
 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2554 

วันอังคารที ่31 พฤษภาคม 2554  เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
ณ หองประชมุคณะศกึษาศาสตร ชั้น 2  อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย   กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

4. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา – รักษาการแทน) 

5. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา   กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

6. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  กรรมการ  

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ) 

7. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

8.    นางสมนิตย   สุกาพฒัน     ผูชวยเลขานุการ   

9.    นางสุภาภรณ  ประดับแสง     ผูชวยเลขานุการ  

10.  นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร                 ผูชวยเลขานุการ  

 

ผูไมเขาประชุม  
1. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

2. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา     กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 
 
ผูเขารวมประชุม 
     นางสาวปทมา  สํานักโหนด   เจาหนาที่บริหารงาน 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน  ดังนี้ 

1.1.1 ความรวมมือกับสถาบนัทดสอบทางการศึกษาชาติ (สทศ.)   
        ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม วาระ 1.1.1  
 

1.1.2  โครงการวิจัยประเมินและพัฒนาหลักสูตรผลิตครู 5 ป 
         เนื่องดวยสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  16 สถาบัน  จะทําวิจัยการ

ประเมินหลักสูตรผลิตครู 5 ป เพื่อเปนขอเสนอแนะการผลิตครู  6 ป  โดยจะทําการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตร  

เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งขณะนี้ไดยกรางระเบียบตาง ๆ  และของบประมาณไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)แลว  แตเนื่องจากเรื่องที่จะทําวิจัยนั้นเปนเรื่องใหญ  และ วช. ยังไมมั่นใจ

วาจะทําไดสําเร็จหรือไม แตขอใหขยายการทําวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏดวย  ซึ่งการดําเนินงานใน

ระยะแรกใหทําการวิจัยฉบับสถาบันและไปรวมทุกสถาบันที่สภาคณบดีเพื่อรวบรวมงานวิจัยเปนฉบับเดียวกัน      
 

    1.1.3  การจัดทําวารสารนานาชาติของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
            จากการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 16 สถาบัน ไดแจงเกี่ยวกับ

การจัดทําวารสารนานาชาติของสภาคณบดี 16 สถาบัน  ฉบับที่ 2 ประจําป 2553 ขณะนี้พรอมท่ีจะตีพิมพลง

วารสารที่จะออกในเดือนมิถุนายน 2554  จํานวน 10 เร่ือง สําหรับในป พ.ศ.2552 ไดลงตีพิมพผลงานของ 

อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ไปแลว   หากกรรมการมีความประสงคที่จะลงตีพิมพบทความทางวิชาการ

ฉบับภาษาอังกฤษสามารถเสนอได เพื่อตีพิมพลงในวารสารฉบับตอไป    
 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2   เรื่องแจงจากรรมการ  ดังนี้ 
1.2.1 รองคณบดคีณะศึกษาศาสตร  

1.2.1.1 กิจกรรมรับนองใหมของคณะศึกษาศาสตร  
ดวยคณะกรรมการนิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดจัดกิจกรรมรับนองใหมของ 

คณะศึกษาศาสตร เร่ิมตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 และกิจกรรมที่รับนองใหมเฉพาะชวงเย็น เร่ิมตั้งแตวันที่ 

30 พฤษภาคม 2554 – วันที่ 6 มิถุนายน 2554  ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตรไดเชิญอาจารยในคณะฯ จํานวน 10 

คน มาดูแลการจัดกิจกรรมรับนองใหม  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารยทุกทานรวมกันดูแลการรับนองใหมของ

นิสิตในชวงวันดังกลาว  
 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 
1.2.2.1 แจงนสิิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศกึษาไดเสนอ 
         งานวิจัย 
          ดวยนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษาได

นําเสนองานวิจัยภาคบรรยาย ในงานวิจัยระดับชาติ เครือขายวิจัยระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปการศึกษา 

2554 รวมกับประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยประจําปของมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 21 ประจําป 2554 

เร่ืองคุณภาพการปฏิบัติประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนแหลงฝกประสบการณของนิสิตสาขาวิชาการวัดและ
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ประเมินทางการศึกษา กศ.บ.4 ปและ 5 ป  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งงานวิจัยดังกลาว

สามารถนํามาเปนผลงานของคณะศึกษาศาสตรได 

 
        1.2.2.2  แจงอาจารยไดรับรางวัลจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทย 
                                                 ตามที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเสนอรายชื่อ  อาจารย ดร.

สุริยา  เหมตะศิลป เพื่อคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย นั้น   

บัดนี้ สภาคณบดีฯ ไดจัดสงเหรียญรางวัลพรอมเกียรติบัตรไปยังอาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป โดยตรง จึงขอ

แจงใหคณะกรรมการทราบ    
 

                 1.2.3   หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร  
                               1.2.3.1  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพบกับผูบริหารวิทยา
เขตสงขลา 
                                             ตามที่ผูบริหารวิทยาเขตสงขลาไดกําหนดจะมาพบกบัคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร ในวันที่ 31 พฤษภาคม   2554 นั้น  เนื่องจากผูบริหารวิทยาเขตสงขลาติดภารกิจ เนื่องในวัน KM 

Day  จึงไมสามารถมาได แตไดเล่ือนไปเปนวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ซึ่งจะตรงกับวันที่มีการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร   จึงขอแจงใหคณะกรรมการประจําคณะอาจารยคณะศึกษาศาสตร

ทราบ เพื่อเตรียมปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ  แจงใหวิทยาเขตสงขลาทราบในวันดังกลาว  

           และที่ประชุมไดเสนอใหเชิญคณาจารยเขารวมประชุมดวยและหากคณาจารย

ไมสามารถเขารวมประชุมไดใหฝากปญหาและขอเสนอแนะมากับประธานสาขาวิชา  
          

     มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่  2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร สมัยสามัญ  
                ครั้งที่  5/2554  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554  

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 

5/2554  เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม  2554  เวลา 13.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร 

อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม มหาวิทยาลัยทักษิณ  (เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1) 
 

       มติ   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

                 หนาที่  2  วาระที่ 1.1.1 การบรรจุอาจารยใหมสังกัดคณะศึกษาศาสตร  ในบรรทัดที่ 3  

                                             ใหตัดขอความออก “คือ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี”  

        และใหเพิ่มคําวา “สาขาวชิา” ภายในวงเล็บของคําวา (คณิตศาสตร) เปน  

                                             “สาขาวชิาคณติศาสตร” 

                           วาระที ่1.1.3  ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาขอลาออกจากตาํแหนง 

        ในบรรทัดที่ 2  ใหตัดขอความออก “การลาออก”   
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       หนาที่ 5 วาระที่ 3.1   การเสนอชื่อคณะกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ  ใหแกไขดังนี้ 
                                          ขอความเดิม    
                                         “คณะจึงแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาโหวตคะแนนเสียงอีกครั้ง 

                                           ผลจากการโหวต คะแนนเสียงเปนดังนี้ มีผูโหวตคะแนนทั้งส้ินจํานวน 6 เสียง 

โดยโหวตใหรองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท จํานวน 5 เสียง และโหวตใหรองศาสตราจารยเอกวทิย   

แกวประดิษฐ จาํนวน 1 เสียง ประธานจงึเสนอใหที่ประชุมพจิารณาผลการโหวตดังกลาว” 
                                         ขอความใหม  
                                       “ คณะจึงแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาลง คะแนนเสียงอีกครั้ง 

                                       ผลจากการลงคะแนนเสียงเปนดังนี้ มีผูลงคะแนนทั้งส้ิน จํานวน 6 เสียง โดย

ลงคะแนนใหรองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท จํานวน 5 คะแนน และลงคะแนนใหรองศาสตราจารย

เอกวิทย  แกวประดษิฐ จํานวน 1 คะแนน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการลงคะแนนดังกลาว” 
 

 หนาที่  8  บรรทัดที่ 1  แกไขขอความดังนี ้

   ขอความเดิม  “ (5)  ขอ 9 หนาที่ 3 ใหปรับตารางขอมูลอาจารยประจําหลกัสูตรให

เหลือแค  5  คน” 

   ขอความใหม   “ (5)  ขอ 9 หนาที่ 3 ใหปรับตารางขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรให

เหลือ  5  คน” 
 

 หนาที่ 12   วาระที่ 4.5  เร่ือง การโอนยายคณะของนิสิต (น.ส.ธิดาวัลย  อุดมศรี  น.ส.กัญญานิษฐ  

ขุนประดิษฐ น.ส.นุสรา  คงทอง  น.ส.วธิตา  โตะสมัน น.ส.วราภรณ  สัจจสุจริตกุล น.ส.กรรณิการ  บัวบุญ น.ส.

นวพร  กองสมัน นายพงศธร  คงประสพ และนายเฉลิมพล  เลาหสกุล) ใหแกไขมติดังนี้ 

   ขอความเดิม    “เห็นชอบใหนางสาวธิดารัตน  อุดมศรี , นางสาวกัญญานิษฐ   

ขุนประดิษฐ, นางสาวนุสรา คงทอง, นางสาววธิตา  โตะสมัน, นางสาววราภรณ  สัจจสุจริตกุล, นางสาว

กรรณิการ บัวบุญ, นายพงศธร คงประสพ และนายเฉลิมพล  เลาหสกุล โอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตรได”    

   ขอความใหม  “เห็นชอบใหนางสาวธิดารัตน  อุดมศรี , นางสาวกัญญานิษฐ   

ขุนประดิษฐ, นางสาวนุสรา คงทอง, นางสาววธิตา  โตะสมัน, นางสาววราภรณ  สัจจสุจริตกุล, นางสาว

กรรณิการ บัวบุญ, นายพงศธร คงประสพ และนายเฉลิมพล  เลาหสกุล โอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตรได 

เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการโอนยายคณะ และไดสอบวัดแววครูผาน”    
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
               3.1  ทบทวนการโอนยายคณะของนิสิต (นายธีรวัฒน  ปญญาวัน)   
                      สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญครั้งที่ 5/2554 

เมื่อวันที่   18  พฤษภาคม 2554  ในวาระที่ 5.1  การโอนยายคณะของนิสิต (นายธีรวัฒน  ปญญาวัน นางสาว

ฮาบีบะ  เจะมะ นางสาซูบัยดะห  บูงอนียอ และนางสาวโรฮานี   หีมมะหมัด) ที่ประชุมไดขอทบทวนมติการ

ประชุมวาระที่ 5.1 เฉพาะกรณีการโอนยายคณะของ นายธีรวัฒน ปญญาวัน ใหม เนื่องจากนิสิตยังไมไดผานความ

เห็นชอบจากประธานสาขาวิชาใหม(สาขาวิชาภาษาตะวันตก)  ซึ่งการเขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได



 5

กําหนดใหมีการทดสอบกอนเขาเรียนในวิชาเอกภาษาอังกฤษและรับผูเรียนจํานวนจํากัด แตนิสิตไมได

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว   ในการนี้ จึงขอนําเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร พิจารณา

ทบทวนการโอนยายคณะของนิสิต (นายธีรวัฒน   ปญญาวัน)   

                    มติ  ไมเห็นชอบให นายธีรวัฒน   ปญญาวัน  โอนยายคณะ  เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามที่

สาขาวิชาภาษาตะวันตกกําหนด 

  
วาระที่ 3.2   การทบทวนรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
                 (สําหรับ กศ.บ. หลักสูตร 4 ป) 
                    สืบเนื่องจากการประชุมในสมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554   คณะกรรมการไดขอ

ทบทวนมติการประชุมในวาระที่ 5.4 เร่ืองรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 

เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนในโครงสรางหลักสูตรและ Curriculums  Mapping จึงขอใหคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณาการขอทบทวนมติการประชุมดังกลาว  

 

      มติ  ใหนําไปทบทวนในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในครั้งตอไป (วันที่ 15 

มิถุนายน 2554) 
 

วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1   คาระดับข้ันประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2553  

 ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดใหคาระดับขั้นตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร     ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบคาระดับขั้นประจําภาคเรียน

ฤดูรอน  ปการศึกษา 2553  (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1-นอกเลม) 
  

      มติ   เห็นชอบและขอใหประธานสาขาวิชาทุกทานติดตามคาระดับขั้นที่ไมสงตามกําหนด   
    

4.2 (ราง) แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 5 ป พ.ศ.2553-2557    
 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนยุทธศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 5 ป พ.ศ.2553-2557 เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554 ณ จักรพรรดิ์ รีสอรท อําเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา คณะไดดําเนินการรวบรวมรายละเอียดสงใหคณาจารยพิจารณาและปรับแกพรอมให

ขอเสนอแนะ และคณะไดสรุปเปนราง แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 5 ป พ.ศ.2553-2557 ในการนี้ จึงเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 5 ป พ.ศ.2553-2557   (ราง) แผนกลยุทธ

ทางการเงิน และแผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  (รายละเอียดตามเอกสารการ

ประชุม หมายเลข 4.2-นอกเลม) 

                     มติ   เห็นชอบ  รางยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 5 ป พ.ศ.2553-2557 (ราง) แผนกลยุทธ

ทางการเงิน และแผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยใหปรับแกตามที่

คณะกรรมการประจําคณะเสนอดังนี้ 
 

1.  (ราง) แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร                 
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         หนาที่ 1  วิสัยทัศน (Vision) 

              ขอความเดิม เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนําที่ไดรับการ

ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน  

              ขอความใหม  เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาชั้นนําที่ไดรับการยอมรับใน

ภูมิภาคอาเซียน  
 

          พันธกิจ (Mission) 
          ขอความเดิม   
                  1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาที่รูรอบและรูลึก มีปญญา คุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสํานึกความเปนครู และจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม มีทักษะการวิจัย การจัดการ โดยเนนกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและมุงผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาความเข็มแข็งทางวิชาการและการจัดการศึกษาขอบง

คณะ สูระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน 

         2. เปนคณะที่มุงเนนการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานศึกษาศาสตร เพื่อนําไปสูการเปน

คณะที่ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา ไดรับการยอมรับในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 

         3. เปนศูนยกลางการเรียนรูและเปนแกนขับเคลื่อนของเครือขายการเรียนรูทางศึกษาศาสตรใน

ระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 
 

                      ขอความใหม   
                      1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่รูรอบและรูลึก มีปญญา คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกความ

เปนครู และจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม มีทักษะการวิจัย การจัดการ โดยเนนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มี

คุณภาพและมุงผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและการจัดการของคณะ สูระดับชาติ และ

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

           2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางการศึกษา สงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทองถิ่นและรองรับการขยายตัวสูอาเซียน 

          3. เปนคณะที่มุงเนนการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานศึกษาศาสตร เพื่อนําไปสูการเปน

คณะที่ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา ไดรับการยอมรับในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 

          4. เปนศูนยกลางการเรียนรูและเปนแกนขับเคลื่อนของเครือขายการเรียนรูทางศึกษาศาสตรใน

ระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 
 

          หนาที่ 2 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

  ขอความเดิม  จุดแข็ง 

                         3. ศิษยเกาเปนเครือขายที่เข็มแข็ง 

  ขอความใหม  จุดแข็ง 

                         3. ศิษยเกามีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในสังคม 
 

          ใหเพิ่มจุดออนจาก  6 ขอ เปน 7 ขอ   โดยใหเพิ่ม “ระบบเครือขายศิษยเกาของคณะ

ศึกษาศาสตรยังไมเข็มแข็ง”   
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หนาที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีอัตลักษณของศึกษาศาสตร ใหเพิ่มเติมขอความดังนี้ 

 ขอความเดิม  ตัวบงชี้ ขอ 3 นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (PETCH)  

 ขอความใหม  ตัวบงชี้ ขอ 3 นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (PETCH) ตามอัตลักษณของ
คณะศึกษาศาสตร 

 

หนาที่ 9 ใหเพิ่มโครงการพัฒนาอาจารยและโครงการพัฒนาบุคลากร 
 

หนาที่ 15 ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการแกสังคมเพื่อมุงเสริมความเขมแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา เปนแกนขับเคลื่อนของเครือขายการเรียนรูดานศึกษาศาสตรอยางยั่งยืน 
 ขอ 3. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                      ในกลยุทธที่ 1  เปาประสงค 3. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
             ขอความเดิม 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวบงช้ี เปาหมาย แผนงาน 
2553 2554 2555 2556 2557 

3.การพัฒนาวิชาชีพ
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา 

1.ผลิตและพัฒนาวิชาชีพ
ค รู ใ ห มี คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเปนวิชาชีพช้ันสูง 

1 . โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่
เสริมสรางความเข็มแข็งของ
วิชาชีพครู 

1 1 1 1 1  

2 . มี แ ห ล ง ก า ร เ รี ย น รู ที่
เหมาะสมกับการเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู
ทั้งภายในและภายนอก 

1 1 1 1 1  

2.พัฒนาครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห มี
คุณภาพ 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสรางความเข็มแข็งของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 1 1 2 2 โครงการเสริมสรางความเข็มแข็ง
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

3.51 3.51 4.00 4.00 4.00  

3.รอยละของการนําความรู
จากการเข าร วมโครงการ
บริการวิชาการไปใชประโยชน 

20.00 25.00 25.00 30.00 30.00  

4.จํานวนผูเขารวมโครงการ
บริการวิชาการไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

1 1 2 2 2  

 

  แกไขเปน 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวบงช้ี เปาหมาย แผนงาน 

2553 2554 2555 2556 2557 
3.การพัฒนาวิชาชีพ
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา 

พัฒนาครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่
เ หมาะสมกับการ เป น
วิชาชีพช้ันสูง 
  

1 . โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่
เสริมสรางความเข็มแข็งของ
วิชาชีพครู 

1 1 1 1 1 โครงการทักษิณวิชาการ 

2 . มี แ ห ล ง ก า ร เ รี ย น รู ที่
เหมาะสมกับการเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู
ทั้งภายในและภายนอก 

1 1 1 1 1 โครงการทักษิณวิชาการ 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวบงช้ี เปาหมาย แผนงาน 
2553 2554 2555 2556 2557 

  3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสรางความเข็มแข็งของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 1 1 2 2 โครงการเสริมสรางความเข็มแข็ง
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4.ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

3.51 3.51 4.00 4.00 4.00  

5.รอยละของการนําความรู
จากการเข าร วมโครงการ
บริการวิชาการไปใชประโยชน 

20.00 25.00 25.00 30.00 30.00 โครงการพัฒนา บุคลากรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

6.จํานวนผูเขารวมโครงการ
บริการวิชาการไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติ 

1 1 2 2 2  

 
ขอ 4. การสงเสริม สืบสานโครงการในพระราชดําริ   
              ขอความเดิม 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวบงช้ี เปาหมาย แผนงาน 
2553 2554 2555 2556 2557 

4.การสงเสริม สืบสาน
โ ค ร ง ก า ร ใ น
พระราชดําริ 

1.สงเสริม สนับสนุนใหมี
โครงการพระราชดําริ 

1.จัดโครงการสงเสริม สืบสาน
โครงการพระราชดําริ 

1 1 1 1 1 โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ (โครงการสงเสริม
ศักยภาพการเรียนรูในโรงเรียน
สั งกั ดกองกํ ากั บการ ตํ า รวจ
ตระเวนชายแดนที่ 43) 

2.ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  

  3.จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

1 1 2 2 2  

  
           ขอความใหม  

เปาประสงค กลยุทธ ตัวบงช้ี เปาหมาย แผนงาน 
2553 2554 2555 2556 2557 

4.การสงเสริม สืบสาน
โ ค ร ง ก า ร ใ น
พระราชดําริ 

1.สงเสริม สนับสนุนใหมี
โครงการพระราชดําริ 

1.จัดโครงการสงเสริม สืบสาน
โครงการพระราชดําริ 

1 1 1 1 1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
โรงเรียนในพระราชดําริและ
โรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่
การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต 

2.ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  

  3.จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

1 1 2 2 2  

 
2. (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

คณะกรรมการมีขอเสนอแนะจากกรรมการ  

1. จากขอ 5.8 สนับสนุนใหทุกสวนงานมีเงินสะสมเปนของตัวเอง เพื่อใหสามารถนํามา 

บริหารจัดการในชวงที่งบประมาณปกติไมเพียงพอ ไดตามความจําเปน  คณะกรรมการไดเสนอแนะวา 

งบประมาณปกติไมเพียงพอกับรายจาย จึงทําใหไมมีเงินสะสม 

2. ในขอ 6 แนวทางในการบริหารจัดการทางดานรายจาย คณะควรแสดงสวนนี้ใหเห็น 

เหมือนของมหาวิทยาลัยดวย 

           3.  ควรจะมีการตั้งงบประมาณคาสอนสําหรับนิสิตปริญญาโท หมวดวิชาชีพครู  ไวในแผนฯ  
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  4.   ในตารางเปาหมายการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ ขอใหไปดูโครงการบริการ

วิชาการของแตละสาขาวิชาใหม เนื่องจากจํานวนงบประมาณนาจะมากกวาจํานวนที่ปรากฏอยูในตารางหนา 7 

 
วาระที่ 4.3   การแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยพิเศษ (รศ.ดร.สมพร ไชยะ, อ.ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน,ศ.ดร. 
                เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ และ รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ,  อาจารยอัมพร มงคลสวัสดิ์, 
                อาจารยจรัญ สุขเกษม และ ผศ.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม  
      1.ตามที่หลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดเปด

สอนรายวิชา 0330732 อนาคตศึกษาและการวางแผน 3(2-2-5) และรายวิชา 0320702 วิธีวิทยาการการวิจัย

เชิงคุณภาพ 3(2-2-5) สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2553 และไดเชิญ

บุคคลภายนอก (รศ.ดร.สมพร ไชยะ, อ.ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน,ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ และ 

รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ) เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาดังกลาว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

      2. ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเปดสอนรายวิชา 0308241 ภาษาไทยสําหรับ

ครู 2(1-2-3) ในหมวดวิชาชีพครู ใหกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ชั้นปที่ 2 จํานวน 7 กลุม 

ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2554 ไปแลวนั้น เนื่องจากการสอนรายวิชาดังกลาวไมมีอาจารยผูสอนประจํา และ

ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธคณะศึกษาศาสตร ไดเชิญบุคคลภายนอก (อาจารยอัมพร มงคลสวัสดิ์ และ

อาจารยจรัญ สุขเกษม) เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาดังกลาว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3 -

เอกสารนอกเลม) 

           3. ดวยหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา ไดเปดสอนรายวิชา 0330851 

สัมมนาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา และรายวิชา 0330831  ภาวะผูนําเพื่อความเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 

โดยเชิญบุคคลภายนอก(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม และอาจารย ดร.จารุวรรณ 

พลอยดวงรัตน) เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาดังกลาว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการ

แตงตั้งบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3 -เอกสารนอกเลม) 
 
               มติ  เห็นชอบบุคคลภายนอก รศ.ดร.สมพร ไชยะ, อ.ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน,ศ.ดร.เกรียงศักดิ์       

เจริญวงศศักดิ์, รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ, อ.ดร.จารุวรรณ   พลอยดวงรัตน,  อ.จรัญ สุขเกษม  และ             

ผศ.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม เปนอาจารยพิเศษ 

                       ยกเวน อาจารยอัมพร มงคลสวัสดิ์  ใหตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษากอน หากเปนไปตาม

เกณฑใหเห็นชอบ ถาหากไมเปนไปตามเกณฑก็ไมเห็นชอบใหเปนอาจารยพิเศษ 
                     
วาระที่  5   เรื่องอื่นๆ 

5.1  การโอนยายคณะของนิสิต (นายอํารัน  มะลี, นางสาวปริศนา  แดหวามาลัย, 
นางสาวนูรอาดียัน  มิสุแท, นางสาวอาอีเซาะ  ซีเดะ)  

   ดวยมีนิสิตประสงคขอโอนยายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
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1. นายอํารัน  มะลี  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  

คณะวิทยาศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

2. นางสาวปริศนา  แดหวามาลัย มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาภาษามลายู 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

 3.   นางสาวนูรอาดียัน  มิสุแท มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาภาษามลายู  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

                          4.  นางสาวอาอีเซาะ  ซีเดะ  มีความประสงคขอโอนยายจากสาขาวิชาภาษามลายู คณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

               (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1-นอกเลม) 

 

     มติ  เห็นชอบการขอโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 4 ราย คือนายอํารัน  มะลี, นางสาวปริศนา   

แดหวามาลัย, นางสาวนูรอาดียัน  มิสุแท นางสาวอาอีเซาะ  ซีเดะ  

 

ปดประชุม เวลา  12.50 น. 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง 

    บันทึกการประชุม 

 

นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


