รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 3/2560
วันจันทร์ ท่ ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 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
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – รักษาการแทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว – รักษาการแทน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี – รักษาการแทน)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล – รักษาการแทน)
11. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
12. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
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. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
3. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
2. นางสาวปั ทมา สานักโหนด
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก
เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ลาป่ วย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

09.15 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1. ผลการสรรหาประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
ตามที่ อ าจารย์ ดร.สุ ธ าสิ นี บุ ญ ญาพิ ทั ก ษ์ ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ นนั ้ ส่งผลให้ พ้นจากตาแหน่งประธานสาขาวิชา
การประเมินผลและวิจยั ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิ
้
ชาดังกล่าวแล้ ว
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิ ช าการประเมิ น ผลและวิ จัย ได้ ด าเนิ น การสรรหาเสร็ จ สิ น้
กระบวนการแล้ ว ซึ่งผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยคือ อาจารย์
ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม
1.1.2. การคัดเลือกนิสิตเข้ าร่ วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้ องถิ่นในปี พ.ศ. 2560
นิ สิตคณะศึกษาศาสตร์ ส อบผ่านการคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการผลิ ตครู เพื่ อพัฒนา
ท้ องถิ่นในปี พ.ศ. 2560 รวมทังสิ
้ ้น 66 คน ซึง่ ในจานวนนี ้ผ่านการคัดเลือกสารองลาดับที่ 1 จานวน 12 คน และ
สารองลาดับที่ 2 จานวน 6 คน
1.1.3. ข้ อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้ าเป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1
จ านวนนิ สิ ต ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั น้ ปี ที่ 1 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจาปี การศึกษา 2560 ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนเคลียร์ ริ่งเฮ้ าท์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2560 มีจานวน 304 คน โดยจ านวนดังกล่าวยังไม่รวมจานวนนิ สิตที่ รั บเพิ่ มด้ วยวิ ธี พิเศษ การรั บตรง และ
Admission ซึง่ คาดว่าเมื่อรวมนิสิตด้ วยวิธีการรับแบบต่างๆ จะมีจานวนนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประมาณ 609 คน
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1.1.4. อาจารย์รายงานตัวเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่
ปั จจุบนั มีอาจารย์รายงานตัวเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยกลับจากลาศึกษาต่อจานวน 2 คน
คือ อาจารย์ ภูริทัต สิงหเสม และอาจารย์ อาภากร ราชสงฆ์ สังกัดสาขาวิชาจิ ตวิทยา โดยอาจารย์ ทัง้ 2 คน
รายงานตัวเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2560
1.1.5. ข้ อมูลอาจารย์ที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ปั จจุบันคณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ ที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจานวน
5 คน โดยขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และอยู่ในขันตอน
้
การดาเนินการของมหาวิทยาลัยทังหมด
้
1.1.6. การสรรหาหัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
ตามที่คณะได้ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ไป
ยั ง มหาวิ ท ยาลัย นั น้ ขณะนี ม้ หาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ เข้ ารั บ การสรรหาหั ว หน้ าส านั ก งานคณะ
ศึกษาศาสตร์ แล้ ว ซึง่ จะมีผ้ ูเข้ าสู่กระบวนการนาเสนอวิ สยั ทัศน์ จานวน 1 คน คือ นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์ โดย
กาหนดการนาเสนอวิสยั ทัศน์ ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2560
1.1.7. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ด้ วยฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคลได้ แจ้ งประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริ หารทรั พยากรบุคคล จานวน 9 ฉบับ ซึ่งคณะได้ แ จ้ งให้ บุคลากรในสังกัดทราบแล้ ว ทัง้ นี ้ ผู้สนใจสามารถ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ของฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
1.1.8. การประชุมผู้ปกครอง
คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนิสิตชัน้ ปี ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมปาริ ชาต ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 สรุ ปรายวิชาที่เปิ ดสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ สาหรั บ
นิสิตระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ประจาภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.1.1)
1.2.1.2 การจัดโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ตามระบบการประกัน คุณ ภาพหลักสูต ร
ตามระบบ AUN QA ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2)
1.2.1.3 การจัด โครงการสัมมนาทางวิ ช าการ เรื่ อง “ทิ ศ ทางของศึก ษาศาสตร์ ก าร
ปรับตัวสูอ่ นาคต” ในวันที่ 20 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้ องประชุม 17401 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขต
สงขลา (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.3)
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดการอบรมพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา
เพื่อให้ มีและเลื่อนเป็ นวิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ ในเดือนมิถุนายน 2560 ในระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน
2560 และระหว่างวันที่ 22-25 มิถนุ ายน 2560
1.2.3 หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์ (ไม่มี)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
1.2.4.1 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2561 การแปลงแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 โดยในขณะนี อ้ ยู่ระหว่างการวางแผนการ
ดาเนินงานในโครงการ ซึง่ คณะจะแจ้ งรายละเอียดและสถานที่ให้ ทราบต่อไป
1.2.4.2 การก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู
การก่ อ สร้ างอาคารศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก ารวิ ช าชี พ ครู มี ก าหนดแล้ ว เสร็ จ ในเดื อ น
ตุลาคม 2560 โดยตัวอาคารจะมีการวางระบบสาธารณูปโภคพื น้ ฐานที่ จาเป็ น โดยยังไม่มีครุ ภัณฑ์ ประกอบ
อาคาร ซึง่ คณะจะต้ องเสนอของบประมาณในการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ประกอบอาคาร และวางแผนการเคลื่อนย้ ายไป
ปฏิบตั ิงานในอาคารดังกล่าว
1.2.4.3 การคัดเลือกนิสิตเข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ
บุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ (SEED 2017)
ด้ วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิยาลัยทักษิ ณ ได้ จดั โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ SEED 2017 ขึ ้น โดยสนับสนุนงบประมาณ
ให้ นิสิตคณะละ 2 คน เข้ าร่ วมโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ณ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ และมาเลเซีย ซึ่งในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ขอความอนุเคราะห์ให้ สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ
นิสิตเข้ าร่ วมในโครงการดังกล่าวนัน้ นิ สิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าว
จานวน 2 คนคือ นางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนางสาวเกศสินี พรหมราช วิชาเอก
สังคมศึกษา
1.2.4.4 การจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
โครงการจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยทักษิ ณแล้ ว โดยจะจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตฯ ณ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตพัทลุง
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
โครงการ “การพัฒนาความเป็ นผู้นาและส่งมอบงานของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ปี การศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ภูต้นน ้ารี สอร์ ท ตาบลน ้าผุด อาเภอละงู จังหวัดสตูล
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.5.1)
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1.2.6 ประธานสาขาวิชา (ไม่มี)
1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ ทอง แจ้ งข้ อสังเกตในการก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการ
วิชาชีพครู โดยเฉพาะในส่วนของสนามหญ้ าและหญ้ าเทียมบริ เวณชัน้ 2 โดยให้ คานึงถึงการใช้ ประโยชน์ และ
การบารุ งรักษาในระยะยาว และการสร้ างหลังคาโปร่ งแสงเพื่อกันฝน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 4/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
4/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 1 รายชื่อผู้เข้ าประชุม ข้ อ 8
ข้ อความเดิม
8. อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
กรรมการ
แก้ ไขเป็ น
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
กรรมการ
หน้ าที่ 4 วาระที่ 1.2.4 (2) บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
ด้ วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิยาลัยทักษิ ณ ...
แก้ ไขเป็ น
ด้ วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ...
หน้ าที่ 6 วาระที่ 4.1 ในส่วนของมติข้อ 2
ข้ อความเดิม
2 ไม่เห็นชอบเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงประจาหลักสูตร ...
แก้ ไขเป็ น
2 ไม่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ...
หน้ าที่ 8 วาระที่ 5.2 ในส่วนของมติข้อ 1(2) บรรทัดที่ 3 ให้ เพิ่มข้ อความ และแจ้ ง
เวียนให้ คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณา ต่อท้ ายบรรทัด
หน้ าที่ 8 วาระที่ 5.2 ให้ ตดั มติข้อ 2 ออก
2.2 รั บรองมติจากการแจ้ งเวียน
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้ งเวียนพิจารณา จานวน 2 เรื่ องคือ
1. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้เข้ ารับการสรรหาตาแหน่งหัวหน้ าสานักงานคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ โดยเสียงข้ างมาก มีมติเห็ นชอบให้ เสนอชื่ อนาง
สมนิตย์ สุกาพัฒน์ เป็ นผู้เข้ ารับการสรรหาตาแหน่งหัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้ งเวียนดังกล่าว
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2. พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการเสนอชื่ อนายภาณุ อุทัย รั ตน์ สมาชิ ก สภานิ ติบัญ ญัติ
แห่งชาติและเลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้ ารับการพิจารณารับปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2559
ในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้
มติ รับรองมติโดยไม่มีการแก้ ไข
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ด้ วยมหาวิทยาลัยกาหนดให้ ค่าระดับขัน้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
คณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 (เอกสารการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
มติ เห็นชอบค่าระดับขันประจ
้
าภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

4.2 การเสนอชื่อกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ วยรองศาสตราจารย์ น้ อม สั ง ข์ ท อง และรองศาสตราจารย์ สุ เ ทพ สั น ติ ว รานนท์
คณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ ป ระเภทผู้ท รงคุณ วุฒิ จะหมดวาระการดารงตาแหน่ งในวัน ที่ 14
มิถุนายน 2560 ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาเสนอชื่ อกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วย การจัดระบบบริ หารงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 ข้ อ 27 (3) กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ประกอบด้ ว ย คณาจารย์ ป ระจ าของมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามคาแนะนาของหัวหน้ าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี จานวนไม่เกินสอง
ในสามของจานวนกรรมการโดยตาแหน่ ง ทัง้ นี ้ กรณี มีเหตุผลความจาเป็ น หัวหน้ าส่วนงานอาจเสนอแต่งตัง้
บุคคลภายนอกเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้ อีกไม่เกิน 3 คน (เอกสารหมายเลข 4.2)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม---กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้ วย รองหัวหน้ าส่วน
งาน และหัวหน้ าหน่วยงานภายใน กรณีที่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน หรื อประกอบด้ วยรองหัวหน้ าส่วน
งาน และประธานสาขาวิชา กรณีไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
กรรมการโดยตาแหน่งของคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้ วยรองหัวหน้ าส่วนงาน 2 คน และ
ประธานสาขาวิชา 8 คน รวม 10 คน สามารถมีกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้ ไม่เกิน 6 คน ซึ่ง
ปั จจุบันมีผ้ ูดารงตาแหน่ง 4 คน คือรองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ ทอง, รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์ ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ และอาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
มติ 1. เห็นชอบมีกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
2. เห็น ชอบให้ เสนอชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เพื่ อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการที่หมดวาระ ดังนี ้
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(1) นายก่อศักดิ์ ศรี น้อย
(2) รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
4.3 การแต่ งตัง้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สามัยสามัญ ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้ แต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
จานวน 4 ราย ดังนี ้
(1) หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
(2) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
(3) นางสุภาภรณ์ คติการ
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
(4) นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
ในการนี ้ เนื่องจากระเบียบพระราชกฤษฎีกา เบี ้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หน้ า 4 มาตรา
13 กาหนดให้ ผ้ ูช่วยเลขานุการมีสิทธิ ได้ รับเบีย้ ประชุมไม่เกินสองคน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตัง้
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบการแต่งตังบุ
้ คคลทัง้ 4 รายเป็ นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ และให้ เสนอวาระขอเบิกจ่ายค่าเบี ้ยประชุมทัง้ 4 รายต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชานิ มีกาหนดครบวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดี ในวันที่
20 กัน ยายน 2560 สภามหาวิ ท ยาลัย ในการประชุมครั ง้ ที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่ 18 มีน าคม 2560 ได้ แ ต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดยกรรมการสรรหาได้ กาหนดให้ หวั หน้ าส่วนงานวิชาการ
ประชุ มคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่ อเสนอชื่ อ ผู้ส มควรดารงตาแหน่ ง อธิ การบดีม หาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ
ส่วนงานละ 2 ชื่อ ซึง่ คณะได้ แจ้ งเวียนให้ สาขาวิชา/สานักงาน ทราบและพิจารณาเสนอชื่อเป็ นการเบื ้องต้ นแล้ ว
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิ การบดีมหาวิทยาลัยทักษิ ณ (เอกสาร
หมายเลข 5.1)
มติ 1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ด้ วยวิธีการลงคะแนนเสียง โดยกรรมการ 1 คนสามารถเสนอได้ 2 ชื่อ (ในที่ประชุมขณะเสนอชื่อมีกรรมการที่
สามารถลงคะแนนได้ ทงสิ
ั ้ ้น 11 คน)
2. เห็นชอบให้ เสนอชื่ อรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา เป็ นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
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5.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ด้ วยอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี ได้ ตอบรั บการดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถาบัน
ปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มีผลให้ พ้นจากตาแหน่งประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ประธานจึ ง เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแต่ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วย การจัดระบบงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยวาระการดารง
ตาแหน่งเท่าระยะเวลาที่คงเหลือ (หมดวาระวันที่ 3 ธันวาคม 2561)
มติ เห็ น ชอบเสนอชื่ อ บุคคลเป็ นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
กรรมการ
4. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
กรรมการ
5. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
เลขานุการ
6. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.3 การกาหนดให้ ส่วนงานวิชาการมี/ไม่ มีการจัดตัง้ หน่ วยงานภายในเป็ นภาควิชา
ด้ วยที่ ประชุมคณบดี ผู้อานวยการ และผู้บริ หารระดับสูง ในการประชุมครั ง้ ที่ 3/2560 มีมติ
มอบคณบดีหารื อในคณะในเรื่ องการกาหนดให้ ส่วนงานวิชาการมี /ไม่มีการจัดตังหน่
้ วยงานภายในเป็ นภาควิชา
โดยให้ ระบุข้อดีและข้ อเสีย ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข
5.3)
มติ มอบประธานสาขาวิชาหารื อเรื่ องการกาหนดให้ ส่วนงานวิชาการมี/ไม่มีการจัดตัง้
หน่วยงานภายในเป็ นภาควิชากับคณาจารย์ ในสาขาวิชา และจัดทาเป็ นข้ อมูล เสนอมายังคณะภายในวันที่ 19
มิถุนายน 2560 เพื่อรวบรวมนาเข้ าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 21
มิถนุ ายน 2560
5.4 พิจารณาร่ างหลั ก สู ต รการศึ กษามหาบั ณฑิต (หลั ก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) และ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ด้ ว ยสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ ได้ เ สนอร่ า งหลัก สูต รการศึก ษา
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2560) และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(หลัก สูต รใหม่ พ.ศ.2560) ที่ ได้ รั บ ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขตามมติข อง สกอ. และได้ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขตามมติที่ ป ระชุม
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น มาตรฐานหลัก สูต ร มาตรฐานการผลิ ต และมาตรฐานบัณ ฑิ ต ปริ ญ ญาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ มีมติ
ไม่พิจารณาหลักสูตร เนื่องจากการพิจารณาจะดาเนินการเป็ นรายหลักสูตรเท่านัน้ การดาเนินการเสร็ จแล้ วเสนอ

9

สภาสถาบันให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอคุรุสภาเพื่อพิจารณาให้ การรั บรอง และขอให้ ดาเนินการจัดส่งข้ อมูล
เพิ่มเติม ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบการ
ปรับปรุ งแก้ ไขตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน
บัณฑิตปริ ญญาระดับบัณฑิตศึกษาดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.4)
มติ เห็น ชอบร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณ ฑิ ต (หลักสูตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) และ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) โดยให้ ปรั บแก้ ไข
รายละเอียดใน มคอ.4 ดังนี ้
1. หน้ าที่ 3 หมวดที่ 1 ข้ อ 4 ให้ เพิ่มข้ อมูลอาจารย์ให้ ครบทุกคน
2. หน้ าที่ 4 หมวดที่ 3 ให้ ระบุข้อมูลในตารางให้ ครบถ้ วน
3. หน้ าที่ 8 หมวดที่ 6 ข้ อ 1 ให้ ระบุเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ ให้ ชดั เจน
5.5 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาหรั บ หลั กสู ตรที่ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ องค์ ป ระกอบที่ 1 ของระบบประกั นคุ ณภาพหลั ก สู ตร ตาม
เกณฑ์ AUN QA
ด้ วยอาจารย์ ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และ
คณะร่ วมผลิตได้ เกษี ยณอายุการปฏิบตั ิงาน ลาออก หรื อสาขาวิชาได้ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลัก สูตร
และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ ในการปรั บปรุ งหลักสูตรใหม่ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558 และคณะได้ ขออัตรากาลังไปยังมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่ได้ รับอัตรา
ทดแทน
เพื่อให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสู ตรที่สงั กัดคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ AUN QA ในองค์ประกอบที่ 1 ฝ่ ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ของ
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ดังนี ้
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิชาชีววิทยา
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 1 ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ในหลักสูตรดังกล่าว (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 5.5 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาหรั บหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ องค์ประกอบที่ 1 ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์
AUN QA ใน 3 หลักสูตร ดังนี ้
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1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิชาชีววิทยา
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5.6 ขอเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช าเที ย บโอนหมวดวิ ช าชี พ ครู พื น้ ฐานให้ กั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (ทุน จชต.) เป็ น
กรณีพเิ ศษ
ตามที่กองอานวยการเสริ มสร้ างสันติสขุ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้ ให้ ทุนการศึกษา
สาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในปี การศึกษา 2558
จ านวน 19 ทุ น เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลัก สู ต รการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ซึง่ ครู ดงั กล่าวที่เข้ าศึกษา
เป็ นครู ประจาการที่ปฏิบัติหน้ าที่การสอนในสถานศึกษาในสังกัดกองอานวยการเสริ มสร้ างสันติสุขสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) และได้ รับใบประกอบวิขาชีพเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ขอเทียบโอน
รายวิชาหมวดความรู้ พื ้นฐานวิชาชีพครู ให้ กบั นิสิตในหลักสูตร จานวน 19 คน ซึง่ สภาวิชาการในการประชุมสมัย
สามัญ ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบให้ เทียบโอนรายวิชาได้ 8 รายวิชา รวม 20
หน่วยกิต
ทังนี
้ ้ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ได้ รับอนุมตั ิ
ให้ เที ยบโอนในหมวดวิชาชีพครู จานวน 1 รายวิชา คือ เปลี่ยนแปลงจากรายวิชา 0308511 ภาษาสาหรั บครู
3(2-2-5) เป็ นรายวิชา 0308551 การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน 2(2-0-4)
มติ เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติใ ห้ เที ย บโอนในหมวดวิ ช าชี พ ครู
จานวน 1 รายวิชา คือ เปลี่ยนแปลงจากรายวิชา 0308511 ภาษาสาหรั บครู 3(2-2-5) เป็ นรายวิชา 0308551
การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน 2(2-0-4)
ปิ ดประชุม

เวลา

16.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

