
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 3/2560 

วันจันทร์ที่  12  มิถุนายน  2560  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – รักษาการแทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว – รักษาการแทน) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นวพรรษ  รัตนบญุทวี – รักษาการแทน) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์กิตติศกัด์ิ  ธรรมอภิบาล – รักษาการแทน) 
11. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง     กรรมการ 
12. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ    กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 
14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์    ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) 
15. นางสภุาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานกุาร 
16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
3. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์   เน่ืองจาก ลาป่วย 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. อาจารย์กิตติศกัด์ิ  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันานิสิต 
2. นางสาวปัทมา  ส านกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.15 น. 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1. ผลการสรรหาประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

ตามท่ีอาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์  ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง         
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ คณะศกึษาศาสตร์นัน้ ส่งผลให้พ้นจากต าแหน่งประธานสาขาวิชา
การประเมินผลและวิจยั ซึง่มหาวิทยาลยัได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาดงักล่าวแล้ว 
ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยได้ด าเนินการสรรหาเสร็จสิน้
กระบวนการแล้ว ซึ่งผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยคือ อาจารย์     
ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 

1.1.2. การคดัเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพฒันาท้องถ่ินในปี พ.ศ. 2560 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ินในปี พ.ศ. 2560 รวมทัง้สิน้ 66 คน ซึง่ในจ านวนนีผ้่านการคดัเลือกส ารองล าดบัท่ี 1 จ านวน 12 คน และ
ส ารองล าดบัท่ี 2 จ านวน 6 คน 

1.1.3. ข้อมลูการคดัเลือกบคุคลเข้าเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 
จ านวนนิสิตท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ชัน้ปี ท่ี 1 คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศกึษา 2560 ซึง่ผ่านขัน้ตอนเคลียร์ร่ิงเฮ้าท์เมื่อวนัท่ี 5 มิถุนายน 
2560 มีจ านวน 304 คน โดยจ านวนดังกล่าวยังไม่รวมจ านวนนิสิตท่ีรับเพ่ิมด้วยวิธีพิเศษ การรับตรง และ 
Admission ซึง่คาดว่าเมื่อรวมนิสิตด้วยวิธีการรับแบบต่างๆ จะมีจ านวนนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 คณะ
ศกึษาศาสตร์ ประมาณ 609 คน 
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1.1.4. อาจารย์รายงานตวัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ี 
ปัจจบุนัมีอาจารย์รายงานตวัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ี โดยกลบัจากลาศกึษาต่อจ านวน 2 คน 

คือ อาจารย์ภูริทัต  สิงหเสม และอาจารย์อาภากร  ราชสงฆ์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา โดยอาจารย์ทัง้ 2 คน
รายงานตวัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2560 

1.1.5. ข้อมลูอาจารย์ท่ีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวน       

5 คน โดยขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และอยู่ในขัน้ตอน
การด าเนินการของมหาวิทยาลยัทัง้หมด  

1.1.6. การสรรหาหวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์ 
ตามท่ีคณะได้เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งหวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์ไป

ยังมหาวิทยาลัยนัน้ ขณะนีม้หาวิทยาลัยได้ประกาศรายช่ือผู้ เข้ารับการสรรหาหัวหน้าส านักงานคณะ
ศกึษาศาสตร์แล้ว ซึง่จะมีผู้ เข้าสู่กระบวนการน าเสนอวิสยัทัศน์จ านวน 1 คน คือ นางสมนิตย์  สกุาพัฒน์  โดย
ก าหนดการน าเสนอวิสยัทศัน์ ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2560  

1.1.7. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 
ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคลได้แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 9 ฉบับ ซึ่งคณะได้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบแล้ว ทัง้นี ้ผู้ สนใจสามารถ        
ดขู้อมลูเพ่ิมเติมได้ทางเวบ็ไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบคุคล 

1.1.8. การประชมุผู้ปกครอง 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนิสิตชัน้ปีท่ี 1 คณะศกึษาศาสตร์ 

ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชมุปาริชาต  ระหวา่งเวลา 09.00-12.00 น. 
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ (กรรมการและเลขานกุาร) 

1.2.1.1 สรุปรายวิชาท่ีเปิดสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส าหรับ
นิสิตระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศกึษา 2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข 
1.2.1.1) 

1.2.1.2 การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตามระบบ AUN QA ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.2) 

1.2.1.3 การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ทิศทางของศึกษาศาสตร์การ
ปรับตวัสูอ่นาคต” ในวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560  ณ ห้องประชมุ 17401 อาคาร 17 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขต
สงขลา (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.3) 
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
คณะศกึษาศาสตร์ก าหนดจดัการอบรมพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา

เพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ในเดือนมิถุนายน 2560 ในระหว่างวนัท่ี 15-18 มิถุนายน 
2560 และระหวา่งวนัท่ี 22-25 มิถนุายน 2560  

 
1.2.3 หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์ (ไมม่)ี 
 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์ 

1.2.4.1 โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี 2561 การแปลงแผนสูก่ารปฏิบตัิ 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวนัท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 โดยในขณะนีอ้ยู่ระหว่างการวางแผนการ
ด าเนินงานในโครงการ ซึง่คณะจะแจ้งรายละเอียดและสถานท่ีให้ทราบตอ่ไป 

1.2.4.2 การก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบตัิการวิชาชีพครู 
การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูมีก าหนดแล้วเสร็จในเดือน

ตุลาคม 2560 โดยตัวอาคารจะมีการวางระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานท่ีจ าเป็น โดยยังไม่มีครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร ซึง่คณะจะต้องเสนอของบประมาณในการจดัหาครุภณัฑ์ประกอบอาคาร และวางแผนการเคลื่อนย้ายไป
ปฏิบตัิงานในอาคารดงักลา่ว 

1.2.4.3 การคดัเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพของนิสิตและ
บคุลากรกบัสถาบนัอดุมศกึษาในตา่งประเทศ (SEED 2017) 

ด้วยงานวิเทศสมัพันธ์ มหาวิยาลยัทกัษิณ ได้จดัโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพของนิสิตและบคุลากรกบัสถาบนัอดุมศกึษาในตา่งประเทศ SEED 2017 ขึน้ โดยสนบัสนุนงบประมาณ
ให้นิสิตคณะละ 2 คน เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560  ณ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งในส่วนของคณะศกึษาศาสตร์ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอช่ือ
นิสิตเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวนัน้ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดงักล่าว 
จ านวน 2 คนคือ นางสาวสุชานนัท์  แสงตะวนั วิชาเอกภาษาองักฤษ และนางสาวเกศสินี  พรหมราช วิชาเอก
สงัคมศกึษา 

1.2.4.4 การจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทักษิณได้ผ่านความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลยัทกัษิณแล้ว โดยจะจดัตัง้โรงเรียนสาธิตฯ ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ 
 

1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันานิสิต 
โครงการ “การพฒันาความเป็นผู้น าและส่งมอบงานของสโมสรนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ 

ปีการศกึษา 2560” ระหว่างวนัท่ี 9-11 มิถุนายน 2560  ณ ภูต้นน า้รีสอร์ท ต าบลน า้ผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตลู 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.5.1) 
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1.2.6 ประธานสาขาวิชา (ไมม่)ี 
 
1.2.7 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง  แจ้งข้อสงัเกตในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบตัิการ
วิชาชีพครู โดยเฉพาะในส่วนของสนามหญ้าและหญ้าเทียมบริเวณชัน้ 2 โดยให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ และ
การบ ารุงรักษาในระยะยาว และการสร้างหลงัคาโปร่งแสงเพ่ือกนัฝน  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครัง้ที่ 4/2560 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
4/2560 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 1  รายช่ือผู้ เข้าประชมุ ข้อ 8 
ข้อความเดิม 8. อาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์   กรรมการ 
แก้ไขเป็น  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ กรรมการ 
หน้าท่ี 4  วาระท่ี 1.2.4 (2) บรรทดัท่ี 1 
ข้อความเดิม ด้วยงานวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิยาลยัทกัษิณ ...  
แก้ไขเป็น  ด้วยงานวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ...  
หน้าท่ี 6  วาระท่ี 4.1 ในสว่นของมติข้อ 2 
ข้อความเดิม 2 ไมเ่ห็นชอบเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงประจ าหลกัสตูร ... 
แก้ไขเป็น  2 ไมเ่ห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ... 
หน้าท่ี 8  วาระท่ี 5.2 ในส่วนของมติข้อ 1(2) บรรทัดท่ี 3 ให้เพ่ิมข้อความ และแจ้ง

เวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์พิจารณา ตอ่ท้ายบรรทดั 
หน้าท่ี 8  วาระท่ี 5.2 ให้ตดัมติข้อ 2 ออก 

 
2.2 รับรองมตจิากการแจ้งเวียน 

   ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณา จ านวน 2 เร่ืองคือ 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอช่ือผู้ เข้ารับการสรรหาต าแหน่งหวัหน้าส านกังานคณะ

ศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์โดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือนาง        
สมนิตย์  สกุาพฒัน์ เป็นผู้ เข้ารับการสรรหาต าแหน่งหวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์ ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนดงักลา่ว  
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2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอช่ือนายภาณุ  อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและเลขานกุารคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้ารับการพิจารณารับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจ าปี 2559 
ในหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสขุชายแดนใต้ 

มต ิ รับรองมตโิดยไมม่ีการแก้ไข 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   
 ด้วยมหาวิทยาลยัก าหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

คณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 (เอกสารการ
ประชมุอิเลก็ทรอนิกส์) 

มต ิ เห็นชอบคา่ระดบัขัน้ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 
 
 

4.2 การเสนอชื่อกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 ด้วยรองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง และรองศาสตราจารย์สุเทพ  สันติวรานนท์  

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ประเภทผู้ ทรงคุณวุฒิ จะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคณุวฒิุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าด้วย การจดัระบบบริหารงานในมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2557 ข้อ 27 (3) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก ตามค าแนะน าของหวัหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี จ านวนไม่เกินสอง
ในสามของจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ง ทัง้นี ้กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น หัวหน้าส่วนงานอาจเสนอแต่งตัง้
บคุคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ิมเติมได้อีกไมเ่กิน 3 คน (เอกสารหมายเลข 4.2) 

ข้อมลูประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม---กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย รองหวัหน้าส่วน
งาน และหวัหน้าหน่วยงานภายใน กรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือประกอบด้วยรองหวัหน้าส่วน
งาน และประธานสาขาวิชา กรณีไมม่ีการแบ่งหน่วยงานภายในสว่นงาน  

กรรมการโดยต าแหน่งของคณะศกึษาศาสตร์ ประกอบด้วยรองหวัหน้าส่วนงาน 2 คน และ
ประธานสาขาวิชา 8 คน รวม 10 คน สามารถมีกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุได้ไม่เกิน 6 คน ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่ง 4 คน คือรองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง, รองศาสตราจารย์สุเทพ  สนัติวรานนท์,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ และอาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์ 

มต ิ 1. เห็นชอบมีกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ จ านวน 5 คน   
 2. เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ ทรงคุณวุฒิ 3 คน เพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการประจ าคณะ

ศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ แทนกรรมการท่ีหมดวาระ ดงันี ้
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(1) นายก่อศกัด์ิ  ศรีน้อย 
(2) รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง 
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม 

 
4.3 การแต่งตัง้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สามยัสามญั ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อ
วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้แต่งตัง้บุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
จ านวน 4 ราย ดงันี ้

(1) หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
(2) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์ เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
(3) นางสภุาภรณ์  คติการ   เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
(4) นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
ในการนี ้เน่ืองจากระเบียบพระราชกฤษฎีกา เบีย้ประชมุกรรมการ พ.ศ. 2547 หน้า 4 มาตรา 

13 ก าหนดให้ผู้ ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบีย้ประชุมไม่เกินสองคน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้
ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้บุคคลทัง้ 4 รายเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ
ศกึษาศาสตร์ และให้เสนอวาระขอเบิกจ่ายคา่เบีย้ประชมุทัง้ 4 รายตอ่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
 
วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1  การเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทกัษิณ 
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั  ช านิ มีก าหนดครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในวนัท่ี 

20 กันยายน 2560 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2560 ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยกรรมการสรรหาได้ก าหนดให้หวัหน้าส่วนงานวิชาการ 
ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือเสนอช่ือผู้ สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ        
ส่วนงานละ 2 ช่ือ ซึง่คณะได้แจ้งเวียนให้สาขาวิชา/ส านกังาน ทราบและพิจารณาเสนอช่ือเป็นการเบือ้งต้นแล้ว 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัทักษิณ (เอกสาร
หมายเลข 5.1) 

มต ิ 1. ท่ีประชมุเห็นชอบให้เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ
ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียง โดยกรรมการ 1 คนสามารถเสนอได้ 2 ช่ือ (ในท่ีประชุมขณะเสนอช่ือมีกรรมการท่ี
สามารถลงคะแนนได้ทัง้สิน้ 11 คน)  

 2. เห็นชอบให้เสนอช่ือรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช านิ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.วสนัต์  กาญจนมกุดา เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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5.2  การเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ด้วยอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี  ได้ตอบรับการด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบัน

ปฏิบตัิการชุมชนเพ่ือการศกึษาแบบบูรณาการ มีผลให้พ้นจากต าแหน่งประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา         
ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2557 โดยวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่าระยะเวลาท่ีคงเหลือ (หมดวาระวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561) 

มต ิ เห็นชอบเสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ  กรรมการ 
4. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์   กรรมการ 
5. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์  เลขานกุาร 
6. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
5.3  การก าหนดให้ส่วนงานวิชาการมี/ไม่มีการจัดตัง้หน่วยงานภายในเป็นภาควิชา 

ด้วยท่ีประชุมคณบดี ผู้ อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสูง ในการประชุมครัง้ท่ี  3/2560 มีมติ
มอบคณบดีหารือในคณะในเร่ืองการก าหนดให้ส่วนงานวิชาการมี/ไม่มีการจดัตัง้หน่วยงานภายในเป็นภาควิชา  
โดยให้ระบขุ้อดีและข้อเสีย ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 
5.3) 

มต ิ มอบประธานสาขาวิชาหารือเร่ืองการก าหนดให้ส่วนงานวิชาการมี/ไม่มีการจัดตัง้
หน่วยงานภายในเป็นภาควิชากับคณาจารย์ในสาขาวิชา และจัดท าเป็นข้อมลู เสนอมายงัคณะภายในวนัท่ี 19 
มิถุนายน 2560 เพ่ือรวบรวมน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ในวนัท่ี 21 
มิถนุายน 2560 
 

5.4  พิจารณาร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอร่างหลักสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิต (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ท่ีได้รับปรับปรุงแก้ไขตามมติของ สกอ. และได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตปริญญาระดับ
บณัฑิตศกึษา ในการประชุมครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 ของส านกังานเลขาธิการครุุสภา ให้มีมติ
ไมพิ่จารณาหลกัสตูร เน่ืองจากการพิจารณาจะด าเนินการเป็นรายหลกัสตูรเท่านัน้ การด าเนินการเสร็จแล้วเสนอ
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สภาสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคุรุสภาเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง  และขอให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูล
เพ่ิมเติม ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั หลงัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากส านกังานเลขาธิการครุุสภา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลกัสตูร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน
บณัฑิตปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.4) 

มต ิ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และ
หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2560) โดยให้ปรับแก้ไข
รายละเอียดใน มคอ.4 ดงันี ้

1. หน้าท่ี 3 หมวดท่ี 1 ข้อ 4 ให้เพ่ิมข้อมลูอาจารย์ให้ครบทกุคน 
2. หน้าท่ี 4 หมวดท่ี 3 ให้ระบขุ้อมลูในตารางให้ครบถ้วน 
3. หน้าท่ี 8 หมวดท่ี 6 ข้อ 1 ให้ระบเุกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้ชดัเจน 

 
5.5  พจิารณาการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ส าหรับหลักสูตรที่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่  1 ของระบบประกันคุณภาพหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN QA 

ด้วยอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรสงักดัคณะศกึษาศาสตร์และ
คณะร่วมผลิตได้เกษียณอายกุารปฏิบตัิงาน  ลาออก หรือสาขาวิชาได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
และกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ในการปรับปรุงหลกัสตูรใหม่ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558  และคณะได้ขออตัราก าลงัไปยังมหาวิทยาลยัแต่ยังไม่ได้รับอตัรา
ทดแทน   

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรท่ีสงักดัคณะศกึษาศาสตร์  
เป็นไปตามเกณฑ์ AUN QA ในองค์ประกอบท่ี 1 ฝ่ายวิชาการ คณะศกึษาศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ส าหรับหลกัสตูรท่ีไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 ของ
ระบบการประกนัคณุภาพหลกัสตูร ตามเกณฑ์ AUN QA  ดงันี ้

1. หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา  
2. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา 
3. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้ความเห็นชอบการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ส าหรับหลกัสตูรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์
องค์ประกอบท่ี 1 ของระบบการประกนัคณุภาพหลกัสตูร  ตามเกณฑ์ AUN QA ในหลกัสตูรดงักล่าว (เอกสาร
การประชมุหมายเลข 5.5 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
ส าหรับหลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร  ตามเกณฑ์ 
AUN QA ใน 3 หลกัสตูร ดงันี ้
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1. หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา  
2. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา 
3. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
5.6  ขอเปล่ียนแปลงรายวิชาเทียบโอนหมวดวิชาชีพครูพืน้ฐานให้กับนิสิตหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ทุน จชต.) เป็น
กรณีพเิศษ 

ตามท่ีกองอ านวยการเสริมสร้างสนัติสขุสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้ให้ทุนการศกึษา
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนใต้ ในปีการศกึษา 2558 
จ านวน 19 ทุน เพ่ือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึง่ครูดงักล่าวท่ีเข้าศกึษา
เป็นครูประจ าการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในสถานศกึษาในสงักดักองอ านวยการเสริมสร้างสนัติสุขสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) และได้รับใบประกอบวิขาชีพเรียบร้อยแล้ว โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้ขอเทียบโอน
รายวิชาหมวดความรู้พืน้ฐานวิชาชีพครู ให้กบันิสิตในหลกัสตูร จ านวน 19 คน ซึง่สภาวิชาการในการประชุมสมยั
สามญั ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาได้ 8 รายวิชา รวม 20 
หน่วยกิต 

ทัง้นี ้สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาท่ีได้รับอนุมตัิ
ให้เทียบโอนในหมวดวิชาชีพครู จ านวน 1 รายวิชา คือ เปลี่ยนแปลงจากรายวิชา 0308511 ภาษาส าหรับครู    
3(2-2-5) เป็นรายวิชา 0308551 การบริหารจดัการชัน้เรียน 2(2-0-4)  

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนในหมวดวิชาชีพค รู 
จ านวน 1 รายวิชา คือ เปลี่ยนแปลงจากรายวิชา 0308511 ภาษาส าหรับครู 3(2-2-5) เป็นรายวิชา 0308551    
การบริหารจดัการชัน้เรียน 2(2-0-4)  
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
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