
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 11/2556 

วันพุธที่  20  พฤศจกิายน  2556  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 
3. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
5. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ วา่ท่ีเรือตรี ดร.โสภณ  แย้มทองคํา – แทน) 
6. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
9. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา    กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล     กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
14. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา    เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
2. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง    เน่ืองจาก ลากิจ 

 
ผู้ร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วชิยัดษิฐ   ผู้ช่วยคณบดี 
2. นางอทุยั  ศริิคณุ     นกัวิชาการ 
3.  นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 
 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.40 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 แนะนําอาจารย์ใหม่สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอนได้รับบรรจอุาจารย์ใหม่จํานวน 1 คนคือ ว่าท่ี รต.โสภณ  
แย้มทองคํา ซึง่รายงานและเข้าปฏิบตังิานตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2556 ท่ีผา่นมา 

1.1.2  การประชุมครุศึกษาอาเซียนครัง้ที่ 1 
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ได้เป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมครุศึกษา

อาเซียน ครัง้ท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 5-9 พฤศจิกายน 2556  ณ จงัหวดัชลบุรี  โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลยัในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญ่ีปุ่ น และมหาวิทยาลยัใน
เครือเทางาม เข้าร่วมในการประชมุ โดยผลจากการประชมุสรุปได้ดงันี ้

(1) เห็นชอบให้มีการดําเนินการสร้างเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (TQF)  
(2) เห็นชอบให้มีการทําวิจัยร่วมในกลุ่มมหาวิทยาลยัในอาเซียน โดยเน้นหัวข้อการ

วิจยัในเร่ืองการผลติครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(3) เห็นชอบให้มีการทําความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลยัในอาเซียน และมหาวิทยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศญ่ีปุ่ น 

1.1.3  การทาํความร่วมมือกับบริษัท TRUE 
ด้วยมหาวิทยาลยัได้ประชุมความร่วมมือกับบริษัท TRUE เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 

2556 โดยให้ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ประสานงานกบับริษัท TRUE ในการพฒันา Network, ระบบ 3G 
และ WIFI ท่ีมีความเร็วเพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั ซึง่ประเด็นจากการประชมุสรุปได้
ดงันี ้
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(1) การจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยัในอนาคตจะเป็นในลกัษณะ E-Learning ซึ่ง
จะเร่ิมใช้ในสาขาวิชาท่ีมีความพร้อมก่อน โดยมอบให้บริษัท TRUE พฒันาในสว่นของเนือ้หาหรือ Application ท่ี
จะใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

(2) ให้บริษัท TRUE จดัการฝึกอบรมให้อาจารย์และบคุลากรในการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และการส่ือสาร โดยเฉพาะในเร่ืองของ Smart Classroom ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์สามารถวดัและ
ประเมินผลผา่นโปรแกรมสําเร็จรูปตา่งๆ ได้ 

 
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ  

1.2.1 ประธานสาขาวชิา 
1.2.1.1 ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ด้วยสาขาวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์ศุภชัย  โชติกิจภิวาทย์  ดูแลและ
รับผิดชอบงานประชาสมัพนัธ์ของสาขาวิชา ในการนี ้หากต้องการติดต่อหรือจดัทําการประชาสมัพนัธ์สามารถ
ตดิตอ่กบัอาจารย์ศภุชยัได้โดยตรง โดยไม่ต้องผา่นประธานสาขาวิชา  

1.2.1.2 ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวจิยั 
(1) การนําเสนอผลงานในท่ีประชมุวิชาการนานาชาติของนางสาวฉารีฝ๊ะ  

หดัยี นิสติหลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาการวิจยัและประเมิน ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 1.2.2.6 นอกเลม่  
(2) ความคืบหน้าของฝ่ายนําเสนองานวิจัยในโครงการประชุมทาง

วิชาการฯ “45 ปี คืนถ่ิน ย้อนอดีต สู่ปัจจบุนั เพ่ืออนาคต” ระหว่างวนัท่ี 6-8 ธันวาคม 2556 ขณะนีมี้บทความท่ี
จะพิมพ์เผยแพร่จํานวน 115 เร่ือง ซึ่งเป็นผลงานของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศกึษาจํานวน 114 เร่ือง และ
ของอาจารย์จํานวน 1 เร่ือง โดยบทความดงักล่าวจะแบ่งเป็นนําเสนอและจดัทําเป็น poster จํานวน 82 เร่ือง 
สว่นท่ีเหลือจะนําเสนออย่างเดียว โดยแบ่งการนําเสนอเป็น 3 ห้อง ในช่วงบ่ายของวนัท่ี 6 และ 7 ธันวาคม 2556  
ณ อาคารเรียนรวม 15 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1.2.1.3 ประธานสาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1. ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "Teaching with 

Technology in 21st Century"  ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556  ณ หอประชุมใหญ่ ชัน้ 2 สํานกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 110 คน ผลการจดัโครงการในภาพรวม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2. การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะและสาขาวิชา ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการ
ทดสอบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์เดิมกับเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งหากสาขาวิชาใดประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูล
ขา่วสารผา่นเว็บไซต์ของสาขาวิชา สามารถแจ้งข้อมลูมาได้ท่ีนายธนากฤต  แผผ่ล 
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1.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1.2.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 

(1) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ  เ ร่ือง 
"บัณฑิตศึกษากับประชาคมอาเซียน และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สําหรับบัณฑิตศึกษา" ในวันศุกร์ท่ี 22 
กนัยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 2 สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขต
สงขลา ขอเชิญชวนอาจารย์และบคุลากรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการในวนัดงักลา่ว 

(2) บณัฑิตวิทยาลยัจะดําเนินการจัดทําโครงการพฒันาโปรแกรมการทํา
วิจยั ซึ่งใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบรูปแบบการเขียนงานวิจยัและเอกสารอ้างอิงให้โดยอตัโนมตัิ ขณะนีอ้ยู่ใน
ระหว่างการศกึษารูปแบบของโปรแกรมจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่คาดว่าจะดําเนินการพฒันาและเปิดให้ใช้งานใน
โอกาสตอ่ไป 

 
1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานิสติ) 

โครงการการเรียนรู้ศึกษาด้านการศึกษาและกจิกรรมนิสิตในประเทศมาเลเซีย 
ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดโครงการการเรียนรู้ศึกษาด้านการศึกษา

และกิจกรรมนิสิตในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวนัท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2556  ณ Universiti Sains Malaysia 
(USM) เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ระหว่างสโมสรนิสิตระหว่างมหาวิทยาลยั โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนิสติ และคณะกรรมการนิสติในสโมสรนิสติคณะศกึษาศาสตร์ รวม 40 คน 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวสิามัญ 

ครัง้ที่ 2/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 
3/2556 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 31 ตลุาคม 2556 ต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.1 บรรทดัท่ี 4 
 ข้อความเดมิ  กลุม่ประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน... 
 แก้ไขเป็น  กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน... 
 
 
 



 5

 หน้าท่ี 9 วาระท่ี 5.4 ข้อ 2. บรรทดัท่ี 2-3 
 ข้อความเดมิ  ...ซึ่งต้องได้เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 3.75 จึงจะคง

สถานการณ์ได้รับทนุ หากได้เกรดต่ํากว่านีจ้ะหลุดทุน และนิสิตทนุ ป.บณัฑิต (อสุตาซ) จะต้องได้เกรดเฉล่ียไม่
ต่ํากวา่ 3.00 หากต่ํากวา่นีจ้ะหลุดทุน 

 แก้ไขเป็น  ...ซึง่ต้องได้เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 3.5 จึงจะคงสภาพ
ได้รับทนุ หากได้เกรดต่ํากว่านีจ้ะพ้นสภาพการรับทุน และนิสิตทนุ ป.บณัฑิต (อสุตาซ) จะต้องได้เกรดเฉล่ียไม่
ต่ํากวา่ 3.00 หากต่ํากวา่นีจ้ะพ้นสภาพการรับทุน 

 หน้าท่ี 9 วาระท่ี 5.4 ข้อ 2. ให้เปล่ียนคําวา่ หลดุทนุ เป็น พ้นสภาพการรับทนุ 
 

 
วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 
 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2556 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณได้กําหนดให้คณะดําเนินการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ (Quality 
Improvement Plan) ประจําปีการศกึษา 2556 (จากผลประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 
2555) นัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายคณุภาพ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2553 – 2556  “ใช้ระบบการพฒันา
คณุภาพเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัมหาวิทยาลยัให้มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและสง่เสริมสนบัสนนุให้
บคุลากรและหน่วยงานมีการพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพด้านการแข่งขนัและสร้างความเป็น
เลิศให้กบัมหาวิทยาลยั” และนโยบายประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ 2553 – 2556 
ให้มีการพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เน่ืองทัง้ระดบัหน่วยงานและมหาวิทยาลยั และเพ่ือให้การดําเนินงานครอบคลมุ
วงจรคณุภาพ PDCA ทกุกระบวนการทํางาน จึงให้คณะมีการจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ(Quality Improvement 
Plan) โดยประเดน็ท่ีนําสูก่ารจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ คือ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายใน ดงันี ้1) สิ่งท่ีหน่วยงานต้องการดําเนินการเร่งด่วน 2) ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ และ3) ตวับ่งชีท่ี้
คะแนนผลการประเมินต่ํากวา่ 3.51   

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนา
คณุภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2556 (จากผลประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2555) เพ่ือจัดส่งให้มหาวิทยาลัยและนําแผนการพัฒนาคุณภาพดังกล่าวมาพัฒนาการ
ดําเนินการในคณะตอ่ไป (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาในร่างแผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี

การศกึษา 2556 สว่นใหญ่ จะมีการวางแผน และประเมินผล ยงัขาดในสว่นของกระบวนการจดัทํา หรือกิจกรรม
ท่ีจะให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ และในการกําหนดกิจกรรมควรกําหนดให้มีการจดัทําให้ครบในกระบวนการ PDCA  
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มต ิ เห็นชอบ ร่าง แผนพฒันาคณุภาพคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2556 โดย
ให้ปรับแก้รายละเอียดดงันี ้

1. ปรับตารางในแผนพฒันาคณุภาพ โดยระบใุห้ชดัเจนว่าใครคือผู้ รับผิดชอบหลกั 
และใครคือผู้รวบรวมข้อมลู 

2. กิจกรรม/แนวทางการพฒันาในตวับง่ชีท่ี้ 2.3 และ 4.6 ให้เพิ่ม 
(1) จดัทํา KM 
(2) มีระบบพ่ีเลีย้ง 
(3) มีระบบการให้รางวลัสนบัสนนุ 

3. ปรับกิจกรรม/แนวทางการพฒันาในตวับ่งชีท่ี้ 5.1 และ 6.1 ให้มีกิจกรรมครบทัง้
กระบวนการ PDCA 

 
 

4.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 
ด้วยอาจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการ

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษาได้เสนอขอแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาชุดใหม่ ในการนี ้ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศกึษา จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้บคุคลเป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา ดงันี ้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจดํารงค์   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.จินตนา  กสนินัท์   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.กลัยาณี เจริญช่าง  นชุมี  กรรมการและเลขานกุาร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร  
1. อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจดํารงค์ 
2. อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล 
3. อาจารย์ ดร.กฤษณพล  จนัทร์พรหม 
4. อาจารย์ ดร.จินตนา  กสนินัท์ 
5. อาจารย์ ดร.กลัยาณี เจริญช่าง  นชุมี 
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4.3 การเทียบโอนรายวิชาเรียนตามหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ (นายชัยวัฒน์  
หลักเพชร, นายณัฐดนัย  รักษา และนายบลิาน  หมันการ)  
ด้วยนายชยัวฒัน์  หลกัเพชร, นายณฐัดนยั  รักษา  และนายบิลาน  หมนัการ  นิสิตหลกัสตูร

การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้ว
ในหลกัสตูรเก่า หมวดวิชาชีพครู หลกัสตูร พ.ศ. 2549 กบัหลกัสตูรใหม่ หมวดวิชาชีพครู หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0308243 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) กับรายวิชา 
0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตจึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสติดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3)  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนในหลกัสตูรเก่ากบัหลกัสตูรใหม่ของนายชยัวฒัน์  
หลกัเพชร, นายณฐัดนยั  รักษา  และนายบิลาน  หมนัการ   จํานวน 1 รายวิชา ดงันี ้

รายวชิาที่เรียนมาแล้วในหลักสูตรเก่า 
หลักสูตร กศ.บ.สาขาวชิาพลศกึษา 
หมวดวชิาชีพ หลักสูตร พ.ศ. 2549 

หน่วยกติ 

รายวชิาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร
ใหม่ กศ.บ. สาขาวชิาพลศกึษา 
หมวดวชิาพลศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วยกติ 

0308243  เทคโนโล ยีสารสนเทศเ พ่ือ
การศกึษา 

2(1-2-3) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศกึษา 

2(1-2-3) 

 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 พิจารณาความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับแผน  

กลยุทธ์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณ ได้กําหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ และ

ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบแล้วนัน้ คณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ กบัแผนกลยทุธ์การพฒันาคณะศกึษาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะ
ศกึษาศาสตร์แล้ว ในการนี ้ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาความสอดคล้องของแผนดงักลา่ว (เอกสารการ
ประชมุหมายเลข 5.1) 

ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
ในปีงบประมาณ 2557 นี ้คณะควรใช้แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะศกึษาศาสตร์ท่ีได้จดัทํา

มาแล้วไปก่อน เน่ืองจากได้มีการจดัสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ไว้แล้ว  
มต ิ เห็นชอบความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ กับแผนกล

ยทุธ์การพฒันาคณะศกึษาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้
1. ให้รวมกลยุทธ์ข้อ 3.1 และ 3.2 ในแผนกลยุทธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ให้เป็น    

กลยทุธ์เดียวกนั 
2. ให้นํากลยทุธ์ข้อ 1.5 สร้างเครือข่ายด้านการวิจยัหรืองานสงัสรรค์ทัง้ภายในและ

ภายนอก ในแผนกลยทุธ์ของคณะศกึษาศาสตร์ไปไว้ในกลยทุธ์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ของมหาวิทยาลยั  



 8

5.2 พิจารณาการแต่งตัง้บุคคลเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาํหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวชิาจติวทิยาการให้คาํปรึกษา 
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศภุวดี  บญุญวงศ์  ได้เกษียณอายรุาชการเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 

2556  ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา จึงเสนอขอแต่งตัง้บคุคลเป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)  สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา ประธานกรรมการ
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้
คณะกรรมการดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2) 

มต ิ เห็นชอบการแตง่ตัง้บคุคลเป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจํา
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  (ศศ.ม.)  สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา ดงันี ้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประกอบด้วย 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์    กรรมการ  
3.  อาจารย์ ดร.จิระสขุ  สขุสวสัดิ ์      กรรมการและเลขานกุาร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร ประกอบด้วย 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์   
3.  อาจารย์  ดร.จิระสขุ  สขุสวสัดิ ์ 
4.  อาจารย์ดวงฤดี  พว่งแสง  
5.  อาจารย์วีนสั  ศรีศกัดา 

 
 

5.3 พจิารณาแผนกลยุทธ์สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาได้จดัทําแผนกลยทุธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศกึษา ในการนี ้ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
แผนกลยทุธ์ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3 นอกเลม่) 

   ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. แตล่ะสาขาวิชาควรมีการจดัทําแผนกลยทุธ์ของสาขาวิชา 
2. การกําหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

สาขาวิชา และควรจดัให้มีโครงการท่ีบรูณาการกบัการเรียนการสอนด้วย 
3. การระบผุู้ รับผิดชอบ หากมีตําแหน่งให้ระบตํุาแหน่งมากกวา่ระบช่ืุอบคุคล 

   มต ิ เห็นชอบแผนกลยุทธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยให้ปรับ
รายละเอียดให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของกรรมการ 
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ปิดประชุม เวลา 17.40 น. 
 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
         บนัทกึการประชมุ 
 
 
 นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
ตรวจรายงานการประชมุ 


