
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

สมัยสามัญ  คร้ังที่ 4/2560 

วันจันทรที่  15  พฤษภาคม  2560  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 

ณ  หองแหลงการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     ประธานกรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ) 

2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ดวงฤดี  พวงแสง) 

3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา   กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 

5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค) 

7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย   กรรมการ 

(อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสด์ิ – รักษาการ) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วรินธร  เบญจศรี) 

10. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท    กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ   กรรมการ 

12. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ) 

13. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ   ผูชวยเลขานุการ 

(อาจารย ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี) 

14. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร    ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

15. นางสุภาภรณ  คติการ      ผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร    ผูชวยเลขานุการ 



 2 

ผูไมเขาประชุม 

1. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.เกษม  เปรมประยูร) 

2. รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง   เนื่องจาก ติดภารกิจ 

3. อาจารยสุวิมล  อนวัชพันธุ    เนื่องจาก ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1. อาจารยกิตติศักด์ิ  ธรรมอภิบาล   ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เร่ืองแจงจากประธาน  

1.1.1. ผลการสอบแขงขนัเพ่ือบรรจุเปนครูผูชวย 

เอกสารการประชุมนอกเลม 

1.1.2. คณะศึกษาศาสตรเปนเจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัย สวดพระอภิธรรมศพ 

ดวยมารดาอาจารย ดร.ศิริรัตน  สินประจักษผล  อาจารยสังกัดสาขาวิชาการสอน

ศิลปศาสตร ไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560  เจาภาพต้ังศพบําเพ็ญกุศล  ณ มูลนิธิทงเต็กเซี่ยงต๋ึง  

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  โดยกําหนดฌาปนกิจในวันอาทิตยที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.   ทั้งนี้ 

คณะจะแจงกําหนดการเปนเจาภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณในการสวดพระอภิธรรมตอไป 

1.1.3. การผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดประชุมสถาบันผลิตครูเพ่ือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอเสนอแผนการดําเนินงาน (Business Plan) ในการคัดเลือกสถาบันผลิตครูที่

ศักยภาพสูงมีความเชี่ยวชาญเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เมื่อวันที่  24 เมษายน 2560 และที่

ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยทักษิณเปนสถาบันแมขายของสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใตตอนลาง ในการนี้ 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา และวิเคราะหศักยภาพพ้ืนฐานของสถาบันฝาย

ผลิตครูในเครือขายภาคใตตอนลาง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุม SC216 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

 

1.2 เร่ืองแจงจากกรรมการ 

1.2.1 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ดวยคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการคัดเลือกนิสิตเขารับทุนในโครงการ สควค. โดยการ

สอบขอเขียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 มีผูสอบผานทั้งส้ิน 22 คน ซึ่งจะเขารับการสอบสัมภาษณในวันที่  17 
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มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ นิสิตที่ผานการสอบสัมภาษณจะตองแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งจะตองมีคะแนน

การทดสอบตามเกณฑที่ สสวท. กําหนด จึงจะถือวาเปนผูไดรับทุนในโครงการ สควค. 

1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

(1) แนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 

แนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 จะมีการปรับรูปแบบ

การคัดเลือกเปน 5 รอบ คือ  

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาดวย Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน (กําหนดเกณฑ

การคัดเลือกได ประมาณเดือนธันวาคม) 

รอบที่ 2 โควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ มีการกําหนดคุณสมบัติพิเศษ 

(ประมาณเดือนพฤษภาคม) 

รอบที่ 3 รับตรงรวมกันโดยใชคะแนน GAT, PAT (ประมาณเดือนมิถุนายน) 

รอบที่ 4 รับตรงโดยการสอบ Admissions (ประมาณเดือนกรกฎาคม)  

รอบที่ 5 รับตรงอิสระเพ่ือใหไดจํานวนครบตามแผนที่วางไว (ประมาณส้ินเดือน

กรกฎาคม) 

(2) ดวยขณะนี้ใกลถึงกําหนดการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองรอบ 9 

เดือน จึงขอความรวมมือทุกสาขาวิชากํากับติดตามและการดําเนินงานใหสอดคลองกับคํารับรอง 

(3) ดวยผูช วยศาส ตราจ ารย ดร.วิท วัฒน  ขัตติย ะมาน ไดขอ ยกเลิก การทํ า

โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการสอนของหนวยฝกสอนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ จากงบประมาณเงินรายไดของหนวยฝกสอน/ฝกงาน จํานวน 645,000 บาท ซึ่งมีกําหนดระยะเวลา

ดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม 2559 – กันยายน 2561 เนื่องจากยังไมไดเร่ิมดําเนินการ ในการนี้ จึงเรียนแจง

ผูเกี่ยวของ ฝายแผนและงบประมาณ ทราบตอไป 

 

1.2.3 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

ดวยประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตรไดหมดวาระการดํารงตําแหนง จึงไดมีการ

คัดเลือกประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตรคน ใหม ซึ่งผูที่ ได รับการแตงต้ังเปนชุดคณะกรรมกา ร

ประกอบดวย 

(1) นางสาวจิราวรรณ  คุมสุข    ประธานสโมสรนิสิต 

(2) นายคัณฐี  เทพทอง   รองประธานฝายกิจกรรม 

(3) นายไชยวัฒน  วัชชวัลคุ  รองประธานฝายบริหาร 

(4) นางสาวเมวิกา  กิจเสถียรวงศ  เลขานุการ 

(5) นายกวีเชษฐ  เปย   ผูชวยเลขานุการ 

(6) นางสาวอภิชญา  จิตรหมั้น  ผูชวยเลขานุการ 

(7) นางสาวปาณิสรา  รักเกื้อ  เหรัญญิก 

(8) นางสาวสุชานันท  แสงตะวัน  ประชาสัมพันธ 
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(9) นายวุฒิพันธ บริพันธ   สาราณียกร 

(10) นางสาวจิระนันท  สุขบรรจง  ปฏิคม 

(11) นางสาวลดามณี  มาเพ็ง  พัสดุ 

(12) นางสาวฮุสนา  มาลัยกูล  สวัสดิการ 

(13) นายจารุกิตต์ิ  ชองสมบัติ  หัวหนาฝายกีฬาและนันทนาการ 

(14) นางสาวหนึ่งฤทัย  ภูแกว  หัวหนาฝายบําเพ็ญประโยชน 

(15) นายเกริกไกร  แซเล้ียว   หัวหนาฝายศิลปวัฒนธรรม  

(16) นางสาวเกณิกา  เสนาคชวงศ  เทคนิคศิลป 

(17) นางสาวรุงลาวัลย  บุญเฟอง  วัดและประเมินผล 

(18) นายภานุพงงศ  นุยผุด   วิชาการ 

(19) นางสาวไอยลดา  สีเปยว  สันทนาการ 

(20) นายพัชรพล  วงศชูวรรณ  แผนงานและนโยบาย 

(21) นายชนมปกรณ  บัวเนี่ยว  โสตทัศนูปกรณ 

 

1.2.4 ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ 

(1) การขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง 

มหาวิทยาลัยใหหนวยงานจัดทําขอมูลเพ่ือขอกําหนดกรอบอัตรากําลังทั้งสาย

คณาจารย และสายสนับสนุน ซึ่งคณะจะแจงรายละเอียดไปยังสาขาวิชาตางๆ เพ่ือดําเนินการจัดเตรียมขอมูล

ตอไป 

(2) การเสนอชื่อนิสิตเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ

บุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ 

ดวยงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ SEED 2017 ขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณ

ใหนิสิตคณะละ 2 คน เขารวมโครงการในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560  ณ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส และมาเลเซีย ทั้งนี้ ขอความรวมมือสาขาวิชาพิจารณารายชื่อนิสิตเขารวมในโครงการดังกลาว 

(3) การใชงานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดวาจางบริษัทในการดําเนินการโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน (English Discoveries) และไดมอบ user สําหรับเขาใชงานโปรแกรมใหกับบุคลากร อาจารย และนิสิต 

นั้น คณะขอความรวมมือคณาจารยและบุคลากรเขาใชงานโปรแกรมดังกลาว ซึ่งคณะจะกํากับติดตามการใช

งานในภายหลัง  

มติ ที่ประชุมรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

คร้ังที่ 3/2560 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

3/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

หนาที่ 1  รายชื่อผูเขาประชุม ขอ 13 

ขอความเดิม 13. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 

แกไขเปน 13. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ก ร ร ม ก า ร

และเลขานุการ 

หนาที่ 2  ผูไมเขาประชุม 

ขอความเดิม 2. อาจารยสุวิมล  อนวัชพันธุ  

แกไขเปน 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ  

หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.3 ขอ (2) เปล่ียนคําวา E-SAR เปน e-SAR TSU 

หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.3 ขอ (3) ชื่อเร่ือง 

ขอความเดิม (3) การจัดสงแผนพัฒนาคุณประจําป 2558  

แกไขเปน (3) การจัดสงแผนพัฒนาคุณภาพประจําป 2558 

หนาที่ 3  วาระที่ 1.2.3 ขอ (3) บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม ...คือ ป.บณัฑิตชายแดนใต และ...  

แกไขเปน ...คือ ป.บัณฑิตการเสริมสรางสันติสุขชายแดนใต และ... 

หนาที่ 5  วาระที่ 4.1 ชื่อเร่ือง 

ขอความเดิม 4.1 แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 4 ป  

แกไขเปน 4.1 แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเนื่อง (ไมมี) 

 

วาระที่  4   เร่ืองพิจารณา / หารือ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตร 

สําหรับหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑองคประกอบที่ 1 ของระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตร ตามเกณฑ AUN QA ในองคประกอบที่ 1   

 เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร              

ไดเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ลาออก หรือสาขาวิชาไดมีการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑในการปรับปรุงหลักสูตรใหม ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ป พ.ศ.2558  และคณะไดขออัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัยแตยังไมไดรับอัตราทดแทน ในการนี้ 



 6 

เพ่ือใหเปนไปอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร เปนไปตาม

เกณฑ AUN QA ในองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐานหลักสูตร) รองคณบดีฝายวิชาการและประกัน

คุณภาพ จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร สําหรับหลักสูตรที่ไม

เปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ AUN QA ในองคประกอบที่ 1 (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.1 นอกเลม) 

มติ 1. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และกรรมการผู รับผิดชอบ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (4 ป) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวัดผลและประเมินทางการศึกษา (4 ป) 

2. ไมเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และกรรมการผู รับผิดชอบ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากคุณสมบัติของ

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ กรรมการมีความซ้ําซอนขาม

ระดับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งนี้ มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร ประสานงานประธาน

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เพ่ือเรงปรับเปล่ียน และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

พิจารณาตอไป 

 

4.2 การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน คณะศึกษาศาสตร   

 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดมีหนวยฝกสอน/ฝกงาน เพ่ือดูแลและจัดการเร่ืองการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาของนิสิต โดยมีประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน กํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวย นั้น        

รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากรอบภาระงาน และแนวทางการ

คัดเลือกผูดํารงตําแหนงประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน คณะศึกษาศาสตร 

มติ เห็นชอบหลักเกณฑการคัดเลือก บทบาทหนาที่และภาระงานของประธานหนวย

ฝกสอนฝกงาน และวาระการดํารงตําแหนงของประธานหนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

หลักเกณฑการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน 

ประธานหนวยฝกสอน/ฝกงานแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณบดีและรองคณบดีที่

เกี่ยวของกับงานดานการผลิตครู ซึ่งตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีประสบการณการสอนและการนิเทศในหลักสูตรครู 5 ป ไมนอยกวา 3 ป และมี

คุณวุฒิเปนอาจารยผูสอนตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. ในระหวางปฏิบัติหนาที่ประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน ตองไมดํารงตําแหนง

ประธานสาขาวิชา และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มศักยภาพ 

บทบาทหนาที่และภาระงานของประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน 

1. ดําเนินงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมที่ เกี่ยวของเพ่ือพัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน ประสบการณวิชาชีพในหลักสูตรผลิตครูของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งการฝกประสบการณ

วิชาชีพระหวางเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑของคุรุสภา เร่ืองการรับรอง

ปริญญาทางการศึกษาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 



 7 

2. พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนของนิสิตผลิตครูรวมกับ

สาขาวิชาและหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑคุณสมบัติของสถานศึกษา สําหรับปฏิบัติการสอนตามประกาศของ

คณะกรรมการคุรุสภา 

3. ประสานงานการจัดทําแผน และงบประมาณของหนวยฝกสอน/ฝกงาน รวมกับ

ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตามทิศทางและแผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตร 

4. วาระการดํารงตําแหนงประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน : 4 ป 

5. ในกรณีที่ประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณบดี

มอบหมายผูซึ่งอยูในตําแหนงแทนในตําแหนงประธานหนวยฝกสอน/ฝกงานเทากับวาระที่เหลือของผูซึ่งตนแทน 

แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลือนอยกวา 60 วัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได โดยมอบหมาย

ใหรองคณบดีที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่แทน 

 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1  การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

ดวยนางสมนิตย  สุกาพัฒน หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตรหมดวาระการดํารงตําแหนง

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  และตามประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร เ ร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร และเสนอชื่อ 

ระหวางวันที่ 9-24 พฤษภาคม 2560  ทั้งนี้ ในสวนของการเสนอชื่อตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร และเสนอชื่อไดจํานวนไมเกิน 3 ชื่อ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อ

ผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1) 

มติ 1. เห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการสรรหาหัวหนาสํานักงานคณะ

ศึกษาศาสตร ซึ่งประกอบดวย  

(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานอนุกรรมการ 

(2) รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท อนุกรรมการ 

(3) อาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค  อนุกรรมการและเลขานุการ 

(4) อาจารย ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะศึกษาศาสตร เสนอชื่อผูสมควรดํารง

ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร ในระหวางวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 

3. มอบหมายคณะอนุกรรมการดําเนินการสรรหาตามขอ 1 ดําเนินการตรวจนับ

รายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ ทาบทาม และแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณา  
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5.2  การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2559 

ดวยสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มีมติ

แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2559  โดยมีอํานาจและหนาที่

ในการพิจารณากล่ันกรองรายชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2559 จากรายชื่อที่

ไดรับจากผูมีสิทธ์ิเสนอชื่อเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานั้น  และคณะกรรมการพิจารณามอบปริญญา

กิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2559 ในการประชุม คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ไดมีมติออกประกาศ

คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2559 ฉบับที่ 1 เร่ือง การพิจารณาการ

มอบปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป 2559 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป คุณสมบัติ หลักเกณฑ 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2559  

                  รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการใหไดมาซึ่งชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2559 ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการประชุม หมายเลข 5.2 

มติ  1.  เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอชื่อ ดังนี้ 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเสนอชื่อผูสมควรได รับปริญญา

กิตติมศักด์ิ  

(2) แจงเวียนใหสาขาวิชา และสํานักงาน พิจารณาเลือกผูสมควรได รับ

ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ชื่อ จากรายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อในขอ (1) และรายชื่อ

ที่ไดรับการเสนอใหรับปริญญากิตติมศักด์ิในปกอนหนา โดยสามารถเสนอชื่ออื่นเพ่ิมเติมได และแจงเวียนให

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณา 

 

5.3  พิจารณาเสนอชื่อผูแทนผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน เพ่ือเปนอนุกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร ตามคําส่ัง

ที่ 0570/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และไดมีการปรับเปล่ียนตําแหนงผูบริหารฝายตางๆ นั้น  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสวนงาน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 ขอ 16 ที่กําหนดใหมีผูรับผิดชอบงาน

ดานการประกันคุณภาพ และดําเนินการแตงต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสวนงาน รองคณบดีฝาย

วิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการของแตละหนวยงาน (เอกสารการประชุม

หมายเลข 5.3) 

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อผูแทนผูปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน เพ่ือ

เปนอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คือ อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน และบุคคลผูดํารง

ตําแหนงประธานหนวยฝกสอน/ฝกงาน  
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ปดประชุม เวลา 16.00 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

       บันทึกการประชุม 

 

 นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชุม 

 

อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ 

     ตรวจรายงานการประชุม 
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