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เริม่ประชมุเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
วาระที ่ 1   เรื่องแจง้เพือ่ทราบ 

1.1 เรือ่งแจง้จากประธาน  
1.1.1 แผนการรับและจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที ่ 1 ภาคปกติ หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1) 
1.1.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะศึกษาศาสตร์ ในการเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ .ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2) 

1.1.3 ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ สังกัด
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น ขณะนี้สาขาวิชาได้เสนอขอบรรจุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเล็ก  วรกุล  เพื่อเป็น
อาจารย์ในกรอบอัตราดังกล่าว โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกรกฎาคม 2561 

1.1.4 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ท าความร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ในการด าเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่อ
อนาคต ในการนี ้ คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร .พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล              
เป็นผู้ประสานงานในการด าเนินโครงการดังกล่าว โดยจะเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาแผนปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561  ณ กรุงเทมพมหานคร 
 

1.2 เรือ่งแจง้จากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 ผลการด าเนินงานตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1) 

1.2.1.2 การใช้ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
เพื่อใช้ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2561 ส าหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน ปีการศึกษา 
2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2) 

1.2.1.3 คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่าง ก าหนดจัดการโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เพื่อพัฒนา
สรรถนะครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภายหลังบรรจุแต่งตั้งแล้วใน 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ สงขลา 
สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพัทลุง ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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1.2.2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
1.2.3.1 ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561      
ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ ขอเชิญอาจารย์ที ่ปรึกษาทางวิชาการเข้าร่วม
โครงการในวันดังกล่าว 

1.2.3.2  สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดพิธีท าบุญสโมสรในวันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 บริเวณใต้ถุนอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว 

 
1.2.3 หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.2.3.1 สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.3.1) 

1.2.3.2 คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การคณะศึกษาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมอโยธยา สวีท รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด
กระบี่ โดยคณะแจ้งก าหนดการและรายละเอียดการเดินทางให้ทราบต่อไป 

1.2.3.3 มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์ จ านวน 4 อัตรา จาก 5 อัตราที่คณะเสนอไว้ โดยระบุเหตุผลให้รวมบริการประสานภารกิจที่ส่วนกลาง
ของคณะ ในการนี้ คณะจะหารือเรื่องการมอบหมายงานให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติกรอบ และจะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบต่อไป 

 
1.2.4 ประธานสาขาวิชา  

1.2.4.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
นายคริษฐ์  ช่วยอักษร  นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ Reflection of Thai ซึ่งจัดโดยบริษัทเอสซิลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 
1.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.2.5.1 รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง 
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ขณะนี้มีการ

ปรับปรุงแบบรูปการก่อสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และความมั่นคงของอาคารในระยะยาว อาทิ 
ปรับแบบรูปการก่อสร้างเพื่อปิดช่องว่างโล่งกลางอาคาร และช่องว่างซ้าย-ขวาของอาคาร เพื่อป้องกันน ้าไหลเข้า
อาคารเวลาฝนตก และในส่วนของการด าเนินการก่อสร้างสนามกีฬา ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อก่อสร้างต่อ
ในระยะที่ 2 ซึ่งจะได้รับงบประมาณในปี 2562  

1.2.5.2 นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย 
ตามที่มีกระแสข่าวครูรวมตัวกันหยุดช าระหนี้กับทางธนาคารออมสิน เนื่องจาก

อัตราดอกเบี้ยสูงนั้น ให้ท าความเข้าใจว่าการหยุดช าระหนี้ ซึ่งไม่ได้หยุดช าระเนื่องจากธนาคารยินยอมให้หยุดพัก
ช าระนั้น จะมีผลกระทบให้เกิดค่าปรับจากการช าระหนี้ล่าช้า และอาจเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเพื่อท าความเข้าใจกับครูต่อไป 
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1.2.5.3 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามรับทุนอุดหนุนกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC)  ประจ าปี 
2561 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่
วิชาชีพทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในเบื้องต้นส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้
อาจารย์นิเทศก์ในหน่วยงานที่รับทุนอุดหนุนกรอกข้อมูลในระบบ e-PLC ประจ าปี 2561 กรอกข้อมูลในระบบ
ดังกล่าว ในการนี้ พบว่ามีอาจารย์นิเทศก์ยังไม่ได้ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ จึงขอความร่วมมือประธาน
สาขาวิชาแจ้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาทราบ และด าเนินการ 

มต ิ ที่ประชุมรบัทราบ      
 
วาระที ่ 2   รบัรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 
ครัง้ที ่5/2561 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
5/2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1) 
  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 3  วาระที่ 1.2.4.1 บรรทัดที่ 1 
ข้อความเดิม นายณัฐพงศ์  วงษา...ชั้นปีที่ 2 
แก้ไขเป็น  นายณัฐพงศ์  วงษา...ชั้นปีที่ 1 
หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.4.1 บรรทัดที่ 3 
ข้อความเดิม ...“ฮีโร่ในสายตาเด็ก” โดบเข้ารับพระราชทานรางวัล... 
แก้ไขเป็น  ...“ฮีโร่ในสายตาเด็ก” โดยเข้ารับพระราชทานรางวัล... 
หน้าที่ 5 วาระที่ 4.3 ในส่วนของมติ ให้เปลี่ยนแปลงเป็น เห็นชอบให้นางสาววริตา      

เหล็มปาน พ้นสภาพการเป็นนิสิตผู้รับทุน โดยไม่ต้องชดใช้เงินทุน อ้างอิงจากค าวินิจฉัยทางการแพทย์ และมอบ
ประธานหลักสูตรด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

หน้าที่ 7 วาระที่ 5.3 เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในหัวตาราง เป็น กศ.ม. 
หน้าที่ 8 วาระที่ 5.3 เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในหัวตาราง เป็น กศ.ด. 
 

วาระที ่ 3   เรื่องสบืเนือ่ง  
วาระที ่3.1 การเปลีย่นชือ่หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร์

และคอมพวิเตอร ์
สืบเนื่องจากที่หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์ ได้รับข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการให้มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ร่วมเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาได้ประสานไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดหาอาจารย์ แต่เนื่องจากไม่มี
อาจารย์ที ่จะประจ าหลักสูตรดังกล่าวได้ สาขาวิชาจึง ได้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยตัดในส่วนของคอมพิวเตอร์ออกนั้น มหาวิทยาลัยมี
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ความเห็นให้คงชื่อหลักสูตรเดิมไว้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรบูรณาการ โดยให้แก้ปัญหาเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นการภายใน ทางหลักสูตรจึงคงชื่อหลักสูตรเดิมไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มติ ที่ประชุมทราบ 
 

วาระที ่ 4   เรื่องพจิารณา / หารือ 
4.1 พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี 
 ด้วยอาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี  ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนด

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ ่งคณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วรินธร  
เบญจศรี (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

มติ เห็นชอบให้เสนอชื ่อบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง  อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง  อนุกรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.2 พิจารณารับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์  

เวชวิริยะสกุล และอาจารย์ ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์)  
 ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาการจ้างสามารถด าเนินการต่อ

สัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่
พิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 
2 ราย คือผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล และอาจารย์ ดร.สุวรรณี  เปลี ่ยนรัมย์ ที ่ถึง
ก าหนดเวลาการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ ร ับรองค ุณภาพผลงานทางว ิชาการของผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร .พ ัศรเบศวณ์              
เวชวิริยะสกุล และอาจารย์ ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ และมอบงานบุคคลคณะศึกษาศาสตร์รวบรวมเอกสารเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

     
4.3 พิจารณาการเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 - ถอนวาระจากการพิจารณา 
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4.4 การเปลี่ยนแปลงจ านวนรับนิสิต 
4.4.1  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561  

ด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้
จัดท าแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน เนื่องด้วยหลักสูตรฯ ได้รับทุน
โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สกอ.) จ านวน 24 ทุน ท าให้กระทบต่อจ านวนรับนิสิตซึ่งเกินจากแผน           
ที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุนี้หลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับแผนการรับนิสิตในภาพรวมเป็น จ านวน 60 คน     
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4) 

มติ เห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก 50 คน เป็น 60 

  
 4.4.2  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561  

ด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้
จัดท าแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน เนื่องด้วยหลักสูตรฯ ได้รับทุน
โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สกอ.) จ านวน 20 ทุน ท าให้กระทบต่อจ านวนรับนิสิตซึ่งเกินจากแผน           
ที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุนี้หลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับแผนการรับนิสิตในภาพรวมเป็น จ านวน 60 คน     
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4.2) 

มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก 30 คน เป็น 60 

 4.4.3  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561  
ด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 ได้จัดท าแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน เนื่องด้วยหลักสูตรฯ 
ได้รับทุนโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สกอ.) จ านวน 20 ทุน ท าให้กระทบต่อจ านวนรับนิสิตซึ่งเกินจากแผน           
ที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุนี้หลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับแผนการรับนิสิตในภาพรวมเป็น จ านวน 60 คน     
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4.2) 

มติ เห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงจ านวนรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก 30 คน เป็น 60 

 
4.5 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย ์  

 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน กลั่นกรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประจ าปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ในสังกัด (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.5 นอกเล่ม) 

มติ เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
ประจ าปีการศึกษา 2560 และมอบงานบุคคลคณะน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
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วาระที ่ 5   เรื่องอืน่ๆ  
5.1  พิจารณาตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอขอก าหนด

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา โดยผลงานที่เสนอประกอบด้วยผลงานวิจัย และต ารา ซึ่งในส่วนของต ารา
ได้ใช้มาแล้วในการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์เมื่อคราวก่อน ซึ่งตามประกาศ ก .พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ข้อ 9 ก าหนดว่ากรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการคราวก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ       
ใช้ผลการพิจารณาผลงานวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการ
นั้นใหม่อีกคร้ัง  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ และให้ความเห็นในผลงาน
ทางวิชาการเฉพาะในส่วนของผลงานวิจัยของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.1 และนอกเล่ม) 

มติ รับรองการเผยแพร่ผลงานของผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .นพเก้า  ณ พัทลุง และมี
ความเห็นว่าผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง มีทิศทางสอดคล้องกับข้อ 5. ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อวงวิชาการ 

 
5.2 พิจารณาก าหนดวิธีการให้ได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ ก าหนดครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงให้ส่วนงานที่มีการ
จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อก าหนดวิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ   
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวิธีการได้มาซึ่งชื ่อผู ้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.2) 

มติ เห็นชอบให้ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เสนอชื่อผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2561  ณ ส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ 
ในเวลาราชการ 

2. ให้แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจากการเสนอชื ่อ โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   ประธาน 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์ กรรมการ 
(3) หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

3. รายชื่อที่ได้รับการเสนอสูงสุด จ านวน 5 รายชื่อแรก ให้น าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งถัดไป 
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5.3 การแจ้งข้อมูลการเข้าสู่สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
ด้วยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้แจ้งหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่องประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอชื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 โดยให้ส่วนงานวิชาการแจ้งข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ในสังกัด และรวมถึงผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ ได้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา ในการนี้ ประธานเสนอให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
และผู้ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งที่ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งไว้แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา พิจารณาก าหนดชื่อ
สาขาวิชาส าหรับต าแหน่งทางวิชาการของตนเอง ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม นอกเล่ม 

มติ ที่ประชุมทราบ 
 

ปดิประชมุ เวลา 15.40 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร 
       บันทึกการประชุม 
 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชุม 


