รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 1/2558
วันศุกร์ ท่ ี 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี – รักษาการแทน)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน – รักษาการแทน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
10. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
12. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
13. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การแต่ งตัง้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ด้ วยอาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ ได้ ขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ เสนอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตังอาจารย์
้
ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั เป็ นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ มีคําสัง่ แต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการแล้ ว
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ (ไม่ มี)
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์ พ่ เี ลีย้ ง
หน่วยฝึ กสอนฝึ กงานได้ จดั สัมมนาผู้บริ หารและอาจารย์ พี่เลี ้ยงนิสิตฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวลุล่วงไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย
1.3.2 โครงการเสริ ม สร้ างสมรรถนะการจั ดการเรี ย นรู้ เพื่อการอยู่ ร่วมกั น สํ าหรั บ
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ได้ จดั โครงการเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกัน สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
วิท ยาเขตสงขลา เพื่ อ วางแผนการดํ าเนิ น งานพัฒ นานัก ศึก ษาในโรงเรี ย นแหล่ง ฝึ ก ประสบการณ์ ข องคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดยมีอาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ เป็ นวิทยากรในโครงการ
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1.3.3 ทุน สควค. ระยะที่ 3
ขณะนี ้คณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจํ าภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 เพื่ อรั บทุนการศึกษาใน
โครงการ สควค. ของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 แล้ ว จํานวน 23 คน ซึง่ นิสิต
ในโครงการดังกล่าวจะใช้ ปฏิทินการศึกษาแบบเดิม โดยจะเปิ ดเรี ยนในวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 เป็ นต้ นไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 5/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
5/2558 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.3.3 ข้ อ (1)
ข้ อความเดิม
(1) ให้ ทนุ ตัง้ ปี 1 สําหรับนิสิตรหัส 58
แก้ ไขเป็ น
(1) ให้ ทนุ ตัง้ แต่ ปี 1 สําหรับนิสิตรหัส 58
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.3.3 ข้ อ (3)
ข้ อความเดิม
(3) ทุนสําหรับนิสิต ป.บัณฑิต สาขาขาดแคลน
แก้ ไขเป็ น
(3) ทุนสําหรับนิสิตสาขาขาดแคลน ระดับ ป.บัณฑิต
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.3.3 บรรทัดที่ 7
ข้ อความเดิม
...มีโรงเรี ยนสาธิต/สถานที่ฝึกปฏิบตั ิการสําหรับนิสิตทุน...
แก้ ไขเป็ น
...มีโรงเรี ยนสาธิต/สถานที่ฝึกปฏิบตั ิการสําหรับนิสิตที่รับทุน...
หน้ าที่ 5 วาระที่ 4.2 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
...เนื่องจากงานวิจัยเน้ นการพัฒนาแกนนําเยาวชนในการสร้ างสื่อ
สําหรับสังคม
แก้ ไขเป็ น
...เนื่องจากงานวิจัยเน้ นการพัฒนาแกนนําเยาวชนในการสร้ างสื่อ
สําหรับสังคมสมานฉันท์
หน้ าที่ 7 ในส่วนของมติ ข้ อ 1
ข้ อความเดิม
1. เห็นชอบการยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก
ระดับบัณฑิตศึกษา และเห็นชอบ...
แก้ ไขเป็ น
1. เห็นชอบการยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก
ระดับปริญญาโท และเห็นชอบ...
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หน้ าที่ 8 วาระที่ 5.4 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
ด้ วยตามตัวชีใ้ นระบบประกันคุณภาพ...
แก้ ไขเป็ น
ด้ วยตามตัวชีว้ ัดในระบบประกันคุณภาพ...

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ปี การศึกษา 2557
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขัน้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ า
คณะ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิ สิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาค่าระดับขัน้ ปี ก ารศึกษา 2557
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ในรายวิชาที่มีผ้ สู อนคนเดียวกัน หรื อในกรณี ที่ผ้ ูสอนสอนหลายกลุ่ม ควรมีการกําหนดช่วง
การให้ คา่ ระดับขันที
้ ่เป็ นแบบเดียวกัน และควรมีรูปแบบการให้ คา่ ระดับที่เหมาะสม เช่น ในกลุม่ ที่มีจํานวนผู้เรี ยน
น้ อย ไม่ควรใช้ วิธีการให้ คา่ ระดับขันแบบ
้
T-SCORE
มติ 1. เห็นชอบค่าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2557 และค่าระดับขัน้
ประจํ าภาคเรี ย นฤดูร้ อน ปี ก ารศึก ษา 2557 (สํ าหรั บ นิ สิ ต กศ.ม.การสอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ )
2. มอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวปั ทมา สํานักโหนด ประสานงาน
การปรั บแก้ ไขการให้ ค่าระดับขัน้ ของอาจารย์ ตามข้ อเสนอแนะจากกรรมการ และประสานงานการปรั บแก้ ไข
รายละเอียดในบันทึกชี ้แจงการให้ คา่ ระดับขัน้ I E/F ของอาจารย์ให้ เหมาะสม
4.2 การรั บรองผลงานอาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาจ้ าง กรณีอาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสัญ ญาการจ้ างจะสามารถ
ดํ า เนิ น การต่ อ สัญ ญาจ้ า งฉบับ ใหม่ ไ ด้ จะต้ อ งนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของอาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ที่ ถึง กํ าหนดเวลาการต่อสัญ ญาจ้ างฉบับ ใหม่ (เอกสารการประชุ ม
หมายเลข 4.2 นอกเล่ม)
มติ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
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4.3 การรั บรองผลงานของอาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาจ้ าง กรณีอาจารย์ ภูริทตั สิงหเสม
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสัญ ญาการจ้ า งจะสามารถ
ดํ า เนิ น การต่ อ สัญ ญาจ้ า งฉบับ ใหม่ ไ ด้ จะต้ อ งนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของอาจารย์ ภูริทตั สิงหเสม ที่ถึงกําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3
นอกเล่ม)
มติ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ภรู ิ ทตั สิงหเสม โดยให้ ตดั รายละเอียดในส่วนของ
มคอ.3 ออก เนื่องจากผลงานเป็ นหนังสือจึงไม่จําเป็ นต้ องมีรายละเอียดในส่วนของ มคอ.3

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การเสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ สงิ หา ตุลยกุล
ด้ วยอาจารย์ สิ ง หา ตุ ล ยกุ ล ได้ เสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพลศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์สิงหา ตุลยกุล (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบให้ บุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์สิงหา ตุลยกุล ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค วรรธนเศรณี
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ

ปิ ดประชุม

เวลา

15.10 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

