
          
ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๒๐๙ 
ที่ อว 8202.01/5614       วันที่  10  ตุลาคม  2565 
เร่ือง  ขอส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรียน  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างาน 
                         

  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ขอส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 8 ฉบับ 
ดังนี้ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3430/2565 เรื่อง ให้ผู้รักษาการแทนประธานสาขาวิชา    
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3431/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสาขาวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 

3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3527/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบหมายหน้าที่  
และความรับผิดชอบให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ 
กิจการสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3528/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบอ านาจและ 
  ภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 
  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3531/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี  
    และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

6.   ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3532/2565 เรื่อง ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ้นจากต าแหน่ง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

7. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3533/2565 เรื่อง ให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่าย 
    ประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัย พ้นจากต าแหน่ง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
8. ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3534/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

และผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่          
7 ตุลาคม 2565 

 
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้บุคลากรทราบ  

     

                                                    
      (นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม) 

                          หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 
 
                                                             
 

        

 บันทึกข้อความ   2123/2565 

10 ต.ค.2565 :11.09 น. 

Administrator
สถาบันทักษิณคดีศึกษา



    
    ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 

    ที่   3430 /๒๕65 
     เรื่อง  ให้ผู้รักษำกำรแทนประธำนสำขำวิชำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

พ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ่
............................. 

                  
 ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ
สรรหาประธานสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสร็จสิ้นแล้วนั้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ผู้รักษาการแทน
ประธานสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1.  ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร .นิ สำกร กล้ ำณ รงค์  พนั กงานมหาวิทยาลั ย  สั งกั ด                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ้นจากการปฏิบัติหน้ าที่ ผู้ รักษาการแทน                
ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.กำมำรุดดีน   อิสำยะ  พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัด                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ้นจากการปฏิบัติหน้ าที่ ผู้ รักษาการแทน                
ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                สั่ง  ณ  วันที่     3    ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ                 
     
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 

ที่   3431 /๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งประธำนสำขำวิชำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

............................. 
 
 ตามที่ได้มีประกาศก าหนดสาขาวิชาในส่วนงานวิชาการแล้วนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของ       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑๗ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้ง                
ประธานสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร .นิ สำกร กล้ ำณ รงค์  พนักงานมหาวิทยาลั ย  สั งกัด                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง 

2. อำจำรย์ ดร.พวงผกำ  สิทธิจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง 

 โดยให้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการบริหารวิชาการของสาขาวิชาและรับผิดชอบงานอ่ืน
ตามท่ีหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย 
 
     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  
 
     สั่ง  ณ  วันที่     3    ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ                 
     
 
 

 
 
 
 

 



ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่             /2565 

  เรื่อง เปลี่ยนแปลงค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 

.................................... 

อนุสนธิค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ ที่ 2408/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 

เ พ่ือให้กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 และมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
อธิกำรบดีจึงให้เปลี่ยนแปลงกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้รักษำกำรแทน 
รองอธิกำรบดี ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ ที่ 2408/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 เป็นกำรเฉพำะ
รำย และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

- ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพดล ศุกระกำญจน์) 
1.1 ก ำกับดูแลและรับผิดชอบภำรกิจของฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล 
1.2 ก ำกับดูแลและรับผิดชอบภำรกิจของฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน 
1.3 ก ำกับดูแลและรับผิดชอบภำรกิจของฝ่ำยบริหำรงำนสภำมหำวิทยำลัย 
1.4 ก ำกับดูแลและรับผิดชอบกำรพัฒนำบุคลำกร 
1.5 ก ำกับดูแล รับผิดชอบและติดตำมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของมหำวิทยำลัย 

ทักษิณ ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกำศ 
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

1.6 ก ำกับดูแลและรับผิดชอบกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของ
มหำวิทยำลัย 

1.7 เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
1.8 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
1.9 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณและกำรเงินของสภำมหำวิทยำลัย 
1.10 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนของมหำวิทยำลัยทักษิณ 
1.11  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1.12  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย 
1.13  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

๓๕๒๗
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1.14 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส ำหรับรำยละเอียดอื่น ๆ  ให้เป็นไปตำมค ำสั่งเดิมทุกประกำร 

สั่ง  ณ  วันที่   ตุลำคม พ.ศ. 2565 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
 ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  

๗



ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่             /2565 

  เรื่อง เปลี่ยนแปลงค ำสั่งมอบอ ำนำจและภำรกิจให้ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดี 

.................................... 

อนุสนธิค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ ที่ 2409/2565 เรื่อง มอบอ ำนำจและภำรกิจให้รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยบริหำรและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดี (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 

เ พ่ือให้กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 และมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
อธิกำรบดีจึงให้ เปลี่ยนแปลงค ำสั่ งมอบอ ำนำจและภำรกิจให้ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำร 
สภำมหำวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดี  ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ ที่ 2409/2565 เรื่อง 
มอบอ ำนำจและภำรกิจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดี 
(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

1. สั่งกำร และอนุญำตกำรขอลำศึกษำต่อนอกเวลำรำชกำร ของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย
2. ลงนำมในหนังสือรับรองกำรท ำงำน กรณีผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยลำออก
3. ลงนำมในหนังสือผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือนของธนำคำรต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัย

ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
4. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรให้สินเชื่อสวัสดิกำร
5. ลงนำมสัญญำเช่ำพื้นที่ กับบริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน)
6. ลงนำมสัญญำเช่ำพื้นที่ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)
7. ลงนำมประกำศหำผู้ประกอบกำรร้ำนซัก อบรีด และลงนำมสัญญำเช่ำพ้ืนที่ร้ำนซัก อบรีด

ในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ
8. ลงนำมสัญญำเช่ำพ้ืนที่กับผู้ประกอบกิจกำรร้ำนกำแฟอเมซอล
9. โครงกำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำนรองรับกำรย้ำยส ำนักงำนใหม่ คณะเศรษฐศำสตร์และ

บริหำรธุรกิจ
10. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ ำอำคำรกิจกำรนิสิตวิทยำเขตสงขลำ

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ตุลำคม พ.ศ. 2565 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
 ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 

๓๕๒๘

๗



   ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
   ที่               / ๒๕๖5 

     เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนรองคณบดี และผู้รักษำกำรแทนผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษำศำสตร์ 
............................ 

เพื่อให้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผู้ ช่ ว ย ศ ำส ต ร ำ จ ำ ร ย์  ด ร .ชั ช ว ำ ล  ชุ ม รั ก ษ ำ  พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  สั ง กั ด
คณะศึกษาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง

2. อำจ ำรย์  ด ร .สิ งห ำ  ตุ ล ยกุ ล  พ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย  สั งกั ด ค ณ ะศึ ก ษ าศ าสต ร์
ด ารงต าแหน่ งผู้ รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ ายวิจัย  บริการวิชาการ และบริหารงาน
วิทยาเขตพัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง

3. อำจำรย์กิตติศักดิ์   ธรรมอภิบำล พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัด คณะศึกษาศาสตร์
ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
อีกต าแหน่งหนึ่ง

4. อำจำรย์  ดร.นุชนำฏ  ใจด ำรงค์   พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัดคณะศึกษาศาสตร์
ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะศึกษาศาสตร์
อีกต าแหน่งหนึ่ง

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพเก้ำ ณ พัทลุง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และกิจการพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ อีกต าแหน่งหนึ่ง

โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่            ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ         

๓๕๓๑

๗
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เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่        /2565  ลงวันที่            ตุลำคม พ.ศ. 2565 

............................................. 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะศึกษำศำสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับดูแล รับผิดชอบงานวิชาการ งานหลักสูตร การเรียนการสอน การสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์
2. ก ากับดูแล การจัดท าแผนและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร การเรียนการสอน

และงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์
3. ก ากับดูแลการวางแผนงบประมาณและการใช้งบประมาณของฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร การเรียน

การสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์
4. ก ากับดูแล พัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับภารกิจของฝ่ายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์
5. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านวิชาการภายในประเทศ
6. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบ MIS for Digital Office ของคณะศึกษาศาสตร์
7. ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และก ากับดูแลการด าเนินงาน

ของหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย

**************** 

๓๕๓๑ ๗
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เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่        /2565  ลงวันที่         ตุลำคม พ.ศ. 2565 

............................................. 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร และบริหำรงำนวิทยำเขตพัทลุง คณะศึกษำศำสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์
2. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัย และบริการวิชาการภายในประเทศ
3. ก ากับ ดูแล รับผิดชอบการจัดท างบประมาณและการใช้งบประมาณของฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
4. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบงานบริการวิชาการ โครงการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการใน

พระราชด าริฯ ของคณะศึกษาศาสตร์
5. ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณในงานบริการวิชาการ โครงการความร่วมมือ โครงการในพระราชด าริฯ

และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
6. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการพัฒนาวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และการพัฒนาครูร่วมกับหน่วยงานภายนอก
7. ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ดังนี้

- งานแผน งานงบประมาณ การใช้งบประมาณ และงานด้านยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต
พัทลุง
- จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบ MIS for Digital Office ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
- ก ากับดูแล รับผิดชอบงานวิชาการ งานหลักสูตร การเรียนการสอน การสอบ การพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพครู และงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
- ก ากับดูแล พัฒนาระบบสารสนเทศในภารกิจต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
- ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะ กิจกรรมนิสิต กิจกรรมเสริมคุณลักษณะนิสิตและ
ความเป็นครู และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในวิทยาเขตพัทลุง
- ก ากับ ดูแลการรับน้องของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
- ก ากับ การสื่อสารองค์กร และงานประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
- ก ากับ ดูแล งานประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง

8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย
*********************** 

๓๕๓๑ ๗



-4- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่        /2565  ลงวันที่           ตุลำคม พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณลักษณะนิสิต คณะศึกษำศำสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
2. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบกิจกรรมนิสิต กิจกรรมเสริมคุณลักษณะนิสิตและความเป็นครู
3. ก ากับ ดูแลงานด้านพัฒนานิสิต และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์
4. ก ากับ ดูแล รับผิดชอบการจัดท าแผนและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะนิสิต งานพัฒนานิสิต
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
5. ก ากับ ดูแล รับผิดชอบในการจัดท างบประมาณและการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณลักษณะนิสิต งาน
พัฒนานิสิต และงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
6. ก ากับ ดูแลการรับน้องของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
7. ก ากับ ดูแลการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
8. ก ากับ ดูแล และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานพัฒนานิสิตของคณะกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
9. ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ทุนการศึกษา ศิษย์เก่าดีเด่น กองทุนสวัสดิการนิสิต และงานกิจการนิสิต
ของมหาวิทยาลัย 
10. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านการพัฒนานิสิตภายในประเทศ
11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย

********************* 

๗๓๕๓๑



-5- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่        /2565  ลงวันที่            ตุลำคม พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์
2. ก ากับ ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง EdPEx
3. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการด าเนินการตามค ารับรองของคณะศึกษาศาสตร์
4. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการด าเนินการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
5. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบงานควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์
6. ก ากับ ดูแล งานประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย

******************** 

๗๓๕๓๑



-6- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่        /2565  ลงวันที่         ตุลำคม พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับ ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
2. ดูแล และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
3. ดูแลการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของอาจารย์ และนิสิต
4. ก ากับ ดูแล และส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้สอนระดับนานาชาติ
5. ก ากับ ดูแลการวางแผนงบประมาณและการใช้งบประมาณของงานวิเทศสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร

ของคณะศึกษาศาสตร์
6. ก ากับดูแลงานประชาสัมพันธ์ การวางแผนงบประมาณและการใช้งบประมาณของงานประชาสัมพันธ์ของ

คณะศึกษาศาสตร์
7. ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการด าเนินงานกิจการพิเศษ และการหารายได้ของคณะศึกษาศาสตร์
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย

********************** 

๓๕๓๑ ๗



-7- 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่        /2565  ลงวันที่            ตุลำคม พ.ศ. 2565 

............................................. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. ก ากับดูแล รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดท าแผนและยุทธศาสตร์ การวางแผน
งบประมาณและการใช้งบประมาณเก่ียวกับภารกิจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ 
2. ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยฝึกสอน/ฝึกงานคณะศึกษาศาสตร์
3. บริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่นิสิต อาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยง และผู้บริหาร ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา 
6. วางแผนการลงพื้นทีฝ่ึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตในสถานศึกษาทุกชั้นปี
7. พัฒนาอาจารย์นิเทศในคณะศึกษาศาสตร์และคณะผลิตร่วม ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา
8. ก ากับดูแลงานด้านศิษย์เก่า/ศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย

************************* 

๗๓๕๓๑



  ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
 ที่               /๒๕65 

เรื่อง  ให้รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย และพัฒนำนวัตกรรม คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 
 พ้นจำกต ำแหน่ง 
............................ 

ด้วย อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลาออกจากต าแหน่งของ
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ อำจำรย์ ดร.นิจกำนต์ หนูอุไร       
พ้นจากต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่      ตุลาคม พ.ศ. 2565 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
 ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  

๗

๓๕๓๒



ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่               /๒๕65 

เรื่อง  ให้หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร และหัวหน้ำฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย  พ้นจำกต ำแหน่ง 

.............................. 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้หัวหน้าฝ่ายพ้นจากต าแหน่ง ดังนี้ 

1. นำงสำวอมรรัตน์  วรรณ วิไล  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ งนักวิชาการ สั งกัด
ฝ่ายวิชาการ ส านักงานมหาวิทยาลัย พ้นจากต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงาน
มหาวิทยาลัย

2. นำงสำวปิ่ น ปิ นั ท ธ์  ด ำนุ้ ย  พนั กงานมหาวิทยาลั ย  ต าแหน่ งนั กวิ ช าการ สั งกั ด
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัย พ้นจากต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2565  

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๗

๓๕๓๓



ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่               /๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร และผู้รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

.............................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  พ.ศ .๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐ ของข้อบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้ วย  
การรักษาการแทน และการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่าย ดังนี้  

1. นำงสำวอมรรัตน์ วรรณวิไล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัด
ฝ่ายวิชาการ ส านักงานมหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ส านักงานมหาวิทยาลัย อีกต าแหน่งหนึ่ง

2. นำงสำวปิ่นปินัทธ์  ด ำนุ้ ย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ งนักวิชาการ สั งกัด
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานมหาวิทยาลัย อีกต าแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2565  

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
          ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓๕๓๔

๗




