รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 1/2559
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
9. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
11. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
12. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
13. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
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. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
3. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การออกแบบอาคารอเนกประสงค์
มหาวิ ท ยาลัย ได้ ดํ าเนิ น การว่าจ้ างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ 4 ชัน้ และจะขอ
งบประมาณเพื่อดําเนินการก่อสร้ างในปี งบประมาณ 2560 โดยอาคารดังกล่าวจะประกอบด้ วยห้ องประชุมใหญ่
ความจุ 800 คน ห้ องประชุมย่อย ห้ องปฏิบตั ิการทางพลศึกษา สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนาม
เทนนิส และสระว่ายนํา้ รวมพืน้ ที่ การใช้ งานประมาณ 25,330 ตารางเมตร คาดว่าจะใช้ เวลาในการก่อสร้ าง
ประมาณ 3 ปี
1.1.2 การก่ อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
ตามที่บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างได้ ดําเนินการก่อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัติการวิชาชีพครู
บริ เวณด้ านหน้ าอาคารเรี ยน 3 ตังแต่
้ วนั ที่ 27 ตุลาคม 2558 นัน้ อาคารดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาจะแล้ วเสร็ จ
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 โดยความก้ าวหน้ าในการก่อสร้ างขณะนี ้จะล่าช้ ากว่าแผนที่วางไว้ ประมาณ 29 วัน ซึง่
ผู้รับเหมาก่อสร้ างจะเร่ งให้ เสร็ จทันตามกําหนดเวลาต่อไป
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ไม่ มี)
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
(1) ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ด้ ว ยมี นิ สิ ต ในสาขาวิ ช าพลศึ ก ษาจะเข้ าร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
ณ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนหลายราย สาขาวิชาพลศึกษาฯ จึงขอความความอนุเคราะห์อาจารย์ผ้ ูสอน ให้
นิสิตเข้ าร่ วมการแข่งขันได้ โดยไม่ถือเป็ นการขาดเรี ยน
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(2) ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
สาขาวิชากําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานและเข้ าร่ วมประชุมสัมมนา “การวัดผล
ประเมินผล และวิจยั ทางการศึกษา แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 24” ในระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2559 เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี (ชัน้ ปี ที่ 3) สาขาวิ ช าการวัด และประเมิ น ทางการศึก ษา และนิ สิ ต ระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการวิ จั ย และประเมิ น และคณาจารย์ ใ นสาขาวิ ช า ได้ มี โ อกาสเพิ่ ม พู น ความรู้
ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการวิจยั วัดผล ประเมินผล สถิติทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงครามเป็ นเจ้ าภาพในการจัดงานครัง้ นี ้
(3) ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สาขาวิ ช าร่ วมกับ สมาคมคณิ ต ศาสตรศึก ษาแห่ ง ประเทศไทย กํ า หนดจัด การ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด้ านคณิ ต ศาสตรศึ ก ษา ครั ง้ ที่ 2 ในระหว่ า งวั น ที่ 5-7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559
ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.3.1 รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
(1) โรงเรี ย นดาวนายร้ อยมี ค วามประสงค์ รั บ สมัค รนิ สิ ต ชั น้ ปี ที่ 3 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ จํานวน 5 สาขา สาขาละ 5 คน ดังนี ้ สาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิ สิกส์
และภาษาอังกฤษ เพื่อปฏิบตั ิงานเป็ นพี่เลี ้ยงให้ นกั เรี ยน โดยเวลาการปฏิบตั ิงานตังแต่
้ 18.00-20.00 น. ทังนี
้ ้ ขอ
ความอนุเคราะห์ ให้ สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกนิสิตสาขาละ 10 คน และส่งรายชื่อที่รองศาสตราจารย์ สเุ ทพ
สันติวรานนท์ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2559 เพื่อเข้ ารับฟั งคําชี ้แจงและคัดเลือกในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559
เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแหล่งการเรี ยนรู้ อาคารคณะศึกษาศาสตร์
(2) สํ านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา (สกศ.) กํ าหนดจัด ประชุม ระดม
ความคิดเรื่ อง “การปฏิรูประบบและรู ปแบบการผลิตและพัฒนาครู ” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2559 เพื่อ
เสนอร่ างยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. 2558-2572 ต่อคณะรั ฐมนตรี โดย สกศ.ได้ เชิญผู้เข้ าร่ วม
ประชุมรายบุคคล ทัง้ นี ้ คณาจารย์ ท่านใดประสงค์ ให้ ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ สามารถแจ้ งรายละเอียดได้ ที่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การประชุมหารื อการพัฒนาโรงเรี ยนกองทุนการศึกษาในพืน้ ที่ภาคใต้
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ รับมอบหมายให้ ดําเนินการจัดประชุม
หารื อการกําหนดแนวทางและความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรี ยนกอง
ทุนการศึกษาในพื ้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้ องประชุมสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ โดย
มีโรงเรี ยนในภาคใต้ ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้ าร่ วมในโครงการดังกล่าว และนิสิตที่ได้ รับ
ทุนจะต้ องฝึ กงานในโรงเรี ยนที่อยู่ในโครงการ
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1.3.2 การคุมสอบในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558
ช่วงการสอบในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบปั ญหาอาจารย์ ไม่คุม
สอบ โดยส่วนหนึง่ เนื่องจากลา หรื อเดินทางไปปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งจังหวัด ซึง่ กรณีอาจารย์ติดภารกิจไม่สามารถคุม
สอบได้ ให้ ประสานหาผู้ทําหน้ าที่คมุ สอบแทน และกรณีอาจารย์สอบนอกตารางหรื อเลื่อนการสอบ ขอให้ แจ้ งให้
ฝ่ ายวิชาการคณะ และผู้ที่ทําหน้ าที่คมุ สอบในรายวิชานันๆ
้ ทราบด้ วย ทัง้ นี ้ ฝ่ ายวิชาการคณะจะสรุ ปปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในช่วงการคุมสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะต่อไป
1.4 เรื่ องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.4.1 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ด้ วยสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนา
“การบริ หารจัดการสํานักงานโดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ” ในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2559 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริ หาร
คณะเข้ าร่ วมโครงการในระหว่างวันดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 10/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
10/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...ขณะนี ้มหาวิทยาลัยจะนําเรื่ องเรื่ องดังกล่าวเข้ าพิจารณา...
แก้ ไขเป็ น
...ขณะนี ้มหาวิทยาลัยจะนําเรื่ องดังกล่าวเข้ าพิจารณา...
หน้ าที่ 8 วาระที่ 5.1.1 บรรทัดที่ 5
ข้ อความเดิม
ให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอรุ กรรมการประเมิน...
แก้ ไขเป็ น
ให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมิน...

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
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วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขัน้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ า
คณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 โดยมอบฝ่ ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานและติดตามการให้ เหตุผลในการให้ ค่าระดับขัน้ E/F และ I ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ว่าด้ วยการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 การวัด และประเมิ น ผล
การศึกษา และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวดที่ 6 การวัด
และประเมินผลการศึกษา
4.2 การแก้ ไขค่ าระดับขัน้ ของนิสิตฝึ กปฏิบัตกิ ารสอน
ด้ วยโรงเรี ยนธิ ดานุเคราะห์ ได้ แจ้ งขอแก้ ไขคะแนนฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ของนางสาว
สุภาพร เจริ ญ จาก 80 คะแนน เป็ น 91 คะแนน ซึ่งเมื่อนําคะแนนจากส่วนต่างๆ มารวมกันแล้ วจะส่งผลให้
ค่าระดับขันเปลี
้ ่ยนแปลงไป ประธานหน่วยฝึ กสอนฝึ กงาน คณะศึกษาศาสตร์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการ
แก้ ไขคะแนนของนิสิตดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พครู ของนางสาวสุภาพร
เจริ ญ จาก 80 คะแนน เป็ น 91 คะแนน และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค่าระดับขัน้ กรณีเปลี่ยนแปลงคะแนนแล้ ว
ทําให้ คา่ ระดับขันเปลี
้ ่ยนแปลงจากเดิม ทังนี
้ ้ ให้ หน่วยฝึ กสอนฝึ กงานคณะศึกษาศาสตร์ แสดงรายละเอียดข้ อมูล
ของคะแนนในแต่ละส่วนและค่าระดับขันของนิ
้
สิตให้ ชดั เจน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมภพ อินทสุวรรณ และอาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์ ได้ หมด
วาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ กําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี ในการนี ้ เพื่อให้ คณะกรรมการในการประชุมครบถ้ วนตามองค์ประกอบแห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ทัก ษิ ณ ว่ า ด้ ว ย การจัด ระบบบริ ห ารงานในมหาวิ ท ยาลัย พ.ศ. 2557 ข้ อ 27(3) กรรมการผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ
ประกอบด้ วย คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามคําแนะนําของหัวหน้ าส่วนงาน
โดยความเห็นชอบของอธิการบดี จํานวนไม่เกินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหน่ง ทังนี
้ ้ กรณีมีเหตุผล
ความจําเป็ น หัวหน้ าส่วนงานอาจเสนอแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้ อีกไม่เกิน 3 คน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. คณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ โดยตํ าแหน่ง มี จํ านวน 10 คน ซึ่งสามารถมี
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้ ไม่เกินสองในสามของกรรมการโดยตําแหน่ง คือ ไม่เกิน 6 คน
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2. คณะกรรมการประเภทผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ยู่ ใ นวาระในขณะนี ม้ ี จํ า นวน 2 คน คื อ
รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง และรองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
มติ เห็ น ชอบให้ เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตัง้ เป็ น คณะกรรมการประจํ า คณะ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คนดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
2. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
3. นายประสงค์ บริ รักษ์
ทังนี
้ ้ หากลําดับที่ 2 ตอบรับการทาบทามแล้ วไม่ต้องทาบทามลําดับที่ 3
5.2 การจัดกิจกรรมวันครู
ด้ ว ยคณะศึก ษาศาสตร์ กํ า หนดจัด กิ จ กรรมโครงการวัน ครู แ ห่ ง ชาติ “สื บ สานคุรุ ค ารวะ
วัฒนธรรม (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู )” ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ โดยมีกิจกรรม อาทิ พิธีมอบทุนการศึกษา การประกวด การบรรยาย การเสวนาทางวิชาการ ทังนี
้ ้ คณะ
มอบทุน การศึกษาแก่นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ จํ านวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งจะมอบให้ กับนิ สิ ตระดับ
ปริ ญญาตรี เท่านัน้ โดยให้ ประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง
มติ ที่ประชุมรั บทราบ และเห็นชอบให้ เสนอชื่อตัวแทนจากสาขาวิชาเพื่ อเป็ นกรรมการ
คัดเลือกผู้รับทุนของคณะดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
2. อาจารย์กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
3. อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
4. อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริ ฐ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
6. อาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ
7. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ

ปิ ดประชุม

เวลา

15.20 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

