับปรุงข้อมูลบุคลากรบน
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งคณะได้กาหนดวันสาหรับถ่ายภาพบุคลากรจานวน 3 วัน คือวันที่ 24 ตุลาคม 2561,
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะจะมีหนังสือแจ้งให้บุคลากรเลือกวันเพื่อถ่ายรูป
ต่อไป
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1.2.3.2 ด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารจาก Guangxi Normal University ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน จะมาเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อเยี่ยมเยียนและเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2) ในการนี้ ขอเชิญ กรรมการร่วมต้อนรับผู้บริหาร
ดังกล่าว
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.4.1 โครงสร้างกิจกรรมหลักสูตรพัฒ นานิสิตนอกชั้นเรียน (เอกสารการประชุมนอก
เล่ม) โครงสร้างกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป
โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถเทียบจานวนชั่วโมงกิจกรรมให้กับนิสิตได้
1.2.5 ประธานสาขาวิชา
1.2.5.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยผลิตครูจากประเทศมาเลเซีย จะเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการบริหารการศึกษา กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ในการนี้
ขอเชิญกรรมการร่วมต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.6.1 นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
มี ข้ อ สั ง เกตในเรื่ อ งการใช้ จ่ า ยงบประมาณส าหรั บ นิ สิ ต ว่ า ควรใช้ ด้ ว ยความ
ระมัดระวังและให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น งบประมาณในการพัฒนานิสิตกลุ่มใด ควรใช้ในการพัฒนานิสิตกลุ่มนั้น
โดยระบุให้ชัดเจนว่าใช้ในการทากิจกรรมใดบ้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานิสิตไม่ได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
และอาจเกิดการฟ้องร้องได้ในภายหลัง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ สมัย สามัญ ครั้ง ที่
8/2561
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
8/2561 เมื่อวัน พุธที่ 19 กันยายน 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2561 วาระพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ ที่ประชุมมีมติ
มอบฝ่ า ยวิ ช าการคณะเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดในส่ ว นของปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ อั ต ลั ก ษณ์ และพั น ธกิ จ ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในหัวข้อการเตรียมการระดับคณะ และนาเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ดาเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดในแนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่
เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ แล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติดังกล่าว (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 3.1)
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มติ
เห็ น ชอบประกาศคณะศึ กษาศาสตร์ เรื่อ งแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด ระบบอาจารย์ พี่ เลี้ ย ง
คณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดดังนี้
1. หน้าที่ 1 ข้อ 2.1
ข้อความเดิม 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเตรียมการสอน...
แก้ไขเป็น
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน...
2. หน้าที่ 2 ในส่วนของระบบอาจารย์พี่เลี้ยง ข้อ 2.2
ข้อความเดิม 2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
แก้ไขเป็น
2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ
3. หน้าที่ 2 ในส่วนของระบบอาจารย์พี่เลี้ยง ข้อ 5.4
ข้อความเดิม 5.4 ... กระตุ้นปลุกเร้าการทาผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ใหม่
แก้ไขเป็น
5.4 ... กระตุ้นการทาผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ใหม่
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิ จ ารณาการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ด้วยสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่ อให้การ
บริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึง่ ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 26
กันยายน 2561 แล้ว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1) ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ใหม่
1. ผศ.วไลพร ศาสนประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
1. ผศ.วไลพร ศาสนประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล กรรมการ
2.อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล กรรมการ
3.อ.อิศรา คงธรรม*
กรรมการ
3.อ.ดิญะพร วิสะมิตนันท์*
กรรมการ
4.อ.ดร.ไอริช ซาน เซียวซัน
กรรมการ
4.อ.ดร.ไอริช ซาน เซียวซัน
กรรมการ
5.อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 5.อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เดิม
1. ผศ.วไลพร ศาสนประดิษฐ์
2.อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล
3.อ.อิศรา คงธรรม*
4.อ.ดร.ไอริช ซาน เซียวซัน
5.อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์

อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ใหม่
1. ผศ.วไลพร ศาสนประดิษฐ์
2.อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล
3.อ.ดิญะพร วิสะมิตนันท์*
4.อ.ดร.ไอริช ซาน เซียวซัน
5.อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ด้ ว ยผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ได้ เสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกาหนด
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา อนุ สาขาวิชาการวัด และประเมิน ผลทางการศึกษา ประธาน
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข
5.1 และนอกเล่ม)
มติ
รั บ รองการเผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ และ
มี ค วามเห็ น ว่ าผลงานของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ มี ทิ ศทางสอดคล้ องกับ ข้อ 5. ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ปิดประชุม

เวลา

14.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

