รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2550
วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป)
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ)
5. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส อติวิทยาภรณ)
6. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย
(ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท) (แทน)
7. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน)
8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
10. กรรมการประเภทคณาจารย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา กลาณรงค)
11. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารยชชั วาล ชุมรักษา)

ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารยคุณอานันท นิรมล)
2. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ ไปราชการ
กรรมการ ลากิจ
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3.
4.

กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง)

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารย ดร.สมจิตร อุดม
2. นางสมนิตย สุกาพัฒน
3. นางสุภาภรณ ประดับแสง

กรรมการ ไปราชการ
กรรมการ ไปราชการ

ผูชวยคณบดีฝา ยวิจัยและประกันคุณภาพ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 09.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี้
1.1.1 แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2550
- รายละเอียดเอกสารการประชุม หมายเลข 1.1.1
1.1.2 การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย และการศึกษา
ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยทางการศึกษาระดับชาติของประเทศเกาหลีใต และการสัมมนาวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร
ตามที่ ค ณะศึ ก ษาศาสตร ได จั ด โครงการศึ ก ษาดู ง าน ณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ ต ระ
ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 และจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ป ระเทศเกาหลี ใ ต ระหว า งวั น ที่ 17-21 กั น ยายน 2550 และโครงการสั ม มนาวิ ช าการคณะ
ศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 9-10 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมหาดแกวรีสอรท อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
และในวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2550 ณ ห อ งประชุ ม คณะศึ ก ษาศาสตร นั้ น จะสรุ ป และรายงานต อ
มหาวิทยาลัยและ UNESCO โดยขอใหภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานําภาพที่นิสิตไดบันทึกไว
นํามาคัดเลือกและฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธสรุปจัดทํารายงานสงใหมหาวิทยาลัยทักษิณและนําไปลงใน
เว็บไซดของ UNESCO ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.2.1 เรื่องแจงจากกรรมการ ดังนี้
1.2.1 รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 การประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร
เนื่องจากสํานักยุทธศาสตรและการพัฒนา จะเขาประเมินคุณภาพ
ภายในคณะศึกษาศาสตร หลังจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งฝายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะ
ศึกษาศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตรแลว โดยคาดวา
ประชุมหลังจากเปดภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2550 แลว จึงขอใหภาควิชาตาง ๆ เตรียมตัวรับการ
ประเมินดังกลาว
1.2.2 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
1.2.2.1 สรุปการใชเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2550 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
8/2550 เมือ่ วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม(รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 1 เพิ่ม รายชือ่ ผูไมเขาประชุม
11. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(อาจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ) กรรมการและเลขานุการ ไปราชการ
หนาที่ 2 แกไข บรรทัดที่ 25
ขอความเดิม “ของแตละภาควิชาในรองปที่ผานมา”
ขอความใหม “ของแตละภาควิชาในรอบปที่ผานมา”
หนาที่ 3 ตัดขอความ บรรทัดที่ 20 และบรรทัดที่ 23
- รายละเอียดเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.1.1
- รายละเอียดเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.1.2
แกไข บรรทัดที่ 22
ขอความเดิม “โครงการรําลึกพระคุณครู ในวันที่าริชาต 12 กันยายน
2550”
ขอความใหม “โครงการรําลึกพระคุณครู ในวันที่ 12 กันยายน 2550”
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หนาที่ 9

วาระที่ 3

บรรทัดที่ 8
ขอความเดิม “ปดประชุเวลา 15.50 น.”
ขอความใหม “ปดประชุมเวลา 15.50 น.”

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

วาระที่ 4

เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 เรื่อง พิจารณาคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2550
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดกําหนดใหมกี ารประเมินผลการเรียนของนิสิต ประจําภาค
เรียนตน ปการศึกษา 2550 โดยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ตาม
ขั้นตอน เพื่อใหการประมวลผลการเรียนของนิสิตเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอใหคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตรพิจารณาคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2550 (ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม หมายเลข 4.1 (นอกเลม))
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
การใหคาระดับขั้น I ดวยเหตุผลที่นิสิตไมเขาสอบหรือนิสิตไมสงงานนั้น ไมเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่องของการใหคาระดับขั้น I ดังนั้น การใหคาระดับขั้น I ของอาจารย
ผูสอนควรพิจารณาดวยวานิสิตจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้หรือไม หากสําเร็จการศึกษาการใหคา
ระดับขั้น I ไมสามารถทําได จึงใหอาจารยผูสอนควรจะใหคะแนนตามที่มีอยู และใหผูสอนใหเหตุผลของ
การให E มาดวย
มติ 1. เห็นชอบการใหคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนตน ปการศึกษา 2550
2. ไม เ ห็น ชอบการขอเลื่ อ นส งค า ระดับ ขั้น ชา ไปอี ก 1 ภาคเรีย น โดยขอให
อาจารยผูสอนใหคาระดับขั้น I ไวกอน แตจะยืดหยุนใหสงชาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 หากพนชวงวัน
ดังกลาว ขอใหอาจารยผูสอนพิจารณาวา ควรใหคาระดับขั้น I หรือไม หากใหคาระดับขั้น I อาจารยผูสอน
ตองนําคาระดับขั้นไปปรับแกใหม
3. มอบผูชวยศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท ประสานกับผูชวยศาสตราจารย
นรา บูรณรัช ในเรื่องของนิสิตที่ไดคาระดับขั้น E ในรายวิชา 0307531 ที่อาจารยผูสอนไดบันทึกนิสิตไม
เขาเรียนตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2550 บันทึกเดือนผิดหรือไม
4. การใหคาระดับขั้นในชวงคาระดับ E อาจารยผูสอนควรใสชวงคะแนนไวดวย
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4.2 เรื่อง พิจารณา/หารือการจัดโครงการพัฒนาผูสอนอิสลามศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
เนื่ อ งด ว ยสํ า นั ก ผู ต รวจราชการประจํ า เขตตรวจราชการที่ 12 ได เ ชิ ญ คณะ
ศึกษาศาสตร
เข า ร ว มประชุ ม เพื่ อ จั ด โครงการพั ฒ นาผู ส อนอิ ส ลามศึ ก ษาที่ จ บปริ ญ ญาตรี แ ละศึ ก ษาต อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู ในสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต และ
คณะฯ ไดประสานงานใหขอมูลไปยังสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 12 แลว และสํานัก
ผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 12 ไดประชุมกับ 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดแจงมติ
ที่ประชุมมายังคณะฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการคือ คาใชจายที่จะไดรับในการ
จัดการเรียนการสอนเปนคาใชจายใหกับมหาวิทยาลัย 37,000 บาท/หัว/หลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่เขา
รวมโครงการจะตองลงมาดําเนินการในพื้นที่ ที่มีการจัดการและการสอน และประชุมรวมกัน รวมทั้ง การ
นิเทศ การติดตามผล และการประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่จะเปนผู
ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนของตนเองดวย ในการนี้ คณะฯ จึงขอหารือตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร เพื่ อ พิ จ ารณาการเข า ร ว มโครงการดั ง กล า ว (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 4.2 )
มติ คณะศึกษาศาสตรไมเขารวมโครงการ เนื่องจากบุคลากรขาดความพรอมในการลง
ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพราะมีภาระงานสอนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและปริญญา
โท ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงไมมีความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับเห็นวามีมหาวิทยาลัยในพื้นที่
เปาหมายสามารถรองรับการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว จึงขอใหมหาวิทยาลัยในพื้นที่ดําเนินการใน
สวนที่เปนโควตาของมหาวิทยาลัยทักษิณดวย

วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การสํารวจการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานไดแจงให ที่ประชุม ทราบวา ไดมีหนั งสือสํารวจการเปลี่ย นสถานภาพจาก
ข า ราชการเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จากกองแผนงาน สํ า นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ซึ่ ง ตามร า ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ..... เรื่องการเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐได
ผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 คาดวาจะมีผลบังคับ
ใชในเดือนพฤศจิกายน 2550 และตามกฎหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดใหบุคลากรแสดงเจตนา
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนปรับเปลี่ยนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และไดขอความรวมมือให
ข า ราชการทุ ก คนแสดงความจํ า นงกรอกสํ า รวจการเปลี่ ย นสถานภาพจากข า ราชการเป น พนั ก งาน
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มหาวิทยาลัยที่ไดสงมาในวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และใหสงภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2550 โดยไมไดให
ขอมูลใด ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เชน ขอมูลบัญชีเงินเดือนใหม สวัสดิการการเบิกคารักษาพยาบาล
ฯลฯ ประธานจึงไดสอบถามขอมูลดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยแตไมมีขอ มูลและไมสามารถตอบเรื่องใด ๆ ได
ดังนั้น จึงไมไดสงใหขาราชการทุกคนไดตอบขอมูลดังกลาว แตไดตอบใหมหาวิทยาลัยทราบในภาพรวม
เมื่อครั้งไปรวมประชุมพิจารณาขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ วาขาราชการของคณะศึกษาศาสตร มีความ
ประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 100 % เพราะเมื่อนําจํานวน
เปอรเซ็นตไปคิดภาพรวมของมหาวิทยาลัยแลว ก็นาจะไดสัดสวนกันพอดี ประกอบกับขอมูลดังกลาวไมไดมี
การผูกมัด เพียงแตจะนําขอมูลไปใชประมาณการคาใชจายสวนเพิ่มตอสํานักงบประมาณเทานั้น สําหรับ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้นเปนหลักการที่ดีมาก ถามหาวิทยาลัยมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศน มี
ความโปรงใส มีความสามารถ ดังนั้น เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการนําไปประกอบการตัดสินใจ ประธานได
แจงขอมูลโครงสรางเงินเดือนคราว ๆ อยางไมเปนทางการวานาจะไมต่ํากวา 1.5 เทา ของสายสนับสนุน และ
1.7 เทาของสายวิชาการ จากนั้นไดสอบถามความสมัครใจของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร แต
ละคนที่เปนขาราชการวามีความประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ไดแสดงความจํานงประมาณ 2:3 ของจํานวนคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรทั้งหมด
จากนั้น ประธานไดแจงใหทราบวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดรางโครงสรางหนวยงานภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ใหม ซึ่ ง กํ า หนดให ค ณะศึ ก ษาศาสตร มี ห น ว ยงานภายในจํ า นวน 2 ภาควิ ช ากั บ 1
สํานักงาน คือ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน และภาควิชาการศึกษา และสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
โดยมีกรอบการคิดคือ 1 ภาควิชา จะตองมีอาจารยในสังกัด 18 คน หรือ 1 หนวยงาน จะตองมีจํานวนไม
นอยกวา 3 หลักสูตร จึงขอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร พิจารณาเรื่องดังกลาว
เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
ที่ประชุมไดพิจารณาและหารือกันอยางกวางขวางและไดมีมติดังนี้
มติ ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการสํารวจการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สวนเรื่องรางโครงสรางหนวยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร ที่ประชุมยังยืนยัน
คงไว 6 ภาควิชาเชนเดิม

ปดประชุมเวลา 11.50 น.
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