รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 7/2560
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแหล่ งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.เกษม พันธุสะ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน – แทน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก – รักษาการแทน)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
12. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
14. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
16. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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17. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
2. นางสุภาภรณ์ คติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ลากิจ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม (ไม่ มี)
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

15.15 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เลื่อนเงินเดือนข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1)
1.1.2 มติการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อานวยการ และผู้บริ หารระดับสูง ครั ง้ ที่ 5/2560
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2)
1.1.3 แจ้ ง มติ ย่ อ สภามหาวิ ท ยาลัย ครั ง้ ที่ 6/2560 เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารจัด การ
หลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.3)
1.1.4 ส าเนาข้ อบั ง คับ ที่ อ อกตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ครั ง้ ที่ 7/2560 เมื่ อ วัน ที่ 19
สิงหาคม 2560 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.4)
1.1.5 แนวทางการดาเนิ นงานเรื่ องการจัดการศึกษาก่อนวัยเรี ยน (เอกสารการประชุม
หมายเลข 1.1.5)
1.1.6 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจาปี การศึกษา 2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.6 นอกเล่ม)
1.1.7 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ ประจาปี การศึกษา 2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.7 นอกเล่ม)
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 แจ้ งกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจาปี
การศึกษา 2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรี ยน ครู ผู้บริ หารและสถานศึกษาบนฐานพืน้ ที่
ด้ วยนวัตกรรมเชิงบูรณาการการศึกษารับใช้ สงั คมท้ องถิ่นใต้ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.2 นอกเล่ม)
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.2.1 คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดการอบรมพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตังเพื
้ ่อเลื่อนหรื อให้ มีวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ระหว่างวันที่
21-24 กันยายน 2560 ณ ห้ องแหล่งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
1.2.3 หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 คู่มือระบบลาออนไลน์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ (เอกสารการประชุมหมายเลข
1.2.1.1 นอกเล่ม)
1.2.3.2 โครงการชี ้แจงภาระงานขัน้ ต่าของคณาจารย์ ปี การศึกษา 2560 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.1.2 นอกเล่ม)
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่ มี)
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ไม่ มี)
1.2.6 ประธานสาขาวิชา
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา กาหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2560 ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
และโรงแรม เดอะฟอร่ าเมย์ รี สอร์ ท สงขลา
1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ น้ อม สัง ข์ ท อง แจ้ งการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี 2560 โดย
มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้ งให้ ส่วนงานต่างๆ ดาเนิ นการตรวจสอบพัสดุ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 6/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
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หน้ าที่ 4 วาระที่ 1.2.5 บรรทัดที่ 4
ข้ อความเดิม
นิสิตในการกิจกรรมดังกล่าว
แก้ ไขเป็ น
นิสิตในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
หน้ าที่ 4 วาระที่ 1.2.6 บรรทัดที่ 1-2
ข้ อความเดิม
นิสิตชัน้ ปี ที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย ได้ รับรางวัลจากการเข้ าร่ วมการ
ประกวดการแข่ งขัน อ่านฟั งเสี ย งพระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แก้ ไขเป็ น
นิ สิ ต ชัน้ ปี ที่ 3 หลัก สูตร กศ.บ.วิ ช าเอกภาษาไทย ได้ รั บ รางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเข้ าร่ วมการประกวดการแข่งขันอ่าน
ฟั งเสียง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หน้ าที่ 7 วาระที่ 4.4 ในส่วนของมติ
ข้ อความเดิม
มติ เห็นชอบการปิ ดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี หลักสูตรปรับปรุ ง ปี พ.ศ.2555 แบบมีเงื่อนไข
แก้ ไขเป็ น
มติ เห็นชอบการปิ ดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี หลักสูตรปรับปรุ ง ปี พ.ศ.2555 แบบมีเงื่อนไข และมอบประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 และฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เสนอรายละเอียดไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
หน้ าที่ 8 วาระที่ 4.5 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
...นาเสนองานวิจยั ของอาจารย์เฉพาะในรอบ 5 ปี
แก้ ไขเป็ น
...นาเสนองานวิจัยของอาจารย์ เฉพาะในรอบ 5 ปี และมอบฝ่ าย
วิชาการศึกษาศาสตร์ เสนอบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไป
หน้ าที่ 8 วาระที่ 4.6 ในส่วนของมติ
ข้ อความเดิม
มติ มอบหลัก สูตรการศึก ษาดุษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ ห าร
การศึกษา ดาเนิ นการปรั บแก้ ไขรายละเอียดตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ และเข้ าพิ จารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ อีกครัง้
แก้ ไขเป็ น
มติ มอบประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา ดาเนินการปรับแก้ ไขรายละเอียดตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ และแจ้ งผลการปรับปรุ งแก้ ไข
ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
หน้ า ที่ 9 วาระที่ 4.7 ในส่ว นของมติ ให้ เ พิ่ ม ข้ อ ความ 3.มอบฝ่ ายวิ ช าการคณะ
ศึกษาศาสตร์ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
หน้ าที่ 11 วาระที่ 5.3 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
มติ มอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต...
แก้ ไขเป็ น
มติ มอบประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต..
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วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 พิจารณารั บรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม
ตามที่ ผ้ ูช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิ ตร อุดม ได้ เสนอผลงานทางวิ ชาการเพื่ อขอก าหนด
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา และได้ ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ แล้ วในการประชุม สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นัน้
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม ได้ ปรับแก้ ไขผลงานที่ใช้ ในการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่ง ประกอบกับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคาสอน มีความเห็นให้ ดาเนินการปรั บ
แก้ ไขเอกสารคาสอน ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการ
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม ที่ได้ ดาเนินการปรับแก้ ไขแล้ ว (เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ ยืนยันตามมติในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้
ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
4.2 พิ จ ารณากลั่ นกรองผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารทรั พยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่ อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2558 ข้ อ 11(5) กาหนดให้ คณะกรรมการประจาส่วนงาน กลัน่ กรองผลการประเมินของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
ประธานประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากลัน่ กรองผลการประเมินประจาปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้ างของมหาวิทยาลัยในสังกัด (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
มติ เห็ น ชอบผลการประเมิน การปฏิ บัติงานประจ าปี ของพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย และ
ลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย และมอบงานบุคคลของคณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานและดาเนิ นการจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้ องเพื่อจัดทาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่ชดั เจนสาหรับนามาใช้ ในปี ถัดไป
4.3 พิจารณาการจัดเก็บค่ าบารุ งการศึกษาและค่ าเล่ าเรี ยนหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่ าย
ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ) ได้ เริ่ มเปิ ดสอนหลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558 ตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โดยเปิ ดสอน
ให้ กับครู และบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปั ตตานี ตามโครงการความร่ วมมือ
พัฒนาผู้บริ หารและครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 30 คน ตาม
ข้ อตกลงความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิ ณกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน แต่
เนื่องจากในปี การศึกษา 2560 สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปั ตตานี ได้ แจ้ งให้ ทราบว่าในปี การศึกษา 2560
ขอชะลอการให้ ทุนการศึกษาของครู และบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปั ตตานี
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ดังนัน้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ เปิ ดรับสมัครนิสิต ประเภททัว่ ไป แต่เนื่องจากอัตราการจัดเก็บค่าบารุ งการศึกษา
และค่าเล่าเรี ยนของนิสิตในหลักสูตรดังกล่าว ได้ ดาเนินการตามหลักสูตรเดิม คือนิสิตได้ เรี ยนตามแผนการเรี ยน
ในภาคเรี ยนฤดูร้อน ภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 โดยมีรายละเอียด ตามที่ได้ มีการกาหนดไว้ ในประกาศสภา
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ เรื่ อง วิธีการจัดเก็บค่าบารุ งการศึกษาและค่าเล่าเรี ยน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ต
สาขาวิชา วิชาชีพครู ดังนี ้
ชื่อหลักสูตร
ภาคเรี ยนปกติ ตลอดหลักสูตร
1.ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคปกติ
18,500
46,250
2.ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคพิเศษ
24,000
60,000
เนื่องจากตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู หลักสูตรปรั บปรุ งตามเกณฑ์
มาตรฐานของคุรุส ภาและคุรุสภาได้ เสนอแนะว่า ไม่ควรจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ย นฤดูร้อน หลักสูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ฉบับปรับปรุ ง ได้ กาหนดแผนการเรี ยนเป็ นภาคเรี ยนปกติแทนภาค
เรี ยนฤดูร้อน จึงทาให้ การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเกิ นกว่าที่ กาหนดไว้ ในประกาศของมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ
ดังนัน้ เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขออนุญาตกาหนดเกณฑ์การจ่ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย โดยกาหนด ดังนี ้
ชื่อหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ
1.ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคปกติ
46,250
2.ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ภาคพิเศษ
60,000
หมายเหตุ โดยไม่จดั เก็บค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากนิสิต
ทัง้ นี ้ ขอให้ จัด เก็ บ ค่ า บ ารุ ง การศึก ษาและค่ า เล่ า เรี ย นหลัก สูต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต
สาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย ให้ กบั นิสิตรหัส 60 เป็ นต้ นไป จึงขอนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะศึก ษาศาสตร์ เพื่ อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการจัดเก็ บ ค่าบ ารุ งการศึก ษาและค่าเล่าเรี ย นหลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู แบบเหมาจ่าย เพื่อเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรทบทวนการคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในลัก ษณะเดี ย วกับ การท า MOU ระหว่ า งคณะและ
มหาวิทยาลัยในสัดส่วน 70 : 30 เพื่อให้ บริ หารงบประมาณค่าเล่าเรี ยนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรไม่แตกต่าง
จากสถาบันอื่นๆ และสามารถแข่งขันเชิงการตลาดได้
มติ เห็ นชอบการจัดเก็ บ ค่าบ ารุ งการศึก ษาและค่าเล่าเรี ยนหลัก สูตรประกาศนี ยบัต ร
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า วิ ช าชี พ ครู แบบเหมาจ่ า ย และมอบฝ่ ายวิ ช าการคณะศึก ษาศาสตร์ ด าเนิ น การเสนอ
รายละเอียดไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
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วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การรั บ รองผลงานของอาจารย์ เ พื่ อต่ อสั ญญาจ้ า ง (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สิ ง หา
ประสิทธิ์พงศ์ )
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสั ญ ญาการจ้ างจะสามารถ
ด าเนิ น การต่ อ สัญ ญาจ้ า งฉบับ ใหม่ ไ ด้ จะต้ อ งน าเสนอผลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะเพื่ อพิจารณารั บรองในส่วนของคุณภาพ ในการนี ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา
ประสิทธิ์พงศ์ ได้ เสนอผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้ างเป็ นพนักงานประจา ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) ผลงานวิ จัย เรื่ อง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างความเข้ าใจในแนวคิ ดหลัก เรื่ อ งแรงและการ
เคลื่อนที่กบั ความคาดหวังการเรี ยนรู้ ฟิสิกส์ของนักศึกษาครู วิชาเอกฟิ สิกส์
(2) ผลงานวิจยั เรื่ อง ชุดสาธิตแรงเสียดทานจลน์อย่างง่าย
(3) บทความทางวิชาการเรื่ อง Pre-Service Physics Teachers Expectations in Learning
Physics. ซึง่ เผยแพร่ ในฐานข้ อมูล SCOPUS
(4) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0313522 การจัดการเรี ยนรู้ ฟิสิกส์ 2 ซึง่ ใช้ ในการเรี ยน
การสอนตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 2/2558
ทัง้ นี ้ เอกสารในข้ อ (1) – (4) ได้ ใ ช้ ใ นการขอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ข อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ มาแล้ ว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ
รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
5.2 การเชิญบุคคลภายนอกเป็ นอาจารย์ พเิ ศษ (อาจารย์ คัชชา ศิริรัตนพันธ์ )
ด้ วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ เชิ ญบุคคลภายนอกเป็ นอาจารย์ พิเศษ เพื่ อสอนนิ สิตในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 6
รายวิชา ดังนี ้
(1) รายวิชา 0319233 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล 2(1-2-3) หน่วยกิต จานวน 1 กลุม่
(2) รายวิชา 0319236 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) หน่วยกิต จานวน 1 กลุม่
(3) รายวิชา 0319231 ทักษะและการสอนฟุตบอล 2(1-2-3) หน่วยกิต จานวน 1 กลุม่
(4) รายวิชา 0319103 พลศึกษาเบื ้องต้ น 2(2-0-4) หน่วยกิต จานวน 1 กลุม่
(5) รายวิชา 0319367 การออกกาลังกายเพื่ อสุขภาพ 3(2-2-5) หน่วยกิต จานวน 4 กลุ่ม
(สอนร่ วม)
(6) รายวิชา 0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต จานวน 2 กลุ่ม
(สอนร่ วม)
ในการนี ้ เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุข
ศึกษา เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ และนิสิตได้ รับประโยชน์สงู สุด จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเชิญอาจารย์คชั ชา
ศิริรัตนพันธ์ เป็ นอาจารย์พิเศษในรายวิชาดังกล่าว ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
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มติ
เห็ น ชอบให้ อ าจารย์ คัช ชา ศิ ริ รั ต นพัน ธ์ เป็ นอาจารย์ พิ เ ศษสอนนิ สิ ต หลัก สูต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
5.3 โครงการ “ศึกษาราลึก” ประจาปี 2560
ตามที่ คณะศึก ษาศาสตร์ ก าหนดจัด โครงการ “ศึก ษาร าลึก ” ประจ าปี 2560 ในวัน ที่ 27
กันยายน 2560 นัน้ เนื่องจากฝ่ ายบริ หารกลางฯ กาหนดจัดโครงการชีแ้ จงภาระงานขัน้ ต่าของสายคณาจารย์
ปี การศึกษา 2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น. คณะจึงเลื่อนเวลาในการจัดโครงการ
“ศึกษาราลึก” ในช่วงบ่ายเป็ นเริ่ มโครงการในเวลา 15.00 น. ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
มติ ที่ประชุมทราบ
5.4 กิจกรรมวิเทศสัญจร
อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก แจ้ งว่าฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมวิเทศ
สัญจร ซึง่ จะเข้ าพบผู้บริ หารคณะศึกษาศาสตร์ โดยวันเวลาจะประสานและมีหนังสือแจ้ งในภายหลัง
มติ ที่ประชุมทราบ
ปิ ดประชุม

เวลา

17.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

