
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 4/2550 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารย ดร.โสภาค  วิริโยธิน) 

2. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

 
ผูรวมประชุม 

1. อาจารย ดร.สมจิตร อุดม   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
  1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ     

สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2550 
             - รายละเอียดตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 1.1.1  

 
  1.1.2  โครงการครูสหกิจศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการของบประมาณมาเพื่อใหหนวย

ผลิตครูไดสงนิสิตฝกสอนในโครงการการผลิตครู 5 ป ไปฝกสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู โดยจายคาเบี้ยเลี้ยง

ใหกับนิสิตฝกสอน และอาจารยที่ไปนิเทศนิสิตฝกสอน ซึ่งหากสามารถสงนิสิตออกฝกสอนในภาคเรียนที่ 2                 

ปการศึกษา 2550 ไดก็จะเปนขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสํารวจอัตราความขาดแคลน

ครูในพื้นที่ตางๆ จากนั้นใหนิสิตเลือกสถานที่ที่จะออกฝกสอนได 

 
  1.1.3  การประชุมวิชาการเผยแพรผลงานระดับชาติ  

ประธานไดประชาสัมพันธการจัดการประชุมวิชาการของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2550 ซึ่งในการประชุมดังกลาวจะมีการเพื่อเผยแพรผลงานระดับชาติ 

โดยผูที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ฝายวิชาการฯ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
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  1.1.4  การจัดประชุมปฏิบัติการ 
ประธานไดประชาสัมพันธการจัดประชุมปฏิบัติการเรื่องการทบทวนหลักสูตรสําหรับ

ครูกอนประจําการ โดยใชแนวคิดโรงเรียนเพื่อนเด็ก การสอนทักษะชีวิตและแนวคิดโลกศึกษา ซึ่งกําหนดจัดการ

ประชุม 2 ชวง  คือ ชวงแรกระหวางวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2550   และชวงที่สองระหวางวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 

2550   โดยคณะศึกษาศาสตรไดสงอาจารยเขารวมการประชุมปฏิบัติการดังกลาวจํานวน  4  คน  คือ อาจารย 

ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน, อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม, อาจารย ดร.พรพิมล  พรพีรชนม และอาจารย 

ดร.พูนสุข  อุดม 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
รองคณบดีฝายวิชาการฯ กลาวรายงานผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรมนําความรู : 

แนวทางเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษา  เมื่อวันที่ 11  และ 12 มิถุนายน 2550  ณ  โรงแรมบีพี สมิหลา 

บีช  อ.เมือง  จ.สงขลา โดยมี ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา เปนวิทยากร โดยโครงการดังกลาวไดสําเร็จลุลวงไป

ดวยความเรียบรอย มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 2,027 คน จัดเปนผูเขารับการอบรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประมาณ 82%  ระดับอุดมศึกษา ประมาณ 11.61%  ระดับอาชีวศึกษา ประมาณ 4.44%  สวนที่เหลือเปนผูที่

สนใจทั่วไป ซึ่งเปนไปตามสัดสวนที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากําหนดไว  
 

  1.2.2  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคณุภาพ 
รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักยุทธศาสตร

และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดขอขอมูลในระบบประกันคุณภาพตามตัวบงชี้ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติมมายัง

คณะศึกษาศาสตร ซึ่งทางคณะฯ ไดจัดทําเปนเอกสารไปยังภาควิชาตางๆ เพื่อขอความอนุเคราะหใหชวย

ตรวจสอบขอมูลเพื่อความถูกตองดวยแลว 
 
 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 2/2550 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

3/2550 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 ตอที่ประชมุเพื่อพจิารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
   หนาที่  3 วาระที่  1.2.1  ขอ 3. 
   ขอความเดิม ...ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

   แกไขเปน ...ณ  โรงยิมภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา, สนามหนาอาคาร

คณะศึกษาศาสตร, สนามหนาอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร และลานปาริชาต 
       วาระที่  1.2.1  ขอ 4. 
   ขอความเดิม ...โดยใชสถานที่อาคารอเนกประสงคพลศึกษาและสุขศึกษา, 

สนามหนาอาคารคณะศึกษาศาสตร, สนามหนาอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร และลานปาริชาต 

   แกไขเปน ...โดยใชสถานที่โรงยิมภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

 
หนาที่  6 วาระที่  4.2  ในสวนของมต ิ
ขอความเดิม เห็นชอบใหคณะเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน เพื่อแกปญหา

ใหกับนิสิตตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ... 

แกไขเปน เห็นชอบใหคณะดําเนินการเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนโดย

ยึดหลักการเพื่อแกปญหาใหกับนิสิตตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ... 
      วาระที่  4.3  ในสวนของมต ิ
   ขอความเดิม เห็นชอบวุฒิการศึกษาของนางอุเซ็ง... 

   แกไขเปน เห็นชอบวุฒิการศึกษาของนายอุเซ็ง... 

 

   หนาที่  7 วาระที่ 5.1  ในสวนของมติ ใหตัดรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิออก 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
3.1 ผลการดําเนินโครงการของฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร 

  จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 

29 พฤษภาคม 2550  วาระที่ 1.2.1 เร่ืองแจงจากรองคณบดีฝายพัฒนานิสิต โดยรองคณบดีฝายพัฒนานิสิตได

กลาวรายงานผลการดําเนินโครงการตางๆ ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 1  ระดับปริญญาตรี  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2550  

ณ หอง 322 -326  อาคารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  โดยโครงการประสบ

ความสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย แตมีปญหาในเรื่องของสถานที่ที่ใชในการจัดโครงการไมเอื้ออํานวยใน

การจัดกิจกรรม เนื่องจากมีนิสิตเขารวมโครงการจํานวนมาก จึงทําใหเกิดความแออัดในเรื่องสถานที่ 

2. โครงการสานสัมพันธนองพี่ ระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2550  ณ โรงยิม

ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา, สนามหนาอาคารคณะศึกษาศาสตร, สนามหนาอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร 

และลานปาริชาต โดยโครงการดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

3. โครงการเปดตัวนองใหม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550  ณ โรงยิมภาควิชาพลศึกษา

และสุขศึกษา  เปนโครงการที่เปดโอกาสใหรุนพี่รุนนองไดทําความรูจักกัน โดยโครงการดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย แตประสบปญหาในเรื่องของสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมไมเอื้ออํานวยตอนิสิตจํานวนมาก 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การลงเรียนในรายวิชาชีพครูบังคับของนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผูนํา
ทางการบริหารการศึกษา 

  ตามที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดเปดสอนระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ตั้งแต ป พ.ศ. 2548 พบวามีนิสิต

จํานวนหนึ่งที่ไมมีวุฒิทางการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมากอน และในหลักสูตรฯ ไมได

กําหนดใหเรียนรายวิชาวิชีพครูเพิ่มเติม ซึ่งในคูมือการศึกษาไดระบุใหเฉพาะนิสิตระดับปริญญาโทที่ไมมีวุฒิทาง

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี อนุปริญญา หรือเทียบเทา ตองเรียนวิชาชีพครูบังคับตามที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติมอีก 6 หนวยกิต และประธานบริหารหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะ

ผูนําทางการบริหารการศึกษา ไดหารือเรื่องดังกลาวตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดขอ

ความเห็นจากคณะศึกษาศาสตรเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหารือเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1) 

 

  มติ โดยหลักการผูที่ไมมีวุฒิทางการศึกษา นาจะตองศึกษารายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

แตเมื่อไมไดกําหนดไวในหลักสูตรและไมไดแจงนิสิตตั้งแตตน จึงไมจําเปนตองเรียน 
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4.2 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผูนําทางการ
บริหารการศึกษา 

    ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1072/2550 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา และคําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 002/2550 เร่ือง แตงตั้งคณาจารยบัณฑิตศึกษา ประเภท

อาจารยประจาํ ไดแตงตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานั้น เนื่องจาก

คณะกรรมการดังกลาวไดหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 14 มิถุนายน 2550 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะ

ผูนําทางการบริหารการศึกษา ชุดใหม ดังนี ้

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส        อติวิทยาภรณ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.สมจิตร   อุดม  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ กรรมการ 

4. อาจารย ดร.อิศรัฏฐ   รินไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

(เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)  

 

  มต ิ เห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลในลําดับท่ี 1. – 4. เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ด. 

สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา โดยใหเพิ่มรายชื่ออาจารย ดร.โสภาค  วิริโยธิน เปนกรรมการ       

ใหครบ 5 คน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

 

 
4.3 การเทียบโอนวิชาเรียน 
 4.3.1  เรื่อง  การเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาวจาริณ ี แกวมรกฎ 

                 ดวยนางสาวจาริณี  มรกฎ นิสิตระดับปริญญาโท รหัส 481997242 สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูที่ไดเรียนมาแลวในระดับปริญญาตรีเพื่อขอลดจํานวนหนวยกิต

สําหรับนิสิตปริญญาโทที่ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา แตไดศึกษาวิชาทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว  

ในการนี้  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาของนางสาวจาริณี  มรกฎ (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.3.1) 

 

 มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวชิาชีพครูของนางสาวจาริณี  มรกฎ ในรายวิชา

ตอไปน้ี 
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ที่ รายวิชาที่เทียบโอน หนวยกิต ระดับข้ันทีไ่ด 

1.  จต 101  จิตวิทยาเบื้องตน 2(2-0) A 

2.  นน 301  การแนะแนวเบื้องตน 2(2-0) B 

3.  ทน 301  ส่ือการสอน 2(2-0) A- 

4.  วผ 401  การวดัผลการศึกษา 3(3-0) B 

5.  สข 416  โครงการสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0) B 

 

 

 
 4.3.2  เรื่อง  การเทียบโอนวิชาเรียนของนายอานัส  มะแอเคียน 

                 ดวยนายอานัส  มะแอเคียน นิสิตระดับปริญญาโท รหัส 501997255 สาขาหลักสูตร

และการสอน ขอเทียบโอนรายที่ไดเรียนมาแลวในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนับเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตรายวิชา             

ในหลักสูตรที่กําลังศึกษา ดังนี้ 

1. 0324641  การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการใชปญญา 3(3-0-6) 

2. 0324522  การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

   ในการนี้  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบวิชาเรียนของนายอานัส              

มะแอเคียน (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.2) 

 

 มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวชิาเรียนของนายอานัส  มะแอเคียน  ในรายวชิา

ตอไปน้ี 

 

ลําดับที ่ รายวิชา หนวยกิต คาระดบัข้ัน 

1. 0324641  การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการใชปญญา 3(3-0-6) B+ 

2. 0324522  การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) B+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 4.3.3  เรื่อง  การเทียบโอนวิชาเรียนของนางสิริมาศ  เพ็ชรไทยพงศ 
                ดวยนางสิริมาศ  เพ็ชรไทยพงศ นิสิตระดับปริญญาโท รหัส 501997487 สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ขอเทียบโอนรายที่ไดเรียนมาแลวในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ดังนี้ 

 
รายวิชาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ระดับขั้น เทียบโอนกับรายวิชา 

276-531  วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยทางการศึกษา 

                                                                       3(3-0-3) 
B 

276-562 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 
                                                                      2(2-0-4) 

B 

0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 

  ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบรายวิชาเรียนของนางสิริมาศ     

เพ็ชรไทยพงศ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.3) 

 

 มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวชิาเรียนของนางสิริมาศ  เพ็ชรไทยพงศ  

 

 

 
 4.3.4  เรื่อง  การเทียบโอนวิชาเรียนของนางสาววันวิศาข  ศรีเมือง 

                ดวยนางสาววันวิศาข  ศรีเมือง นิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาการสุขภาพ

และการกีฬา ซึ่งโอนยายมาจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ในภาคเรียนที่ 1                

ปการศึกษา 2550 ขอเทียบโอนราย 640111 จิตวิทยาพัฒนาการ ที่ไดศึกษาจากสถานศึกษาเดิม กับรายวิชา 

0308252 จิตวิทยาพัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอน

รายวิชาเรียนของนางสาววันวิศาข  ศรีเมือง (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.4) 

 

 มติ เห็นชอบใหนางสาววันวิศาข  ศรีเมือง เทียบโอนรายวิชา 640111 จิตวิทยา-

พัฒนาการ กับรายวิชา 0308252 จิตวิทยาพัฒนาการ ได 
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4.4 การขอยายคณะ 
    ดวยนายอาคม  ตามปญนะ  นิสิตภาคปกติ สาขาวิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มี

ความประสงคขอยายมายังสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนปลาย  ปการศึกษา 2550  

เปนตนไป ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมบัติของนายอาคม  ตามปญนะ แลว ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวน        

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอยายคณะของนายอาคม  ตามปญนะ (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 4.4) 

 

  มติ เห็นชอบใหนายอาคม  ตามปญนะ  ยายจากสาขาวิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรม

ศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ได เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวน 

 

 
4.6 แผนพัฒนาระยะยาวของคณะศึกษาศาสตร 

    ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา กําลังดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 – 2564 เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณในชวง 15 ป ซึ่ง

ประธานคณะทํางาน (รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา) มีความประสงคจะขอรับฟงความ

คิดเห็นและขอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาในระยะยาวของคณะศึกษาศาสตรในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 

เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาในระยะยาวของคณะศึกษาศาสตรโดยเกิดประโยชนสูงสุด 

และกําหนดแผนไปในทิศทางเดียวกัน คณะจึงไดขอความอนุเคราะหภาควิชาและฝายที่เกี่ยวของ เสนอขอมูล

เพื่อหารือตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.6) 

 

  มติ ที่ประชุมไดใหขอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาในระยะ 15 ป ของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้  

 
แผนพัฒนาระยะยาวของคณะศึกษาศาสตร   

ดานการจัดการเรียนการสอน 
1. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูการจัดการศึกษาของการผลิตครู  โดยจัดกระบวนการ

ศึกษาผานระบบ  ICT  เปนการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ผลิตครูมืออาชีพที่มีความรูทางวิชาการ  เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และมีอุดมการณในวิชาชีพครู  ดวย

หลักสูตรและการสรางกระบวนการเรียนรูและการฝกปฏิบัติที่เขมขน  โดยใหความสําคัญกับทักษะ

สมัยใหม เชน การเรียนรูตลอดชีวิต   การสื่อสาร  ภาษาตางประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

ลักษณะที่พึงประสงคทั้งดาน  Employment  และ  Learnability 

3. การผลิตครูและการพัฒนาครูบนฐานพหุลักษณ  เพื่อใหไดครูที่มีศักยภาพในการทํางานในบริบทของ

วัฒนธรรมที่หลากหลายได 
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4. การพัฒนาโครงสรางการผลิตครูและพัฒนาครูใหมี เอกภาพที่ครอบคลุมทั้ งดานวิชาชีพครู                

ดานบุคลากรทางการศึกษาและดานครูตามกลุมสาระการเรียนรู  เพื่อใหสามารถบูรณาการวิธีการและ

เนื้อหาตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของการปฏิรูปการผลิต

ครูและพัฒนาครู 

5. แผนการขยายหลักสูตรตามแนวตั้งระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก 

6. แผนการขยายสาขารายวิชาเอก-คู , เอก-โท  เพื่อสงเสริมใหบัณฑิตมีโอกาสเขาสูตลาดแรงงานได

กวางขวางขึ้น 

7. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตรใหม)  เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  1  หลักสูตร  5  แขนง    ระดับ

ปริญญาโท  เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  1  หลักสูตร  3  แขนง   และระดับปริญญาเอก  เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 

8. จัดใหมีอาคารศูนยปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู  ที่จะเปนศูนยกลางเครือขายการพัฒนาครูอาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา  และเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทฤษฎีและการปฏิบัติระหวางอาจารยคณะ

ศึกษาศาสตรกับครูอาจารยจากสถานศึกษา  รวมทั้งโอกาสที่นิสิตจะเรียนรูจากประสบการณของผู

ปฏิบัติ  ตลอดจนการวิจัยรวมกันเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานศึกษาศาสตร 

9. รวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ    เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและการจัดการศึกษา  ทาง

ศึกษาศาสตรใหเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

10. บูรณาการการเรียนการสอนควบคูกับการวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยเนนใหผูเรียนไดมีทักษะการปฏิบัติจริงสอดคลองกับความตองการของตลาด 

11. โครงการความรวมมือระหวางศิษยเกา  สถานประกอบการ  ผูปกครอง  รวมจัดการศึกษา 

12. พัฒนาหองปฏิบัติการ  ส่ือการเรียนการสอนที่สามารถบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย  โดยที่สามารถบริหารจัดการใหมีความมั่นคงในการพึ่งพาตนเองดานงบประมาณ 

ดานการขยายโครงสราง 
1. พัฒนาใหมีศูนยปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู   ที่เปนศูนยกลางการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูเชิง

ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในพื้นที่ภาคใต  และเปนศูนยกลางเครือขายการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใตและระดับประเทศตอไป 

2. เปดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทักษิณ  เพื่อใหโอกาสทางการศึกษาไดครอบคลุมทุกระดับ   
ดานบคุลากร 

1. อาจารยของคณะศึกษาศาสตรมีความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการศึกษาตามสาขาที่รับผิดชอบ

และเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการเดียวกัน 

2. บุคลากรคณะศึกษาศาสตรมีตําแหนงทางวิชาการและมีศักยภาพในการพัฒนาองคความรู

ทางดานศึกษาศาสตรสูการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพในการจัดทําวิจัยและสามารถนําผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนางาน 
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ดานการวิจัย 
1. พัฒนางานวิจัยทางการศึกษา / ศาสตรและองคความรูทางการศึกษาเพื่อนําเสนอการประชุมใน

ระดับนานาชาติ 

2. บุคลากร ไดรับการเผยแพรผลงานวิจัยทางการศึกษา  ผลงานทางวิชาการ  องคความรูทาง

การศึกษาและตีพิมพ  สูวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีเครือขายการวิจัยทางการศึกษาที่เขมแข็ง  และเปนศูนยกลางของการเผยแพรองคความรูทางการ

วิจัยดานศึกษาศาสตร 
ดานการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาสํานักงานเลขานุการคณะใหเปนสํานักงานอิเล็กทรอนิคส  (E-office) 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาใชเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการ 

 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การแตงตั้งบคุคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ 
    ดวยภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดเปดการเรียนการสอนรายวิชา 0330831 ภาวะผูนําเพื่อ

ความเปลี่ยนแปลง ใหแกนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา        

ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2550 และเพื่อใหการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 

ภาควิชาการบริหารการศึกษาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ์ 

บุคคลภายนอกตําแหนงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

ประสานมิตร เปนอาจารยพิเศษสอนในรายวิชาดังกลาว (เอกสารการประชุม...นอกเลม) 

 

  มติ เห็นชอบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ์  เปนอาจารยพิเศษ

สอนรายวิชา 0330831 ภาวะผูนําเพื่อความเปลี่ยนแปลง ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2550 

 

 
5.2 การพิจารณาวิทยานิพนธ 

  ผูชวยศาสตราจารยเสริม  ทัศศรี (กรรมการประเภทคณาจารย) ขอหารือในเรื่องของการ

พิจารณาวิทยานิพนธของนิสิต ซึ่งตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่องของประธานและกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ ระบุวาประธานและกรรมการควบคุม จะตองมีตําแหนงรองศาสตราจารย หรือ ดร. จึงขอหารือเพื่อ

ความชัดเจนวาสาขาวิชาอื่นมีการปฏิบัติในเรื่องของประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธอยางไร เพื่อเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 
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  มติ เห็นควรใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากมีการประกาศใช

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อป พ.ศ. 2548 แลว 

 

 
5.3 การติดตั้งระบบเชื่อมตอ Wireless LAN ของภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค (กรรมการประเภทคณาจารย) ขอใหคณะ

ศึกษาศาสตรดูแลในเรื่องของการติดตั้งระบบ Wireless LAN ของภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เพื่อใช

ประโยชนในเรื่องของการเรียนการสอน  

 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบคณะพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชมุ 


