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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2553
วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุม ศษ.1 คณะศึกษาศาสตร
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั
(รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท)
3. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
(อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์)
4. กรรมการประเภทคณาจารย
(รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย)
5. กรรมการประเภทคณาจารย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
6. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมเขาประชุม
- ไมมี -

ผูเขารวมประชุม
1. นางสมนิตย
2. นางสุภาภรณ
เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.

สุกาพัฒน
ประดับแสง

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี้
1.1.1 แจงกําหนดการผูบ ริหารพบสวนงานตางๆ
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณไดกําหนดเขาพบผูบริหารและคณาจารยคณะศึกษาศาสตรใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ระหวางเวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งคณะศึกษาศาสตรจะแจงรูปแบบการจัดกิจกรรม
และสถานที่เขาพบในวันดังกลาวใหทราบตอไป
1.1.2 ศาลปกครอง จังหวัดสงขลา ใหมหาวิทยาลัยทักษิณชี้แจงรายละเอียดกรณี
ของนางสาวชลพร เมียนเพชร ฟองรองตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดวยศาลปกครอง จังหวัดสงขลา มีหนังสือใหมหาวิทยาลัยทักษิณ ชี้แจงรายละเอียด
และขอเอกสารประกอบการยื่ น ฟ อ งร อ งของ นางสาวชลพร เมี ย นเพชร เพื่ อ ยื่ น ฟ อ งร อ งต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจาก สกอ. ไดแจงใหบุคคลดังกลาวพนสภาพจากการเปนผูรับ
ทุนการศึกษาในโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (โครงการผลิตครู 5 ป) เพราะคาคะแนน
เฉลี่ย(เกรด) ในปการศึกษา 2548 ไมเปนไปตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดและไมบรรจุเขาเปนครูตามเงื่อนไขของ
โครงการและมหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบหมายให ค ณะศึ ก ษาศาสตร เป น ผู ชี้ แ จงเรื่ อ งดั ง กล า ว ซึ่ ง ขณะนี้ คณะ
ศึกษาศาสตร ไดชี้แจงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยแลว และมหาวิทยาลัยจะชี้แจงไปยังศาลปกครองจังหวัดสงขลา
ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจงจากรรมการ ดังนี้
1.2.1 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
1.2.1.1 โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต ไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
ณ หองแหลงการเรียนรู อาคารคณะศึกษาศาสตร โดยมีพิธีทางศาสนา ซึ่งมีคณาจารย บุคลากรและนิสิตมา
เขารวมโครงการ
1.2.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
1.2.2.1 โครงสรางหลักสูตร กศ.บ. หมวดวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.2.1
1.2.2.2 การขอใบประกอบวิชาชีพครูใหกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
หลักสูตร 5 ป) ที่สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2552
ตามที่ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการ
ขอใบประกอบวิชาชีพครูใหกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)ไปเมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2552
นั้น ทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไมออกใบประกอบวิชาชีพครูใหกับนิสิต จํานวน 8 คน ประกอบดวย
วิชาเอกเคมี 7 คน และวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว 1 คนได เนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม
ปรากฏใน Transcript ภาคเรียนตน ปการศึกษา 2552 ซึ่งเกิดจากการลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นของนิสิตใน
ขณะที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําหนังสือชี้แจงไปยังคุรุสภาแลวและ
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ขณะนี้อยูในระหวางนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา จะทราบผลในวันที่ 12 พฤษภาคม
2553
1.2.2.3 การสมัครงานของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาวิชาเอกวัดผลและ
ประเมินทางการศึกษาคูคณิตศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดรับทราบจากนิสิตวิชาเอก
การวัดผลและประเมินทางการศึกษาคูคณิตศาสตร วาไดไปสมัครงานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตไม
สามารถสมัครงานได เนื่องจากวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งตองการรับสมัคร
วิชาเอกคณิตศาสตร จึงไดแนะนําใหนิสิตไปสมัครงานหนวยงานอื่น ที่ไมไดกําหนดวุฒิการศึกษา ดังนั้น สําหรับ
การผลิตบัณฑิตเอกคูตอไปนาจะตองทบทวนกันอีกครั้ง
1.2.3 รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย
- ไมมี –
1.2.4 กรรมการประเภทคณาจารย
- ไมมี –
1.2.5 หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
1.2.5.1 สรุปการใชเงินงบประมาณแผนดินและรายได ประจําปงบประมาณ
2553 ไตรมาสที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.5.1
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2553
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2553 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 16.00 น. เปนตนไป ณ หองคณบดีคณะศึกษาศาสตร เพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม (เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 7 ขอ 7 มอบนางอุทัย ศิริคุณ ประสานงานผูสอนในการปรับชวงคาระดับขั้นให
เปนมาตรฐานเดียวกันตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ …
มอบนางอุ ทั ย ศิ ริ คุ ณ ประสานงานผู ส อนในการปรั บ ช ว งค า ระดั บ ขั้ น ให
เทากันตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ...
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วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 การปรับชวงคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2552
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 วาระที่ 4.1 พิจารณาคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2552 ที่ประชุม
มี ม ติ ม อบนางอุ ทั ย ศิ ริ คุ ณ ประสานงานผู ส อนในการปรั บ ช ว งค า ระดั บ ขั้ น ให เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น
ตามขอเสนอแนะจากกรรมการ ตามรายชื่อตอไปนี้
(1) รองศาตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ
(2) รองศาสตราจารยเอกวิทย แกวประดิษฐ
(3) อาจารยสุรศักดิ์ ไผดํา
(4) อาจารยจินตนา กสินันท
(5) อาจารยชัชวาล ชุมรักษา
(6) อาจารยอรพิน
ทิพยเดช
ซึ่งผลการประสานงานเปนดังนี้ ผูสอนในลําดับ (3)-(5) ชี้แจงวา ใชระบบ T-score ในการ
คํานวณคาระดับขั้น ชวงการใหคาระดับขั้นตางๆ จึงไมเทากัน สวนผูสอนในลําดับที่ (2) และ (6) ไดปรับชวงการ
ใหคาระดับขั้นตามมติการประชุมแลว
สําหรับผูสอนในลําดับที่ (1) รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ ยืนยันการกําหนดชวง
การใหคาระดับขั้นไมเทากัน และขอคณะใหทบทวนมติการประชุม คณะจึงไดแจงเวียนใหคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาการใหคาระดับขั้นของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ ตามหนังสือที่ ศธ 64.13/ว.81
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ซึ่งผลการแจงเวียน คณะกรรมการมีความเห็นที่แตกตางกัน จึงเสนอขอใหที่ประชุม
พิจารณาการใหคาระดับขั้นของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ ใหมอีกครั้ง (ตามรายละเอียดเอกสาร
การประชุมหมายเลข 3.1)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. การใหคาระดับขั้นโดยกําหนดรอยละผูเรียนใหเปนโคงปกติเปนวิธีการหนึ่ง แตไมนาจะ
สอดคลองกับบริบทของการศึกษาในปจจุบันคาระดับขั้นของผูเรียนนาจะเปลี่ยนไปตามความสามารถ(ผลการ
วัด) โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งปจจุบันการใหคาระดับขั้นที่ชี้ประสิทธิภาพของผูเรียนคือ ระบบอิงเกณฑ
จะอิงจุดประสงคหรืออิงมวลความรูก็ได ซึ่งชวงคะแนนจะหางเทากันโดยเฉพาะ A-D
2. การใหคาระดับขั้นหากมีประเด็นนี้อยางนี้มากๆ คณะนาจะมีการกําหนดมาตรฐานการ
กําหนดชวงการใหคาระดับขั้นที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องคอนขางละเอียดออน การพิจารณาใหคาระดับขั้นของอาจารยที่
สงมาก็เปนวิธีที่ทําได ประกอบกับอาจารยไดปฏิบัติอยางนี้มาโดยตลอดและคณะยังไมไดกําหนดแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนใหอาจารยไดทราบกอน ดังนั้น เมื่ออาจารยสงมาแลวก็นาจะยอมรับไปกอนและมากําหนดแนวปฏิบัติ
ใหมและอาจจะมีการอบรมอาจารยผูสอนในเรื่องการใหคาระดับขั้นเพิ่มเติมในโอกาสตอไป
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มติ 1. เห็นชอบคาระดับขั้นของ รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ
2. ชี้แจงใหรองศาสตราจารย ดร. ศุภวดี บุญญวงศ ทราบ
3. มอบรองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท กําหนดแนวปฏิบัติการกําหนดชวงการให
คาระดับขั้น
วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา
ดวยผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาหลักสูตรและการสอน ไดเสนอชื่อ นายนรเศรษฐ ศรีแกวกุล
เปนอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารยประจํา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตาม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ 1. ใหอาจารยนรเศรษฐ ศรีแกวกุล ปรับรูปแบบการเสนอประวัติใหเปนไปตาม
แบบฟอรมการเสนอบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
2. ใหผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาหลักสูตรและการสอน นําบันทึกการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อแตงตั้งเปนอาจารยบัณฑิตศึกษา (หลังจากอาจารยนรเศรษฐ ศรีแกวกุล ปรับรูปแบบการเสนอประวัติแลว)
เสนอใหประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.หลักสูตรและการสอนหรือหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู พิจารณาให
ความเห็น แลวนําสงฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตรเพื่อเขาพิจารณาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรตอไป
3. มอบฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธกําหนดขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
อาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาใหชัดเจน
4.2 เสนอชื่อนักวิจัยเพื่อพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเดนดานการวิจัย ประจําป 2553
ดวยมหาวิทยาลัย มีนโยบายสงเสริมและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานการวิจัย
เพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหเกิดการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณา
รางวัลผลงานดีเดนดานการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป พ.ศ.2553 จึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการ
พิจารณาการใหรางวัลผลวิจัยดีเดนประเภทตางๆ ขึ้น โดยสามารถสงไดใน 3 ชองทาง ดังนี้
1. เจาของผลงานเสนอผลงานเขารับการพิจารณาดวยตนเอง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเสนอ
3. หนวยงานตนสังกัดเสนอ
ในการนี้ จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเสนอชื่ อ อาจารย เ ข า รั บ การพิ จ ารณารั บ รางวั ล
ผลงานวิจัยดีเดนดานการวิจัยฯ ตามขอ 3 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ ใหผูประสานงานกลุมหลักสูตรวิชาตาง ๆ พิจารณาเสนอรายชื่อนักวิจัยฯ และนําเขา
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาหารือการตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกลุมวิชาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ตาม
โครงสรางคณะศึกษาศาสตร (ใหม)
ตามที่ ค ณะได ดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งภายในคณะเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งคณะไดเสนอมหาวิทยาลัยและไดผานมติสภาวิชาการ สมัย
สามัญครั้งที่ 02/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ไปแลวนั้น เพื่อใหการปรับโครงสรางของคณะเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด
กลุมวิชาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ตามโครงสรางคณะศึกษาศาสตร (ใหม) (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการโดยมีองคประกอบ ดังนี้

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน
3. ผูประสานงานกลุม หลักสูตรวิชา
4. ตัวแทนกลุม หลักสูตรวิชาละ 2 คน
5. กรรมการประจําคณะ
6. ประธานหนวยฝกสอนฝกงาน
7. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
8. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย
9. นางสาวจิรดา เหรียญขํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข อ 2 ที่ ป ระชุ ม เสนอ รองศาสตราจารย พ ฤฒิ พ งษ เล็ ก ศิ ริ รั ต น แ ละ
อาจารย ดร.สุริยา เหมตะศิลป

5.2 พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
ดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชา ตามโครงสรางคณะศึกษาศาสตร (ใหม)
ตามที่ คณะไดดํ า เนิน การปรั บ โครงสร า งภายในคณะนั้น เพื่อ การบริ ห ารงานภายใน
สาขาวิชาตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาหรือ
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมดํารงตําแหนงประธานสาขาวิชา ตามโครงสรางคณะศึกษาศาสตร (ใหม)
มติ ใหดําเนินการเมื่อไดจัดโครงสรางสาขายอยเสร็จเรียบรอยแลว
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5.3 พิ จ ารณาหารื อ การแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานในการจั ด ทํ า ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยาให
คําปรึกษา
ดวยใหปงบประมาณ 2553 คณะศึกษาศาสตรกําลังดําเนินการจัดทําหองปฏิบัติการจิตวิทยา
ให คํ า ปรึ ก ษา ห อ งปฏิ บั ติ ก ารปฐมวั ย และห อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ภาคและห อ งเสนอรายละเอี ย ดในการขอ
งบประมาณ ซึ่งขณะนี้หองปฏิบัติการจิตวิทยาใหคําปรึกษายังไมสามารถสงรายละเอียดเพื่อของบประมาณได
เพื่อใหการดําเนินงานในการจัดทําหองปฏิบัติการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําหองปฏิบัติการจิตวิทยาใหคําปรึกษา
มติ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดังนี้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารยนิรันดร จุลทรัพย
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์ กรรมการ
5. อาจารยเกษมสุข เฉลียวศักดิ์
กรรมการ
6. อาจารยดวงฤดี พวงแสง
กรรมการ
7. อาจารยวรวรรณินี ราชสงฆ
กรรมการ
8. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจิรดา
เหรียญขํา
ผูชวยเลขานุการ
และมอบฝายเลขานุการนัดประชุมคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2552 เวลา09.00
น.สถานที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง

5.4 พิจารณาการโอนยายสถานศึกษา (นางสาวตอยีบะห อาเกะ)
ด ว ยนางสาวตอยี บ ะห อาเก ะ รหั ส 521031066 นิ สิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย คณะ
ศึกษาศาสตร มีความประสงคขอยายสถานศึกษาไปยังหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการโอนยายสถานศึกษาของนิสิตดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.4)
มติ เห็นชอบใหนางสาวตอยีบะห อาเกะ โอนยายสถานศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึ ก ษาศาสตร ไปยั ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร บั ณ ฑิ ต (ศึ ก ษาศาสตร ) สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีได
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5.5 พิจารณาการโอนยายคณะ (นายสันตชัย ชินผา)
ดวยนายสันตชัย ชินผา นิสิตรหัส 521011774 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีความประสงคขอยายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิตดังกลาว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.5)
มติ เห็นชอบการโอนยายคณะของนายสันตชัย ชินผา จากสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มายังสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ได

ปดประชุม

เวลา 16.35 น.

นางสุภาภรณ ประดับแสง
บันทึกการประชุม

นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

