รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
11. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
14. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
15. นางสุภาภรณ์ คติการ
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
3. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่มี)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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เริ่มประชุมเวลา

เวลา

09.25 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1)
1.1.2 โครงการพั ฒ นาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดาริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้ น ที่
การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ (โครงการ ตชด.) ได้กาหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและสรุป ผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประชุมประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาการ
รับรองหลักสูตร 5 ปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติให้หลักสูตรต่างๆ ส่งแบบประเมิน
หลักสูตร และเอกสารประกอบการรับรองหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2562
1.2.1.3 มหาวิทยาลัยกาหนดปิดระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน/ระดับ
หลักสูตร (e-SAR) ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือให้ทุกหลักสูตรกรอกข้อมูลในระบบภายในวันดังกล่าว
1.2.1.4 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดาเนินการสารวจมายัง
คณะ ว่ามีอาจารย์คนใดที่ ยังไม่ได้รับการอบรมเรื่อง AUN-QA ซึ่งในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้ ความรู้
ในเรื่องดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 โดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
1.2.2.1 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ตอบรับเป็นหน่วยประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นในระดับชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญนั้น คณะกาหนดให้
มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาผลงานในรอบปัจจุบันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อชี้แจงการให้ความเห็นใน
ส่วนของผลงาน ซึ่งจาเป็นต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ประเมิน และกาหนดวันในการส่งผลการประเมินผลงานในรอบ
ปัจจุบัน
1.2.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ได้ตอบรับเป็นหน่วยพัฒ นาข้าราชการครูในสั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริง นั้น วิทยากร
สามารถดาเนินการกรอกข้อมูลในหลักสูตรการพัฒนาครู ได้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1.2.3 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.2.3.1)
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1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.4.1 โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 (กล้วยไม้เกมส์)
ตามที่เครือข่ายศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ จานวน 7 สถาบัน ได้จัดโครงการแข่งขัน
กีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 หรือกล้วยไม้เกมส์ ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการนั้น บัดนี้โครงการได้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้ว
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลจากการแข่งขันมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งฝ่ายพัฒนา
นิสิตได้จัดแสดงถ้วยรางวัลดังกล่าวบริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
1.2.5 ประธานสาขาวิชา
1.2.5.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2562 ณ หอประชุ ม ปาริช าต มหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ วิ ท ยาเขตสงขลา โดยมี ม หาวิท ยาลั ย ร่ว มจั ด งาน 10 แห่ ง
ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศ 6 แห่ง และต่างประเทศ 4 แห่ง จากประเทศมาเลี เซีย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม และมีผลงานเข้าร่วมนาเสนอในงานทั้งสิ้น 57 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 325 คน ซึ่งโครงการได้สาเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
1.2.5.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดงานเทคโนสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และขณะนี้อยู่ในระหว่างสรุปการดาเนิน
โครงการ
(2) นายคริษ ฐ์ ช่ ว ยอั กษร นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Happy วิถีเกษตรไทย” ในงาน
Agriphoto Contest ครั้งที่ 11
1.2.5.3 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(1) สาขาวิชาได้จัดโครงการพลศึกษาบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ในระหว่างวันที่
13-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่นะ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 6 สถาบัน ซึ่งเป็นการบูรณา
การองค์ความรู้จากหลากหลายสถาบันและถ่ายทอดสู่ชุมชน
(2) สาขาวิชาได้จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษา ร่วมกับกรมพลศึกษา ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนในด้านการ
เป็นผู้ฝึกสอนตะกร้อ กรีฑา และปันจักสีลัต
1.2.5.4 ประธานสาขาวิชาการประมินผลและวิจัย
(1) สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ร่ว มเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานวั ด ผลสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ง ที่ 27 ในระหว่ า งวั น ที่ 20 -22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการสาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
(2) สาขาวิ ช าการวั ด และป ระเมิ น ผลการศึ ก ษ า คณ ะศึ ก ษ าศาสตร์
มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ได้ เข้า ศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สาหรับ นั กศึกษาระดับ ปริญ ญาโท
ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และให้เกิดความพร้อมในการทาวิจัย ในระหว่างวันที่
18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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1.2.5.5 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ด้วยนางสาวเทพิ นท์ แวอุ มา และนางสาวญาณนันท์ สิทธิชัย นิสิตหลักสูต ร
การศึ กษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ กส์ ได้ส่ งผลงานสื่ อการเรีย นการสอน ชุ ดการทดลองการเคลื่ อนที่ แบบซิ ม เปิ ล
ฮาร์โมนิก เข้าประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุม
ไบเทคบางนา ซึ่ ง จั ด โดยส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) โดยนิ สิ ต ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมการศึกษาและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2.6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
(1) หน่วยฝึกสอนฝึกงาน กาหนดจัดประชุมอาจารย์ส่งตัวนิสิตฝึกปฏิบัติงาน
การสอนในสถานศึกษาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้รายละเอียด
และเตรียมความพร้อมก่อนการส่งตัวนิสิตในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประธานสาขาวิ ชา
แจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งตัวนิสิตทราบด้วย
(2) หน่วยฝึกสอนฝึกงานกาหนดจัดโครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนฯ
ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการชี้แจงนิสิตในเรื่องของ
การ upload ไฟล์บทความวิจัยที่นิสิตดาเนินการเสร็จแล้วเข้าระบบ
ข้อสังเกตจากกรรมการ
หน่ วยฝึ กสอนฝึกงานควรกาหนดรูป แบบของปกงานวิจัยให้ เป็ น รูป แบบ
เดียวกันทั้งหมด
1.2.6.2 รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
ตามที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งตัวชีว้ ัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผู้รับผิดชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ขอให้คณะเตรียมความ
พร้อมในการให้ข้อมูลหรือรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ สมัย สามัญ ครั้ง ที่
1/2562
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุ ม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในลาดับที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจาย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
ล าดั บ ที่ 19 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ศิ รี พ ร สั ง ข์ ท อง แก้ ไ ขเป็ น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สิรีพร สังข์ทอง
หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.1.3 บรรทัดที่ 2
ข้อความเดิม ครู ไม่ถือว่าเป็นพหุวิทยากร...
แก้ไขเป็น
ครู ไม่ถือว่าเป็นพหุวิทยาการ...
หน้าที่ 6-15 วาระที่ 4.3 ให้เปลี่ยนคาว่า ยกร่างหลักสูตร เป็น ปรับปรุงร่างหลักสูตร
และในส่วนของมติบรรทัดที่ 1 ในทุกวาระย่อย ให้เปลี่ยนคาว่า เห็นชอบหลักสูตร... เป็น เห็นชอบร่างหลักสูตร...
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจาปี 2561 ระดับส่วนงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
24 มกราคม 2562 ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการ
เรียนการสอน ประจาปี พ.ศ.2561 ระดับส่วนงาน ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
แล้ว และได้มีการประชุม คณะกรรมการดาเนินการคัดเลื อกฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ประชุม มีมติ
เห็นชอบให้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิ พัฒ น์เพ็ญ ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. 2561
ระดับส่วนงาน
ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ.2561 ระดับส่วนงาน
มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ เข้ารับการพิจารณา
เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจาปี พ.ศ. 2561 ระดับส่วนงาน
4.2 พิจารณากาหนดหลักเกณ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้วยสภามหาวิทยาลัยทักษิณได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้กาหนดวิธีการเสนอชื่อผู้ สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย โดยให้สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย์ ในสาขาวิชา และสานักงานจัดประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 1 ชื่อ
และส่งชื่อดังกล่าวพร้อมระวัติมายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อนาเข้าพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ โดยหากไม่มีผู้ได้รับเสนอชื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ว่าจะพิจารณาเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยหรือไม่
4.3 พิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
---ถอนวาระการพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) วิทยาเขตพัทลุง
ด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ได้ดาเนินการร่างหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจาปีการศึกษา 2562 และเนื่องจากสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
มีความประสงค์จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ
เห็ น ชอบการเปิ ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร 4 ปี )
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยให้สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดนโยบายความ
เห็นชอบในการเปิดหลักสูตรดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จากมหาวิทยาลัย
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5.2 พิจารณารายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต รวจสอบรายชื่ อ นิ สิ ต ที่ ค าดว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษา ในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อนิสิตดังกล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ
เห็นชอบรายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ปิดประชุม

เวลา

12.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

