
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

สมัยสามัญ  คร้ังท่ี 1/2560 

วันพุธท่ี  18  มกราคม  2560  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 

ณ  หองแหลงการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ  

(รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง – รักษาการแทน) 

2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ  

(อาจารย ดร.วีนัส  ศรีศักดา) 

3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ  

(อาจารยอรพิน  ทิพยเดช – แทน) 

4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ  

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ  

(อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ  

(อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค) 

7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ  

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร     กรรมการ  

(อาจารย ดร.วรินธร  เบญจศรี) 

10. รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง     กรรมการ  

11. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ  

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ  

13. อาจารยสุวิมล  อนวัชพันธุ      กรรมการ  

14. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร      กรรมการและเลขานุการ  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม – รักษาการแทน) 

15. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ  

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

16. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ  

17. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ  
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ผูไมเขาประชุม (ไมมี) 

 

ผูเขารวมประชุม  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ  สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  

2. อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน  สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  

3. นางเยาวลักษณ  พริกบุญจันทร    สํานักงานคณะศึกษาศาสตร  

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 

 

 

วาระท่ี  1   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจงจากประธาน  

1.1.1. กําหนดวันพระราชทานปริญญาบตัร 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณไดรับแจงจากสํานักพระราชวังในการกําหนดวันพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในเบื้องตนกําหนดวันในชวงระหวางวันที่ 19-24 

กุมภาพันธ 2560 ทั้งนี้ กําหนดวันที่ชัดเจนทางสํานักพระราชวังจะแจงใหทราบตอไป 

1.1.2. การใหคาระดับขั้น 

ขอความรวมมือประธานสาขาวิชาทุกทานกําชับอาจารยในสาขาวิชาใหเขมงวดและ  

มีความรอบคอบในการจัดทําคาระดับขั้น เพื่อปองกันไมไหเกิดกรณีการขอแกไขคาระดับขั้น ซึ่งจะสงผลกระทบ

ตอภาพลักษณของคณะได 

1.1.3. การปรับปรุงหลักสูตร 

จากการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตสงขลา เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2560     

ที่ประชุมไดแจงวาหลักสูตรในสังกัดคณะศึกษาศาสตร ทั้งสิ้น 27 หลักสูตร ยังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไม

เสร็จสิ้นจํานวน 8 หลักสูตร ขอใหฝายวิชาการคณะเรงติดตามและดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และรักษาการแทนรองคณบดีคณะศึกษาศาสตรไดแจงสถานะการดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรที่ยังไมเสร็จสิ้นดังนี้ 

(1) กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย  สถานะ  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ปรับแกไขเสนอมหาวิทยาลัยแลว รอเขาพิจารณาจากชุดอนุกรรมการวิชาการ 

(2) กศ.บ.พลศึกษา สถานะ  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ 

ปรับแกไขเสนอมหาวิทยาลัยแลว รอเขาพิจารณาจากชุดอนุกรรมการวิชาการ 

(3) กศ.บ.สังคมศึกษา สถานะ  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ 

ปรับแกไขเสนอมหาวิทยาลัยแลว รอเขาพิจารณาจากชุดอนุกรรมการวิชาการ 

(4) กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา สถานะ อยูระหวางเขาพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
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(5) กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา และ กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรโทควบเอก)  สถานะ  เขาพิจารณาใน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวันที่ 31 มกราคม 2560 

(6) กศ.บ.ภาษาไทย สถานะ  เขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

วันที่ 31 มกราคม 2560 

(7) กศ.ม.หลักสูตรและการสอน สถานะ  เขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะวันที่ 31 มกราคม 2560 

(8) กศ.ม.เคมี  สถานะ  อยูในระหวางการขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตร (ไม

เปดรับนิสิตในปการศึกษา 2560) 

 
1.2 เร่ืองแจงจากกรรมการ 

1.2.1 รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  แจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดขอ

ความรวมมือสมทบทุนทําบุญในโอกาสครบ 100 วัน ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงมายังคณะอีกครั้ง 

1.2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา จากการที่ไดรับ

แตงต้ังใหเปนกรรมการสอบสวนในเรื่องตางๆ พบประเด็นที่ทําใหเกิดขอรองเรียนดังนี้ 

(1) เรื่องคุณภาพ  ผูสอนไมไดจัดทํา มคอ.3, ไมแจง หรือไมแจก มคอ.3 ใหผูเรียน

ทราบ ทําใหผูเรียนไมทราบรายละเอียดของวิชานั้นๆ ลวงหนา  ซึ่งในเรื่องนี้หากอาจารยไดแจงรายละเอียดตางๆ 

ของการเรียนวิชานั้นๆ แลว ก็ควรใหเปนไปตามที่แจง 

(2) มาตรฐานในการประเมินผล ซึ่งผูสอนควรมีมาตรฐานในการตรวจสอบชิ้นงานของ

ผูเรียน และเก็บหลักฐานชิ้นงานและการประมวลผลชิ้นงานไดเปนหลักฐานอยางนอย 2 ป เพื่อเปนหลักฐานใน

กรณีมีการสอบสวน 

(3) การไมสงคาระดับขั้น  

(4) การไมอางอิงผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน 

(5) การจัดทัศนศึกษาตางประเทศ ซึ่งมีผูรองเรียนวามีการเรียกเก็บคาใชจายมากกวา

ความเปนจริง กรณีไมประสงคเขารวมทัศนศึกษาก็ตองจายคาใชจาย และผูสอนไมไดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

การทัศนศึกษาใหผูเรียนทราบต้ังแตแรก 

 

1.3 เร่ืองแจงจากเลขานุการท่ีประชุม (ไมมี) 

 

1.4 เร่ืองแจงจากหัวหนาสํานักงานคณะ  

1.4.1 สรุปการใชเงินงบประมาณรายได และแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 

เอกสารการประชุม หมายเลข 1.4.1 
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1.4.2 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 

ดวยคณะศึกษาศาสตรกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณารางหลักสูตรในสังกัดคณะศึกษาศาสตร 

ต้ังแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป  ในการนี้ รางหลักสูตรใดที่ยังไมนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ขอใหเรงดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จ และนําเขาพิจารณาในวันดังกลาว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ      

 

 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

คร้ังท่ี 1/2560 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 

1/2560 เม่ือวันจันทรที่ 9 มกราคม 2560 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  

 

2.2 รับรองมติจากการแจงเวียน 

   ประธานเสนอ ใหที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจงเวียนเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2560 ซึ่งมติจากการแจง

เวียนคือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  มติ รับรองมติการแจงเวียน  

 

 

วาระท่ี  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไมมี) 

 

วาระท่ี  4   เร่ืองพิจารณา / หารือ 

4.1 การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย 

 ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดขอความอนุเคราะหจากสวนงานที่มีการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยหรือมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงาน สวนงานละ 1 คน เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปน

กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแตงต้ัง

เปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่ออาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ  เขารับการพิจารณาแตงต้ัง

เปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
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4.2 การคัดเลอืกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ. 2559 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประชาสัมพันธการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 

พ.ศ. 2559 โดยมหาวิทยาลัยใหหนวยงานเสนอชื่อขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ เพื่อเขารับการ

พิจารณาคัดเลือกเปนขาราชการดีเดนดังกลาว หนวยงานละ 1 ชื่อ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ

ขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ. 2559 

มติ เสนอชื่ออาจารยอรพิน  ทิพยเดช  เขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือน

ดีเดนประจําป พ.ศ. 2559 

 
 

4.3 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 

4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

 ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  

มติ ถอนวาระจากการพิจารณา เนื่องจากเอกสารยังไมสมบูรณ 

 

 

4.4 รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

(หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

 ดวยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  

มติ เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

(หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไขเอกสารดังนี้ 

1. ในแบบเสนอหลักสูตร ในตารางผลการเรียนรู ใหระบุสัญลักษณของ Bloom’s 

Taxonomy ใหครบถวน 

2. ผลการวิเคราะหของผูทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท) ขอ 5 

บรรทัดที่ 1 คําวาวิชาชีพ ใหแกไขเปน วิชาชีพครู 

3. ในตารางผลการวิเคราะหของผูทรงคุณวุฒิ ใหระบุผลการปรับปรุงหรือปรับแกใหชัดเจน 

4. ในรางหลักสูตร หนาที่ 1 ขอ 3 ใหตัดวาคําวา หรือแขนงวิชา ออก 

5. หนาที่ 1 ขอ 5.4 เปลี่ยนคําวา นักศึกษา เปน นักเรียน 

6. หนาที่ 2 ขอ 8 ใหเพิ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. หนาที่ 7 ใหระบุสัญลักษณของ Bloom’s Taxonomy ใหครบถวน 
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8. หนาที่ 9 หมวดที่ 3 ขอ 2.2.1 ใหระบุคุณวุฒิของนักเรียนตางขาติ 

9. หนาที่ 10 ขอ 2.6 ใหทบทวนอัตราคาใชจายตอหัวนิสิตใหสอดคลองกับ

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 

10. หนาที่ 76 ในตรวจสอบประวัติการศึกษาของนางณัชชา  มหปุญญานนท ให

ตรงกันทั้งเลม 

11. ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และขอมูลใหถูกตอง ตลอดทั้งเลม 

 

 

4.5 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อ

ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของอาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว  

 ดวยอาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว  ไดเสนอขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งเปนคนละ

สาขาวิชากับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน   ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว  ซึ่ง

เปนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม 

มติ เห็นชอบ ใหเสนอชือ่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบ        

การสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของอาจารย ดร.อภิรัตนดา  ทองแกมแกว ดังนี้ 

(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร    เปนประธานอนุกรรมการ  

(2) รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท  เปนอนุกรรมการ 

(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง เปนอนุกรรมการ  

(4) ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  

 

 

4.6 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  

 ดวยฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคนําเสนอรางหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูที่เขาศึกษาใน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตหรือหลักสูตรปริญญาโทที่เกี่ยวของ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรดังกลาว 

มติ มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรปรับแกไขเอกสารและนําเขาพิจารณาใหมในการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งถัดไป ดังนี้ 

1. แกไขชื่อรางหลักสูตร จาก รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปน รางหลักสูตร หมวดวิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. หนาที่ 10 ขอ 3.1.4 บรรทัดที่ 1 ตัดคําวา [คลิกพิมพ] ออก 

 ขอ 3.1.4 ในตารางแสดงแผนการศึกษา ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ตัดรายวิชา 

0308508 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)  ออก และรวมจํานวนหนวยกิตใหมใหถูกตอง 
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3. หนาที่ 11 ระบุรหัสวิชาในรายวิชา การวิจัยในชั้นเรียน ใหถูกตอง และใน

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 

 ขอความเดิม  Conceptual thinking, classroom research,... 

 แกไขเปน  Conceptual thinking, principle of ..., classroom  

    research,... 

4. หนาที่ 14 แกไขรหัสวิชาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา จากรหัส 

0308507 เปน 0308508 

5. หนาที่ 16 ขอ 4.1 (3) ใหเพิ่มรายละเอียด สอนในสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับ

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 ขอ 4.2 บรรทัดที่ 1-2  

 ขอความเดิม  ...ตามสภาพจริงในสถานศึกษา และในชั้นปที่ 5 นิสิต...  

 แกไขเปน  ...ตามสภาพจริงในสถานศึกษา และนิสิต...  

 ขอ 5.1 ในรายละเอียดบรรทัดที่ 2 แกไขคําวาภาคเรียนปลาย เปนภาคเรียนที่ 2 

 ขอ 5.3 แกไขคําวาภาคเรียนตน และภาคเรียนปลาย เปน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

 ขอ 5.5 ในรายละเอียดบรรทัดที่ 4  

 ขอความเดิม  ...ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ  

 แกไขเปน  ...ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนและ  

 ขอ 5.5 ในรายละเอียดบรรทัดสุดทาย  

 ขอความเดิม  จนกระทั่งจบกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษา 

 แกไขเปน  จนกระทั่งจบกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน  ในสถานศึกษา 

6. หนาที่ 27 หมวดที่ 5 ขอ 2 จัดลําดับขอยอยใหมใหถูกตอง 

7. หนาที่ 29 หมวดที่ 7 ขอ 2.2 รายละเอียดในตารางขอ 5 เปลี่ยนคําวา โรงเรียน

ตางๆ เปน สถานศึกษา 

8. ใหตรวจสอบความถูกตองของคํา ขอความ และขอมูลใหถูกตอง ตลอดทั้งเลม 

 

 

4.7 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 เนื่องดวยหลักสูตร กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีอาจารยลาศึกษาตอ และเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา วาดวยเรื่อง 

คุณวุฒิของกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559 เม่ือวันพุธที่ 
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21 ธันวาคม 2559 แลว รักษาการแทนรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา การ

เปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว 

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 

1. ผศ.วไลพร  ศาสนประดิษฐ ประธานกรรมการ 1. ผศ.วไลพร ศาสนประดิษฐ ประธานกรรมการ 

2. อ.อิศรา  คงธรรม กรรมการ 2.  อ.อิศรา  คงธรรม กรรมการ 

3. อ.ดร.พิทยาธร  แกวคง * กรรมการ 3. อ.ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล* กรรมการ 

4. ผศ.ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ* กรรมการ 4. อ.ดร.ไอริช ซาน  เซียวซัน* กรรมการ 

5. อ.ธีทัต  พิทักษพงศพันธุ* กรรมการและเลขานุการ 5. อ.ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน* กรรมการและเลขานุการ 

2. อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผศ.วไลพร  ศาสนประดิษฐ  1. ผศ.วไลพร  ศาสนประดิษฐ  

2. อ.อิศรา  คงธรรม  2.  อ.อิศรา  คงธรรม  

3. อ.ดร.พิทยาธร  แกวคง *  3. อ.ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล * 

4. ผศ.ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ*  4. อ.ดร.ไอริช ซาน  เซียวซัน* 

5. อ.ธีทัต  พิทักษพงศพันธุ*  5. อ.ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน* 

* หมายถึง กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

4.8 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 เนื่องดวยหลักสูตร กศ.บ.(สังคมศึกษา) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา เนื่องจากมีอาจารยลาศึกษาตอ และเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา วาดวยเรื่อง 

คุณวุฒิของกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559 เม่ือวันพุธที่ 

21 ธันวาคม 2559 แลว รักษาการแทนรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา การ

เปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว  

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ดังนี้ 
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1. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 

1. อ.ดร.ฐากร  สิทธิโชค ประธานกรรมการ 1. อ.ดร.ฐากร  สิทธิโชค ประธานกรรมการ 

2. ผศ.อภิเชษฐ  กาญจนดิฐ กรรมการ 2.  ผศ.อภิเชษฐ  กาญจนดิฐ กรรมการ 

3. อ.ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ * กรรมการ 3. อ.ดร.อนินทร  พุฒิโชติ* กรรมการ 

4. อ.วิภาพรรณ  พินลา กรรมการ 4. อ.วิภาพรรณ  พินลา กรรมการ 

5. อ.วิภาดา  พินลา กรรมการและเลขานุการ 5. อ.วิภาดา  พินลา กรรมการและเลขานุการ 

 

2. อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. อ.ดร.ฐากร  สิทธิโชค  1. อ.ดร.ฐากร  สิทธิโชค  

2. ผศ.อภิเชษฐ  กาญจนดิฐ  2.  ผศ.อภิเชษฐ  กาญจนดิฐ  

3. อ.ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ *  3. อ.ดร.อนินทร  พุฒิโชติ*  

4. อ.วิภาพรรณ  พินลา  4. อ.วิภาพรรณ  พินลา  

5. อ.วิภาดา  พินลา  5. อ.วิภาดา  พินลา  

* หมายถึง กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

วาระท่ี  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1  พิจารณารายช่ือนิสิตสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2545 

กําหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติใหนิสิตสําเร็จการศึกษาและใหปริญญา โดยกําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณาประเมินผลการศึกษาของนิสิต และสงใหกลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ดําเนินการ

ประเมินผลการเรียน แลวแจงผลใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให

นิสิตสําเร็จการศึกษาและใหปริญญา ในการนี้ กลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาไดเสนอรายชื่อ

นิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษามายัง เพื่อเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติ เห็นชอบรายชื่อนิสิตสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559  

 

ปดประชุม เวลา 16.00 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

       บันทึกการประชุม 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชุม 
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