รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุม SC315 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กรรมการ
(อาจารย ดร.ดวงฤดี พวงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กรรมการ
(อาจารย ดร.เกษม พันธุสะ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณี)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
(อาจารย ดร.กิตติธัช คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย ดร.นุชนาฏ ใจดํารงค)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย กรรมการ
(อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร กรรมการ
(อาจารย ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
13. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร ผูชวยเลขานุการ
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
1. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เนื่องจาก ติดภารกิจ
2. รองศาสตราจารยนอม สังขทอง เนื่องจาก ติดภารกิจ
3. อาจารยสุวิมล อนวัชพันธุ เนื่องจาก ติดภารกิจ
4. นางสุภาภรณ ประดับแสง เนื่องจาก ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร
2. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ สํานักงานคณะศึกษาศาสตร
3. นางสาวปทมา สํานักโหนด สํานักงานคณะศึกษาศาสตร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.10 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ขณะนี้คณะศึกษาศาสตรไดเปดรับสมัครนิสิตที่สนใจเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นแลว โดยมีนิสิตที่สมัครทั้งสิ้น จํานวน 188 คน ผานการตรวจสอบคุณสมบัติแลว จํานวน 185 คน
และกําหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2560
1.1.2. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
ในระหวางวันที่ 13-15 และ 17 มีนาคม 2560 จํานวน 86 คน ณ หองแหลงการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร และ
หองประชุมชั้น 2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.1.3. โครงการจัดทําแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร
ตามที่ คณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการจัดทําแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร
ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2560-2564) ระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ณ ญาตารีสอรท เกาะสุกร อําเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง นั้น คณะไดเชิญรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล บรรยายใหความรู
เกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (
EdPEx) ใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร
ในโครงการดังกลาวดวย ทั้งนี้ คณะไดจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ระยะเวลา 4 ป
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1
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1.1.4. การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมหารือการดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมทองหลาง 1 โดยความคืบหนาใน
การประชุมจะแจงใหทราบตอไป
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
(1) แบบฟอรมขอแกไขผลประเมินที่ไดรับคาระดับขั้น I
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ป 2560
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2
(3) การประกันคุณภาพหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยทุกหลักสูตรกรอก
ขอมูลในระบบ E-SAR ซึ่งระบบแบงเปน 2 สวน โดยในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ให
ดําเนินการกรอกขอมูลในระบบใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และองคประกอบอื่นๆ สามารถเขา
กรอกขอมูลไดแลวตั้งแตบัดนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกําหนดใหประเมินสวนงานในวันที่
21 กันยายน 2560
1.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะประเมินติดตาม
และเก็บขอมูลทุนในโครงการ สควค. ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระหวางวันที่ 23-25
มีนาคม 2560 ณ หองประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร โดยกําหนดการในเบื้องตน ประกอบดวย
• วันที่ 23 มีนาคม 2560 เขาพบผูบริหารคณะ และประธานบริหารหลักสูตร
• วันที่ 24 มีนาคม 2560 สัมภาษณครูพี่เลี้ยง (จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ และ
โรงเรียนวรนารีเฉลิม)
• วันที่ 25 มีนาคม 2560 ประชุมสรุป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 2/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่
2/2560 เมื่อวัน อังคารที่ 31 มกราคม 2560 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
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มติ

ศึกษาศาสตร
หรือคณะศึกษาศาสตร

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 5 บรรทัดที่ 3 จากลาง
ขอความเดิม
“กลับจากลาศึกษาตอ”
แกไขเปน“กลับจากลาศึกษาตอ”
หนาที่ 6 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม ... ปรับชื่อวิชาใหถูกตองตรงตามราชบัณฑิตยสถานออก
แกไขเปน ...
ปรับชื่อวิชาใหถูกตองตรงตามราชบัณฑิตยสถาน
หนาที่ 9 บรรทัดที่ 26
ขอความเดิม เหมือนกันหนา 53
แกไขเปน เหมือนกับหนา 53
หนาที่ 9 บรรทัดที่ 30-31
ขอความเดิม
...จากคณะกรรมการประจําไหน คณะมนุษยศาสตรฯ หรือคณะ
แกไขเปน

...จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 กลั่นกรองผลการประเมินขาราชการ และลูกจางของสวนราชการ ครั้งที่ 1/2560
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของขาราชการ พ.ศ. 2558 ขอ 11(5) กําหนดใหคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน กลั่นกรองผลการประเมินของขาราชการในสังกัด
ในการนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประจําปของ
ขาราชการ และลูกจางของสวนราชการในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเลม)
มติ เห็นชอบผลการประเมินขาราชการ และลูกจางของสวนราชการ ครั้งที่ 1/2560
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4.2 การแตงตั้งเลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
ตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีในสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตรนั้น เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการประจําสวนงานเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 20 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการแตงตั้งเลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
มติ เห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลเปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ดังนี้
(1) รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ เปนเลขานุการ
(2) หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร เปนผูชวยเลขานุการ
(3) ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ เปนผูชวยเลขานุการ
(4) นางสุภาภรณ คติการ เปนผูชวยเลขานุการ
(5) นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร เปนผูชวยเลขานุการ

4.3 การรับรองการเผยแพรผลงาน และใหความเปนในผลงานที่เสนอขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของอาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว
ดวยอาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว ไดเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ
และใหความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกลาว (เอกสารหมายเลข 4.3 และนอกเลม)
มติ รับรองการเผยแพรงานทางวิชาการของอาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว ซึ่งการ
เผยแพรเปนไปเกณฑของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีความเห็นวาผลงานทางวิชาการ
ดังกลาวมีทิศทางการศึกษาและวิจัยสอดคลองกับ (5) กอใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ

4.4 การแตงตั้งอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดเสนอขอแตงตั้งอาจารย
เพ็ญนภา สุวรรณวงศ และอาจารย ดร.ชัชวาล ชุมรักษา เปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา ในการนี้ จึงเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งอาจารยดังกลาวเปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข 4.4)
มติ 1. เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยเพ็ญนภา สุวรรณวงศ เปนอาจารยประจํา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. มอบสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย
ดร.ชัชวาล ชุมรักษา อีกครั้ง และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
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4.5 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู
ดวยประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีความประสงคเปลี่ยนแปลง
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เนื่องจาก
ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ผศ.ดร.นพเกา ณ พัทลุง ) ไดรับอนุมัติใหทําวิจัย
ตางประเทศ เปนระยะเวลา 8 เดือน และคณะศึกษาศาสตรไดมีการปรับเปลี่ยนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรตางๆ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม พ.ศ.2560 จึงสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ดวย เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA จึงขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (เอกสารหมายเลข 4.5 นอกเลม)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดังนี้
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร(เดิม)
1.ผศ.ดร.นพเกา ณ พัทลุง*
ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์
3.ผศ.ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
4.อ.ดร.ศิริรัตน สินประจักษผล*
5.รศ.เอกวิทย แกวประดิษฐ*

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร(ใหม)
1.ผศ.ดร.กา ญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์* ประธาน
กรรมการ
2.รศ.เอกวิทย แกวประดิษฐ
กรรมการ
3.ผศ.ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
กรรมการ
4.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง*
กรรมการ
5.อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ*
กรรมการและ
เลขานุการ

อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร(เดิม)
1.ผศ.ดร.นพเกา ณ พัทลุง*
2.ผศ.ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์
3.ผศ.ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
4.อ.ดร.ศิริรัตน สินประจักษผล*
5.รศ.เอกวิทย แกวประดิษฐ*

อาจารยประจําหลักสูตร(ใหม)
1.ผศ.ดร.กา ญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์*
2.รศ.เอกวิทย แกวประดิษฐ
3.ผศ.ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
4.ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง*
5.อ.ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ*

* หมายถึง กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง
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4.6 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต พ.ศ. 2560
ดวยฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคจะปรับปรุงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต พ.ศ.2560 ใหถูกตองและเปนปจจุบัน
คือ รายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา รายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐาน
การศึกษา และรายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (เอกสารประชุมหมายเลข 4.6 นอกเลม)
มติ เห็นชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต พ.ศ. 2560

4.7 แผนการเรียนรายวิชาชีพครูบังคับ และแผนการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี
(รหัส 60) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดวยกลุมภารกิจงานทะเบียนและบริการการศึกษา ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา ไดเสนอให
คณะศึกษาศาสตรแจงรายวิชาที่เปดสอนของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 ไปยังกลุมภารกิจงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดแผนการเรียนรายวิชาชีพครูบังคับ และแผนการเรียนของ
นิสิตระดับปริญญาตรี (รหัส 60) (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.7 นอกเลม)
มติ เห็นชอบแผนการเรียนรายวิชาชีพครูบังคับ และแผนการเรียนของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (รหัส 60)

4.8 แบบฟอรมการสงรายวิชาที่เปดสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดวยฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําแบบฟอรมการสงรายวิชาที่เปดสอนของคณะ
ศึกษาศาสตร ใหกับสาขาวิชาและ/หรือหลักสูตรดําเนินการจัดสงมายังคณะ ซึ่งในแบบฟอรมดังกลาวสาขาวิชา
และ/หรือหลักสูตร จะตองนํารายวิชาที่เปดสอนของแตละภาคเรียนผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือที่ประชุมสาขาวิชา เพื่อพิจารณากลั่นกรองรวมกัน รองคณบดีฝาย
วิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา แบบฟอรมการสงรายวิชาที่เปดสอนของคณะ
ศึกษาศาสตร (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8)
มติ เห็นชอบแบบฟอรมการสงรายวิชาที่เปดสอนของคณะศึกษาศาสตร โดยใหปรับแกไข
รายละเอียดในยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 4 จากลาง ดังนี้
ขอความเดิม เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... และ/หรือที่ประชุมสาขาวิชา...
แกไขเปน เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... และที่ประชุมสาขาวิชา...
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4.9 วิธีการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดวยฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร ไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของการใช
ทรัพยากรกระดาษในการพิจารณาคาระดับขั้นของแตละภาคเรียน ซึ่งในแตละครั้งจะตองใชกระดาษเปนจํานวน
มาก และไมสามารถนํากลับมาใชใหมได รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ เห็นชอบการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการ
ประเมินผลและวิจัย
ตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งใหอาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ ดํารงตําแหนง
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตรนั้น ทําใหตําแหนง
ประธานสาขาวิชาการ
ประเมินผลและวิจัย วางลง ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ บุคคลเพื่อแตงตั้งเปน คณะกรรมการ
สรรหาประธานสาขาวิชา การประเมินผลและวิจัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การจัดระบบ
บริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ขอ 18 โดยวาระการดํารงตําแหนงเทาระยะเวลาที่คงเหลือ (หมดวาระ
วันที่ 3 ธันวาคม 2561)
มติ เห็นชอบเสนอชื่อบุคคลเปนคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัย ดังนี้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
5. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร เลขานุการ
6. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร ผูชวยเลขานุการ

5.2 พิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวน
งาน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
(สควค.) (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 นอกเลม)
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มติ เห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
(สควค.)

ปดประชุม เวลา

15.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ
ตรวจรายงานการประชุม

