
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 7/2560 

วันพุธที่  20  กันยายน  2560  เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา – แทน) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  พนัธุสะ – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิภาฤด ี วิภาวิน – แทน) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจด ารงค์) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสทิธ์ิพงศ์) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก – รักษาการแทน) 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม     กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง     กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
14. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ    กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 
16. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ) 
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17. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) 
2. นางสภุาภรณ์  คติการ    เน่ืองจาก ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่มี) 

 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 15.15 น. 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1) 
1.1.2 มติการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผู้ อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสูง ครัง้ท่ี 5/2560 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.2) 
1.1.3 แจ้งมติย่อสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 6/2560 เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการ

หลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพ (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.3) 
1.1.4 ส าเนาข้อบังคับท่ีออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 19 

สิงหาคม 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.4) 
1.1.5 แนวทางการด าเนินงานเร่ืองการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน (เอกสารการประชุม

หมายเลข 1.1.5)  
1.1.6 สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจ าปีการศกึษา 2559 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.6 นอกเลม่) 
1.1.7 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทกัษิณ ประจ าปีการศกึษา 2559 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.7 นอกเลม่) 
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 แจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัส่วนงาน ประจ าปี
การศกึษา 2559 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.1) 

1.2.1.2 โครงการขับเคลื่อนคณุภาพผู้ เรียน ครู ผู้บริหารและสถานศกึษาบนฐานพืน้ท่ี 
ด้วยนวตักรรมเชิงบรูณาการการศกึษารับใช้สงัคมท้องถ่ินใต้  (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.2 นอกเลม่) 
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1.2.2.1 คณะศกึษาศาสตร์ก าหนดการอบรมพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาก่อนแตง่ตัง้เพ่ือเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ระหว่างวนัท่ี 
21-24 กนัยายน 2560  ณ ห้องแหลง่การเรียนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 

 
1.2.3 หวัหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์  

1.2.3.1 คู่มือระบบลาออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสารการประชุมหมายเลข 
1.2.1.1 นอกเลม่) 

1.2.3.2 โครงการชีแ้จงภาระงานขัน้ต ่าของคณาจารย์ ปีการศึกษา 2560 (เอกสารการ
ประชมุหมายเลข 1.2.1.2 นอกเลม่) 

 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่มี) 

 

1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ไม่มี) 
 

1.2.6 ประธานสาขาวิชา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบัปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2560 ในวนัท่ี 30 กันยายน 2560  ณ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

และโรงแรม เดอะฟอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลา 

 

1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง  แจ้งการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2560 โดย

มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้ส่วนงานต่างๆ ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
ภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 6/2560 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
6/2560 เม่ือวนัองัคารท่ี 8 สิงหาคม 2560 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้
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หน้าท่ี 4  วาระท่ี 1.2.5 บรรทดัท่ี 4 
ข้อความเดิม นิสิตในการกิจกรรมดงักลา่ว 
แก้ไขเป็น  นิสิตในการจดักิจกรรมดงักลา่ว 
หน้าท่ี 4  วาระท่ี 1.2.6 บรรทดัท่ี 1-2 
ข้อความเดิม นิสิตชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย ได้รับรางวลัจากการเข้าร่วมการ

ประกวดการแข่งขันอ่านฟังเสียงพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  

แก้ไขเป็น  นิสิตชัน้ปีท่ี 3 หลักสูตร กศ.บ.วิชาเอกภาษาไทย ได้รับรางวัล
พระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จากการเข้าร่วมการประกวดการแข่งขนัอ่าน
ฟังเสียง  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

หน้าท่ี 7  วาระท่ี 4.4 ในสว่นของมติ 
ข้อความเดิม มต ิ เห็นชอบการปิดหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชา

เคมี หลกัสตูรปรับปรุง ปี พ.ศ.2555 แบบมีเง่ือนไข  
แก้ไขเป็น  มต ิ เห็นชอบการปิดหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชา

เคมี หลกัสตูรปรับปรุง ปี พ.ศ.2555 แบบมีเง่ือนไข และมอบประธานหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
เคม ีหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์เสนอรายละเอียดไปยงัมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

หน้าท่ี 8  วาระท่ี 4.5 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 3 
ข้อความเดิม ...น าเสนองานวิจยัของอาจารย์เฉพาะในรอบ 5 ปี 
แก้ไขเป็น  ...น าเสนองานวิจัยของอาจารย์เฉพาะในรอบ 5 ปี และมอบฝ่าย

วิชาการศกึษาศาสตร์ เสนอบณัฑิตวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
หน้าท่ี 8  วาระท่ี 4.6 ในสว่นของมติ 
ข้อความเดิม มติ  มอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์อีกครัง้ 

แก้ไขเป็น  มติ  มอบประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไข
ในการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

หน้าท่ี 9  วาระท่ี 4.7 ในส่วนของมติ ให้เพ่ิมข้อความ 3.มอบฝ่ายวิชาการคณะ
ศกึษาศาสตร์เสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

หน้าท่ี 11 วาระท่ี 5.3 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 1 
ข้อความเดิม มติ มอบหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต... 
แก้ไขเป็น  มติ มอบประธานหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต.. 
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วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจติร  อุดม 
 ตามท่ีผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา และได้ผ่านการรับรองจากท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ
ศกึษาศาสตร์แล้วในการประชมุ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 นัน้  

เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม  ได้ปรับแก้ไขผลงานท่ีใช้ในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่ง ประกอบกบัคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน มีความเห็นให้ด าเนินการปรับ   
แก้ไขเอกสารค าสอน ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการ
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม ท่ีได้ด าเนินการปรับแก้ไขแล้ว (เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ ยืนยนัตามมติในการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้
ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 

 
4.2 พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงาน

มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2558 ข้อ 11(5) ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน กลัน่กรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสงักัด 
ประธานประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณากลัน่กรองผลการประเมินประจ าปีของพนกังานมหาวิทยาลยั และ
ลกูจ้างของมหาวิทยาลยัในสงักดั (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และมอบงานบุคคลของคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานและด าเนินการจัดประชุม
ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือจดัท าเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของบคุลากรท่ีชดัเจนส าหรับน ามาใช้ในปีถดัไป 
 

4.3 พิจารณาการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑติ สาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย  
 ตามท่ีหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู(หลกัสตูร ป.บัณฑิต สาขาวิชา 

วิชาชีพครู) ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดสอน
ให้กับครูและบุคลากรทางการศกึษาของส านกังานการศกึษาเอกชนจังหวดัปัตตานี ตามโครงการความร่วมมือ
พฒันาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 30 คน ตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัทักษิณกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่
เน่ืองจากในปีการศกึษา 2560 ส านกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ได้แจ้งให้ทราบวา่ในปีการศกึษา 2560 
ขอชะลอการให้ทุนการศกึษาของครูและบุคลากรทางการศกึษาของส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  



 6 

ดงันัน้ คณะศกึษาศาสตร์ จงึได้เปิดรับสมคัรนิสิต ประเภททัว่ไป  แตเ่น่ืองจากอตัราการจดัเก็บค่าบ ารุงการศกึษา
และคา่เลา่เรียนของนิสิตในหลกัสตูรดงักล่าว ได้ด าเนินการตามหลกัสตูรเดิม คือนิสิตได้เรียนตามแผนการเรียน 
ในภาคเรียนฤดรู้อน ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  โดยมีรายละเอียด ตามท่ีได้มีการก าหนดไว้ในประกาศสภา
มหาวิทยาลยัทักษิณ เร่ือง วิธีการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิชาชีพครู ดงันี ้

ช่ือหลักสูตร ภาคเรียนปกติ ตลอดหลักสูตร 
1.ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคปกติ 18,500 46,250 
2.ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 24,000 60,000 

                   เน่ืองจากตามหลกัสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานของคุรุสภาและคุรุสภาได้เสนอแนะว่า ไม่ควรจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน หลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ฉบบัปรับปรุง ได้ก าหนดแผนการเรียนเป็นภาคเรียนปกติแทนภาค
เรียนฤดูร้อน  จึงท าให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ    
                    ดงันัน้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา  วิชาชีพครู  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตก าหนดเกณฑ์การจ่ายในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย โดยก าหนด ดงันี ้

ช่ือหลักสูตร ตลอดหลักสูตร หมายเหตุ 
1.ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคปกติ 46,250  
2.ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 60,000  
หมายเหตุ โดยไมจ่ดัเก็บคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากนิสิต  

ทัง้นี ้ขอให้จัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและค่า เล่าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย ให้กบันิสิตรหสั 60 เป็นต้นไป จึงขอน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย เพ่ือเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรทบทวนการคิดค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับการท า MOU ระหว่างคณะและ

มหาวิทยาลยัในสดัสว่น 70 : 30 เพ่ือให้บริหารงบประมาณค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูรไม่แตกต่าง
จากสถาบนัอื่นๆ และสามารถแข่งขนัเชิงการตลาดได้ 

มต ิ เห็นชอบการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย และมอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการเสนอ
รายละเอียดไปยงัมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
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วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  
5.1  การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  

ประสิทธ์ิพงศ์) 
ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ด าเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ในการนี ้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  
ประสิทธ์ิพงศ์  ได้เสนอผลงานเพ่ือตอ่สญัญาจ้างเป็นพนกังานประจ า ซึง่ประกอบด้วย  

(1) ผลงานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในแนวคิดหลักเร่ืองแรงและการ
เคลื่อนท่ีกบัความคาดหวงัการเรียนรู้ฟิสิกส์ของนกัศกึษาครูวิชาเอกฟิสิกส์  

(2) ผลงานวิจยัเร่ือง ชดุสาธิตแรงเสียดทานจลน์อย่างง่าย 

(3) บทความทางวิชาการเร่ือง Pre-Service Physics Teachers Expectations in Learning 
Physics. ซึง่เผยแพร่ในฐานข้อมลู SCOPUS 

(4) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0313522 การจดัการเรียนรู้ฟิสิกส์ 2 ซึง่ใช้ในการเรียน
การสอนตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 2/2558 

ทัง้นี  ้เอกสารในข้อ (1) – (4) ได้ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ของ        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ มาแล้ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1) 

มต ิ รับรองคณุภาพผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ 
 

5.2  การเชญิบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พเิศษ (อาจารย์คัชชา  ศิริรัตนพันธ์) 
ด้วยหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสขุศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มีความ

ประสงค์เชิญบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือสอนนิสิตในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 
รายวิชา ดงันี ้

(1) รายวิชา 0319233 ทกัษะและการสอนวอลเลย์บอล 2(1-2-3) หน่วยกิต จ านวน 1 กลุม่ 
(2) รายวิชา 0319236 ทกัษะและการสอนเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) หน่วยกิต จ านวน 1 กลุม่ 
(3) รายวิชา 0319231 ทกัษะและการสอนฟตุบอล 2(1-2-3) หน่วยกิต จ านวน 1 กลุม่ 
(4) รายวิชา 0319103 พลศกึษาเบือ้งต้น 2(2-0-4) หน่วยกิต จ านวน 1 กลุม่ 
(5) รายวิชา 0319367 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) หน่วยกิต จ านวน 4 กลุ่ม 

(สอนร่วม) 
(6) รายวิชา 0000169 กีฬาและนนัทนาการเพ่ือสขุศกึษา 2(1-2-3) หน่วยกิต จ านวน 2 กลุ่ม 

(สอนร่วม) 
ในการนี ้เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและสขุ

ศกึษา เป็นไปอย่างมีคณุภาพ และนิสิตได้รับประโยชน์สงูสดุ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเชิญอาจารย์คชัชา  
ศิริรัตนพนัธ์ เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาดงักลา่ว ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 
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มต ิ เห็นชอบให้อาจารย์คัชชา  ศิริรัตนพันธ์  เป็นอาจารย์พิเศษสอนนิสิตหลักสูตร
การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 

 
5.3  โครงการ “ศึกษาร าลึก” ประจ าปี 2560 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการ “ศึกษาร าลึก” ประจ าปี 2560 ในวันท่ี 27 
กนัยายน 2560 นัน้ เน่ืองจากฝ่ายบริหารกลางฯ ก าหนดจัดโครงการชีแ้จงภาระงานขัน้ต ่าของสายคณาจารย์      
ปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น. คณะจึงเลื่อนเวลาในการจัดโครงการ 
“ศกึษาร าลกึ” ในช่วงบ่ายเป็นเร่ิมโครงการในเวลา 15.00 น.  ณ หอประชมุปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 
 

5.4  กจิกรรมวิเทศสัญจร 
อาจารย์ ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก  แจ้งวา่ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัจะจดักิจกรรมวิเทศ

สญัจร ซึง่จะเข้าพบผู้บริหารคณะศกึษาศาสตร์ โดยวนัเวลาจะประสานและมีหนงัสือแจ้งในภายหลงั  
มต ิ ท่ีประชมุทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 17.15 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
       บนัทกึการประชมุ 
 
อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชมุ 


