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ข่าวUP DATE

กระทรวงศึกษาธิการจับมือสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 ภูมิภาค

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา และมอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ และในปีงบประมาณ 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 4 ภูมิภาค ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรหลักในสถานศึกษา ให้มีศักยภาพในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเกิดความภาคภูมใิ จในการมีสว่ นร่วมสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 4 ภูมิภาคเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักในสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าร่วม
ประสานความร่วมมือโครงการดังกล่าว
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ทิศทางการพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทำหน้าที่ผลิตครูเพื่อ
สนองความต้องการของสังคมมาเป็นเวลา 40 ปี ตลอดระยะเวลา 40 ปี
ของคณะศึกษาศาสตร์ได้พฒ
ั นาเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ งมีหลักสูตร การ
ผลิตครูในระดับปริญญาตรี ถึง 11 สาขา หลักสูตรปริญญาโท 11 สาขา
และหลักสูตรปริญญาเอก 1 สาขา ในอนาคตทิศทางการพัฒนาของคณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ ซ ึ ่ ง จะต้ อ งบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
15 ปี พอสรุปทิศทางการพัฒนาได้ ดังนี้
1. โครงสร้างการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงสร้างการ
บริหารงานในลักษณะวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นการบูรณาการในการ
ผลิตครูมืออาชีพที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง และมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้โดยการบ่มเพาะ
นิสิต ตอลดเวลาศึกษา 5 ปี ต้องอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยในหลักการ
ศึกษาและอาศัย (Living and Learning Center)
2. ผลิตครูให้ครอบคลุม 8 สาระการเรียนรู้ และครอบคลุมถึงครู
เฉพาะทางต่างๆ ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ ครูทางด้านภาษา ครูพลศึกษา
ครูสังคม ครูศิลปศึกษา ครูดนตรี ฯลฯ

อาจารย์นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล
สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้
และจัดกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในวัยต่างๆ เช่น ศูนย์การพัฒนาแม่และเด็ก
ศูนย์พัฒนาวัยรุ่น ผู้สูงอายุ และบุคคลพิเศษ
4. จัดให้มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนนานาชาติขึ้นมา เพื่อเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์ ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับหลักสูตร การสอน และพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน

(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์
สังกัด ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
ค.บ. (การประถมศึกษา : เกียรตินิยม)
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงการบริการวิชาการ
• 28 ก.พ. 51 รองศาสตราจารย์นิรันดร์ จุลทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เมื่อพ้นอกครูหนูจะอยู่อย่างไร” ณ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จังหวัดกระบี่
• 28 ก.พ. 51 อาจารย์เกษมสุข เฉลียวศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง
“เพศศึกษา” ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1  (ถนน
นครนอก) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จังหวัดสงขลา
• 26 ม.ค. 51 อาจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆให้กับคณะครู อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียน
พรหมเจริญวิทยา จังหวัดสงขลา
• 21 ม.ค. 51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ และอาจารย์
ดร.รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรเรือ่ ง“เส้นทางสูผ่ บู้ ริหารมือ
อาชีพ” ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัด
สงขลา ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ

• 2 ก.พ. 51 รองศาสตราจารย์นิรันดร์ จุลทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง
“การจัดการทุนมนุษย์” ให้กับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้อง 9-303 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
• 4 ก.พ. 51 อาจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
เรือ่ ง“การวิเคราะห์จดุ ประสงค์ชดุ วิชาเพือ่ การออกข้อสอบการศึกษาต่อเนือ่ ง
วิธที างไกล และการสร้างเครือ่ งมือทดลองใช้สอ่ื ชุดวิชาการศึกษาทางไกล”
ให้กับการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์จุดประสงค์และพัฒนา
เครื่องมือแบบสอบถามการศึกษาต่อเนื่องวิธีทางไกล ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้
• 12 ก.พ. 51 อาจารย์วรวรรณินี ราชสงฆ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง
“สุขภาพจิตชีวีมีสุข” ให้กับกลุ่มภารกิจบริการวิชาการศูนย์บำบัดรักษา
ยาเสพติด สงขลา ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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โครงการคณะศึกษาศาสตร์
สำนักงานเลขานุการคณะ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

     • โครงการสัมมนาหลังฝึกสอน/ฝึกงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนในโครงการ สควค. และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
วิชาเอกการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2551
ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

     • โครงการเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสัน้ Short Film Competition
Project หัวข้อ “โลกร้อน..นาฏกรรมแห่งชีวติ ..หลังสึนามิ” ชิงโล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิ
รักษ์ไทย ให้กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วม
งานแถลงข่าว/ปฐมนิเทศและอบรมผลิตหนังสั้นเบื้องต้น วันที่ 16 มกราคม
2551 ณ โรงภาพยนตร์แกรนด์ อีจีวี ศูนย์การค้า Siam Discovery กทม.
     • โครงการสัมมนาวิชาการโสตฯ เทคโนฯ สัมพันธ์ฯ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22 ให้กับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
่ในวันที่ 22-27 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
     • โครงการสัมมนาหลังฝึกสอน/ฝึกงาน ให้กับนิสิตปริญญาตรี สาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 5 มีนาคม 2551 ณ ห้อง
ราชาวดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
     • โครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง
“ทิศทางใหม่การวิจัย วัดและประเมินผลทางการศึกษา : วิจัย วัด และ
ประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16” ในวันที่ 13-19 มกราคม
2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
      • โครงการสัมมนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ในภาคเรียน
ปลาย ปีการศึกษา 2549 เรื่อง เส้นทางอาชีพ...วัดผลทางการศึกษา
ในวันที่ 31 มกราคม 2551 ณ ห้อง 332 ชั้น 4 อาคารณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
      • โครงการสัมมนาในหัวข้อเรือ่ ง “บทบาทนักจิตวิทยาการแนะแนวใน
ยุคปัจจุบัน” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้อง 322-323 อาคาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
     • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพแก่นสิ ติ วิชา
เอกจิตวิทยาการแนะแนว” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้อง 322-323
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
     • โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางวิชาการ “หลักสูตรและการสอน
สัญจรสู่การเรียนรู้” ให้กับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชั้นปีที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2551 ณ สถานศึกษาใน กทม.
     • โครงการ “ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน” ในวันที่ 21
มกราคม 2551 ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง
     • โครงการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2551 ณโรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ
จังหวัดสงขลา
     

ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

     • โครงการการฝึกศึกษาค่ายพักแรม ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา
การอยู่ค่ายพักแรม ในระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2551 ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
     • โครงการวิงฟาร์ทเลค ให้กับนิสิตวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษาทุก
ชั้นปี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 ณ น้ำตกโตนปลิว จังหวัดสงขลา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
     • โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง การพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ให้กบั นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ในวันที่ 17-21 มกราคม 2551 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
      • โครงการสัมมนาและการบรรยายพิเศษเรือ่ ง เส้นทางสูผ่ บู้ ริหารมืออาชีพ
ให้กบั ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ ริหารสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา
ในวันที่ 21-23 มกราคม 2551 ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
      • โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ให้กบั นิสติ ปริญญาโทสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ในวันที่ 7-12 มกราคม 2551 ณ กรุงปักกิง่ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
      • โครงการฝึกปฏิบตั งิ านการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้กบั นิสติ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในวันที่24-25  มกราคม
2551 ณ โรงเรียนควนหินแท่น และโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ จังหวัดพัทลุง
      • โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “ฝึกทักษะ
บริหารและแนวทางการพัฒนาองค์การ” ให้กบั นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดสตูล และ
รัฐเคดาห์ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
      • โครงการศึกษาการเก็บข้อมูลการวิจยั ภาคสนาม “งานวิจยั เชิงคุณภาพ”
ให้กบั นิสติ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์
2551 ณ บ้านปากน้ำและบ้านหัวหิน จังหวัดสตูล
      • โครงการศึกษาการเก็บข้อมูลการวิจยั ภาคสนาม “งานวิจยั เชิงคุณภาพ”
ให้กบั นิสติ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในวันที่23-25มกราคม
2551 ณ บ้านตันหยกกลิง จังหวัดสตูล
      • โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ให้กบั นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาในวันที่25-27มกราคม2551ณโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
จังหวัดสตูล
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นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ได้รับรางวัล “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี2”

โครงการพัฒนานิสิต

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มกิจกรรมนิสิต
จังหวัดสตูล  11-13 มี.ค. 51
        ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นำโดยอาจารย์คณ
ุ อานันท์
นิ ร มล ส่ ง นิ ส ิ ต เข้ า ร่ ว มโครงการ
“สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี2” จัดโดย
บริษัทสาระดี จำกัด ในเครือบริษัท
กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต
รายการ “เรื่องจริงผ่านจอ”
       เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 50 ได้มีการ
ประกาศผลรางวัลจากการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ซึ่งนิสิตภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้
รับรางวัลรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 และ
รางวัลบันทึกภาพยอมเยี่ยมจากเรื่อง
“กำปงปีแซ” และรางวัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ 2 จากเรื ่ อ ง “วั ด ขวด” รวม
ทั้งสิ้น 3 รางวัล

โครงการเยาวชนอนุรักษ์ฯ จังหวัดตรัง   25 ม.ค. 51

โครงการศึกษาอาทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 ม.ค. 51

ที่ปรึกษา  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายบริหาร          ผู้จัดทำ  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
บรรณาธิการ  อาจารย์วรวรรณินี  ราชสงฆ์
           ภาพ/ข่าว  นายศัญฒภัท  ทองเรือง  และนางศรัญญา  ส่งศรี
   (เลขานุการประจำกองบรรณาธิการ)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา  90000

