รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ 2/2561
วันจันทร์ที่ 4 มิถนุ ายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ – รักษาการแทน)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนัส ศรีศักดา – แทน)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – รักษาการแทน)
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี – รักษาการแทน)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน – รักษาการแทน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี – รักษาการแทน)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
11. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
13. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
14. นางสุภาภรณ์ คติการ
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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5. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
2. นางสาวอุสุมา ดิสวัสดิ์
3. นางสาวปัทมา สานักโหนด
เริม่ ประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจากติดภารกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
เจ้าหนเที่บริหารงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
09.10 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรือ่ งแจ้งจากประธาน
1.1.1 การขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน และการ
เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1)
1.2 เรือ่ งแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ผลการด าเนิ นงานตามมติ ที ่ป ระชุม คณะกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 ผลการรับนิสิตและจานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.1.2)
1.2.1.3 การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.1.3 นอกเล่ม)
1.2.1.4 การชี้แจงหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกากับมาตรฐาน (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.1.4 นอกเล่ม)
1.2.1.5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครู
ภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดประชุมเครือข่ายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบ 8 มหาวิทยาลัยดังนี้
1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. คณะครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6. คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
7. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
8. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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เพื่อจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการ
เข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น ปี พ.ศ. 2559 และรุ่นปี พ.ศ. 2560 และแผนการดาเนินงานระยะยาว
(Business Plan) ของสถาบันผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
1.2.1.6 มหาวิทยาลัยกาหนดจัดโครงการผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ ขอเชิญชวน
คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันดังกล่าว
1.2.1.7 คณะศึกษาศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว
1.2.1.8 คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามรับทุนอุดหนุนกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) ประจาปี
2561 จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่
วิชาชีพทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการนี้ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้หน่วยงานที่
รับทุนอุดหนุนกรอกข้อมูลในระบบ e-PLC ประจาปี 2561 และในเบื้องต้นคณะขอความร่วมมือให้อาจารย์นิเทศก์
กรอกข้อมูลในระบบดังกล่าว ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลแล้วสามารถทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
1.2.2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ด้วยมหาวิทยาลัยได้เชิญคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องหารือการจัดงานครบรอบ 50 ปี
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้คณะต่างๆ คิดรูปแบบและจั ดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีของ
มหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอให้สาขาวิชาต่างๆ หารือรูปแบบการจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
และนาเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
1.2.3 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีแผนการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติของ
คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ในการนี้ ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชา
แจ้งให้คณาจารย์ในสังกัดได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น ส่วนสถานที่จัดโครงการและรายละเอียด คณะ
จะแจ้งให้ทราบลาดับต่อไป
1.2.3.2 ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กาหนดจัดประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยจะพิจารณารายละเอียดงบประมาณในรายการต่างๆ ที่คณะเสนอไป
1.2.4 ประธานสาขาวิชา
1.2.4.1 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อ
คัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่
26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC215 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย สามัญ
ครัง้ ที่ 4/2561
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 4 วาระที่ 2.1 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 2
ข้อความเดิม
หน้าที่ 1 .... ให้ระบุคา รักาการแทน ต่อท้าย
แก้ไขเป็น
หน้าที่ 1 .... ให้ระบุคา รักษาการแทน ต่อท้าย
2.2 รับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณา
2.2.1 การขอเปลี่ยนแปลงจานวนรับนิสิตและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนแปลงจานวนรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จากเดิม รับนิสิตจานวน
1 กลุ่ม จ านวน 30 คน เปลี่ยนแปลงเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 60 คน เนื่องจากผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว
ประจาปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจสมัครเป็นจานวนมาก และได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพิ่มเติม เพื่อดูแลและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ และอาจารย์ ดร.วีนัส ศรีศักดา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ แจ้ ง เวี ย นคณะกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์ เมื ่ อ วั น ที ่ 9
พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงจานวนรับนิสิต และอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 และมีมติจากการแจ้งเวียนพิจารณาดังนี้
1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงจานวนรับนิสิต ประจาปีการศึกษา 2561 จากจานวน
30 คน เป็น 2 กลุ่ม จานวน 60 คน
2. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ และอาจารย์ ดร.วีนัส
ศรีศักดา เป็นอาจารย์ประจ าหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพิ่มเติม เพื่อเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เพิ่มเติม
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่องดังกล่าว
มติ รับรองมติโดยไม่มีการแก้ไข
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2.2.2 การขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั กสูต ร และอาจารย์ ผ ู้ รั บ ผิด ชอบหลั กสูต ร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ด้วยสาขาวิ ชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ ได้ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนเป็น พ.ต.ท.ดร.ปรมะ สุวรรณโน และฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียน
ให้คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์พิจารณาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีมติจากการแจ้งเวียนดังนี้
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษาดุษฎี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 จากเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติ
วิทยาภรณ์ เป็น พ.ต.ท.ดร.ปรมะ สุวรรณโน
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่องดังกล่าว
มติ รับรองมติโดยไม่มีการแก้ไข
2.2.3 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
ด้วยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) เนื่องจากอาจารย์
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล ได้พ้ นสภาพจากต าแหน่งอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
และได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
ฝ่ายเลขานุการ จึงได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาเมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติดังนี้
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) จากเดิ ม อาจารย์ น รเศรษฐ์ ศรี แ ก้ ว กุ ล
เปลี่ยนแปลงเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึ กษาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) จากเดิม อาจารย์นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ ดร.
อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่องดังกล่าว
มติ รับรองมติโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง (ไม่ม)ี
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วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจ ารณาค่า ระดั บ ขั้น ประจ าภาคเรีย นที ่ 2 ปี การศึกษา 2560 และภาคเรีย นฤดู ร้อน ปี
การศึกษา 2560 สาหรับนิสิต สควค.รุ่นก่อนปีการศึกษา 2560
ด้วยมหาวิทยาลัยกาหนดให้ค่าระดับต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าระดับขั้นประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เอกสาร
การประชุม หมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ในรายวิชาชีพครูที่มีนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กาลังจะออกฝึกปฏิบัติการสอนลงทะเบียนเข้าเรียน
อาจารย์ประจาวิชาควรดูแลเรื่องผลการเรียนของนิสิตอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ ให้มีการ
ติด E/F ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการออกฝึกปฏิบัติการสอนของนิสิต
2. คณะควรปรับแผนการเรียนของนิสิตที่ก าลังจะออกฝึกปฏิบัติการสอนใหม่ โดยให้เรียน
รายวิชาชีพครูบังคับให้ครบภายในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
3. เนื่องจากนิสิตติด E/F จากการไม่เข้าเรียนไม่เข้าสอบ โดยไม่ ได้ลาออก ดังนั้นควรมีการ
ชี้แจงนิสิตแรกเข้า และเน้นย้าอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดาเนินการตามกระบวนการ เพื่อไม่ให้มี
จานวนนิสิตติด E/F มากผิดปกติในชั้นปีที่ 1
มติ เห็นชอบค่าระดับขั้นประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และค่าระดับขั้นภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สาหรับนิสิต สควค. รุ่นก่อนปีการศึกษา 2560
4.2 พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (นายพลากร คล้ายทอง)
ด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความ
ประสงค์ลาอุปสมบท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งกระทบกับการจัดการเรียนการสอน ประจา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและนิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จึงมีความประสงค์เชิญนาย
พลากร คล้ายทอง เป็นอาจารย์ พิเศษ สอนระดับปริญญาตรีในหมวดวิชาชีพครูบังคับ ในรายวิชา 0308381
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จานวน 4 กลุ่มเรียน (กลุ่ม 04, 05, 06, 07) เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
กลุม่
ผูเ้ รียน
อาจารย์ผสู้ อน
04 กศ.บ.ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3
อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม และนายพลากร คล้ายทอง
05 กศ.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 3
อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม และนายพลากร คล้ายทอง
06 กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม และนายพลากร คล้ายทอง
ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 1
07 กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม และนายพลากร คล้ายทอง
ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 2
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์พิเศษ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
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มติ 1. เห็นชอบให้นายพลากร คล้ายทอง เป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 0308381
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จานวน 4 กลุ่มเรียน (กลุ่ม 04, 05, 06, 07) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์
2. การแต่ ง ตั ้ ง นายพลากร คล้ า ยทอง เป็ น อาจารย์ พ ิ เศษในรายวิ ช า 0308381
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้จัดเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะไม่มีการเบิกค่าใช้จ่าย
ใดในส่วนที่เกี่ยวข้องการสอน
3. มอบสาขาวิช าเทคโนโลยีและสื ่อสารการศึ กษา จัด ท าภาระงานของนายพลากร
คล้ายทอง โดยระบุภาระงานด้านการสอนในรายวิชา 0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นส่วนหนึ่ง
ของภาระงาน จะจัดทาเป็นบันทึกเสนอมายังคณะ และกากับดูแลไม่ให้มีผลกระทบกับภาระงานตามสายงาน
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 พิ จ ารณาการเปลี ่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ศศ.บ.เทคโนโลยี แ ละสื ่ อ สารการศึ ก ษา, หลั ก สู ต ร กศ.ม.เทคโนโลยี แ ละสื ่ อ สารการศึ ก ษา และหลั ก สู ต ร
กศ.ด.เทคโนโลยีและสี่อสารการศึกษา
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ซึ่งมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.
2558 (ประเด็นอาจารย์) ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร ศศ.บ.
อาจารย์ประจาหลักสูตร ศศ.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (เดิม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ใหม่)
1.อ.ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี*
1.อ.ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี*
2.อ.ดร.นุชนาฎ ใจดารงค์*
2.อ.ดร.นุชนาฎ ใจดารงค์*
3.รศ.เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์*
3.รศ.เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์*
4.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม
4.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม*
5.อ.ขรรค์ชัย แซ่แต้*
5.อ.ขรรค์ชัย แซ่แต้*
6..อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา*
6.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
7.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
7.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
8.อ.ดร.จินตนา กสินันท์
8.อ.ดร.จินตนา กสินันท์
หมายเหตุ 1.* หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ศศ.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (เดิม)
1.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.นุชนาฎ ใจดารงค์
กรรมการ
3.รศ.เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์
กรรมการ
4.อ.ขรรค์ชัย แซ่แต้
กรรมการ
5.อ.ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ศศ.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ใหม่)
1.อ.ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี
ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.นุชนาฎ ใจดารงค์
กรรมการ
3.รศ.เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์
กรรมการ
4.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม
กรรมการ
4.อ.ขรรค์ชัย แซ่แต้
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ 1. เปลี่ยนแปลงชื่อประธานกรรมการ จากเดิม อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา เป็น อ.ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี
2. เพิ่มเติม อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม เป็นกรรมการ
3. เปลี่ยนแปลง อ.ขรรค์ชัย แซ่แต้ จากเดิมเป็นกรรมการ เปลี่ยนเป็นกรรมการและเลขานุการ

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ม.
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (เดิม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ใหม่)
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล*
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล*
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม*
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์*
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์*
4.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
4.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา*
5.รศ.ดร.พูนสุข อุดม
5.รศ.ดร.พูนสุข อุดม
6.ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
6.ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
7.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
7.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
8.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
8.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
9.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
9.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
10.รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
10.อ.ดร.นุชนาฎ ใจดารงค์
หมายเหตุ 1.* หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
และเพิ่ม อ.ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์ เพื่อทดแทน
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2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (เดิม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ใหม่)
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
ประธานกรรมการ
1.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม กรรมการ
2.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
กรรมการ
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์
กรรมการและเลขานุการ 3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงชื่อประธานกรรมการ จาก ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล เป็น อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
และเปลีย่ น ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล เป็นกรรมการ
2. เปลี่ยนชื่อ อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม เพื่อไปดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศศ.บ.เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา แทน อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา

3.หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ด.
อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.ด.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (เดิม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ใหม่)
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล*
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล*
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม*
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์*
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์*
4.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
4.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา*
5.รศ.ดร.พูนสุข อุดม
5.รศ.ดร.พูนสุข อุดม
6.ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
6.ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
7.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
7.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง
8.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
8.ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
9.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
9.ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
10.รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
10.อ.ดร.นุชนาฎ ใจดารงค์
หมายเหตุ 1.*หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ ออกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
และเพิ่ม อ.ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์ ทดแทน

อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร กศ.ด.
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร กศ.ด.
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (เดิม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (ใหม่)
1.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
ประธานกรรมการ
1.อ.ดร.จินตนา กสินันท์
ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม กรรมการ
2.ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
กรรมการ
3.อ.ดร.จินตนา กสินันท์
กรรมการและเลขานุการ 3.อ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงชื่อประธานกรรมการ จาก ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล เป็น อ.ดร.จินตนา กสินันท์
และเปลี่ยน ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล เป็นกรรมการ
2. เปลี่ยนชื่อ อ.ดร.กฤษณพล จันทร์พรหม เพื่อดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศศ.บ. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
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มติ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561) เป็นต้นไป
ปิดประชุม

เวลา

11.10 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

