รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2559
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
13. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์ กรรมการ
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
15. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
16. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง ผู้ช่วยเลขานุการ
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17. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง เนื่องจาก ลาป่ วย

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางเยาวลักษณ์ พริ กบุญจันทร์ เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
2. นางสาวปัทมา สํานักโหนด เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.10 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้ งจากประธาน
(1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น
- เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1 นอกเล่ม
(2) การปรับเกณฑ์การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ด้ วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้ สาขาที่จะดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร เสนอ
มคอ.2 (คําอธิบายรายวิชา) เป็ นภาษาอังกฤษ และให้ สง่ มคอ.3 และ มคอ.4 ประกอบการพิจารณาด้ วย ทั ้งนี ้ ที่
ประชุมคณบดีไม่เห็นชอบและจะเสนอขอทบทวนมติในส่วนของ มคอ.2 ฉบับภาษาอังกฤษ ต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป
(3) การทําความร่ วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ทําความร่ วมมือทางวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่ องโครงการคูปองพัฒนาครู ซึง่ ขณะนี ้ได้ ลงนามความร่ วมมือเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
1.2 เรื่องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัยจะใช้ โปรแกรม I-Thesis ซึง่ เป็ นโปรแกรมการทําวิทยานิพนธ์
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยโปรแกรมจะสามารถติดตามความก้ าวหน้ าในการทําวิทยานิพนธ์ และสามารถ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้ ทั ้งนี ้ บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้ งรายละเอียดให้ สาขาวิชาทราบต่อไป

3

1.3 เรื่องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การสํารวจข้ อมูลนิสติ
ฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ขอความร่ วมมือสาขาวิชาสํารวจ และให้ ข้อมูลนิสติ
ปัจจุบนั และนิสติ ที่สาํ เร็ จการศึกษาไปรหัส 54 ที่มีคะแนนในรายวิชาชีพครู 3.00 ขึ ้นไป, รายวิชาเอก 3.00 ขึ ้นไป
และคะแนนรวม 3.00 ขึ ้นไป โดยขอให้ สาขาวิชาดําเนินการและส่งมายังฝ่ ายวิชาการคณะภายในวันที่ 22
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
1.3.2 โครงการคูปองพัฒนาครู
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ทําความร่ วมมือทางวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานในโครงการคูปองพัฒนาครูนั ้น คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดหลักสูตรการพัฒนาที่เน้ นการ
พัฒนากระบวนการจัดดการเรี ยนรู้ที่เน้ นกระบวนการคิดสูผ่ ้ เู รี ยนใน 5 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ซึง่ ผู้ที่สนใจ
สามารถติดตามรายละเอียดได้ ทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.)
1.4 เรื่องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะ
1.4.1 สรุปการใช้ งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน ไตรมาสที่ 2
- เอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1
1.4.2 การจัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
ด้ วยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ เข้ าตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พบ
ปัญหาในด้ านการจัดการครุภณ
ั ฑ์หลายรายการ ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว โดยการปรับ
รูปแบบการควบคุมดูแลครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ จะมีการติดบาร์ โค้ ดครุภณ
ั ฑ์ทกุ รายการ และมหาวิทยาลัยจะเข้ าตรวจสอบ
สภาพจริ งในระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559 ทั ้งนี ้ ขอความร่ วมมือสาขาวิชาจัดทํารายการครุภณ
ั ฑ์ใน
ความรับผิดชอบให้ ครบถ้ วนทุกรายการ
1.4.3 การปรับระบบงาน
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ จะปรับระบบงานบางส่วน มาให้ บริ การที่สาํ นักงาน ซึง่ ได้ แก่
งานบุคคลจะปรับในส่วนของการจัดทําเรื่ องขออนุมตั ิเดินทางไปปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมถึงการทําสัญญายืมเงินทดรอง
จ่าย และทํารายงานการเดินทางและหน้ างบเบิกจ่ายหลังการเดินทาง งานธุรการจะปรับในส่วนของการจัดทํา
หนังสือตอบรับการเป็ นวิทยากรหรื อผู้ทรงคุณวุฒิในรายการต่างๆ ของอาจารย์ การจัดซื ้อจัดจ้ างจะจัดซื ้อจัดจ้ าง
วัสดุสาํ นักงานในภาพรวมของคณะ โดยคณะจะสํารวจรายการจากสาขาวิชาและจัดซื ้อในคราวเดียว ซึง่ จะเริ่ ม
ตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ทั ้งนี ้ คณะจะมีหนังสือแจ้ งไปยังสาขาวิชาอีกครัง้ หนึง่
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 2/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
2/2559 เมื่อวัน พุธที่ 16 มีนาคม 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.3.1 ข้ อ (1) บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม ...ซึง่ จะเป็ นรูปแบบใหม่ที่ สามารถลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์
ได้ โดยไม่ จาํ กัดเวลา
แก้ ไขเป็ น
...ซึง่ จะเป็ นรูปแบบใหม่ที่ ใช้ การประเมินความก้ าวหน้ าในการ
ทําวิทยานิพนธ์
หน้ าที่ 5 วาระที่ 4.2 แก้ ไขคําว่า Tep เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ทั ้งหมด
หน้ าที่ 10 วาระที่ 5.2 ในส่วนของมติ ข้ อ 2
ข้ อความเดิม 2. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์
แก้ ไขเป็ น 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกําหนดเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2559 วาระที่ 4.2 การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ ดังนี ้
ระดับปริญญาตรี กําหนดเกณฑ์เป็ น 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. นิสติ แรกเข้ าไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษ โดยใช้
เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP
2. นิสติ แรกเข้ าไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างการศึกษาให้ มีเรี ยนภาษาอังกฤษทุกปี
การศึกษา และเมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษโดยใช้ เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP
3. นิสติ แรกเข้ าให้ ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อคัดแยกนิสติ
ตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่เอาผลการมาใช้ ในการตัดสินรับนิสติ เข้ า และพัฒนานิสติ ในระหว่าง
การศึกษาตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ เกณฑ์
PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP
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ระดับปริญญาโท กําหนดเกณฑ์เป็ น 3 รูปแบบดังนี ้
1. นิสติ แรกเข้ าไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษ โดยใช้
เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP
2. นิสติ แรกเข้ าให้ ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อคัดแยกนิสติ
ตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่เอาผลการมาใช้ ในการตัดสินรับนิสติ เข้ า และพัฒนานิสติ ในระหว่าง
การศึกษาตามระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ แรกเข้ า และทดสอบครัง้ ที่ 2 เมื่อสําเร็ จการศึกษา โดยใช้
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระดับปริญญาเอก ให้ มีการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ แรกเข้ า
โดยใช้ เกณฑ์
PSU-TEP, TSU-TEP หรื อ CU-TEP โดยคะแนนสอบต้ องผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะดําเนินการ
ตรวจข้ อสอบในรายวิชาเอกต่อไป ทั ้งนี ้ นิสติ สามารถนําผลการสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานอื่นที่เป็ น
มาตรฐานมาแสดงแทนการสอบได้ และเมื่อสําเร็ จการศึกษาให้ สอบภาษาอังกฤษโดยใช้ เกณฑ์
PSU-TEP,
TSU-TEP หรื อ CU-TEP
ในการนี ้ เนื่องจากตามมติดงั กล่าวยังไม่มีความชัดเจนในเรื่ องของช่วงคะแนนที่ใช้ ในการ
ทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนิสติ ประกอบกับที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริ หาร
ระดับสูง ในการประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีข้อสังเกตและข้ อเสนอว่า “ควรกําหนดช่วงระดับ
คะแนนและกลุม่ ของนิสติ ในแต่ละคณะ เนื่องจากแต่ละบุคคลจะมีทกั ษะทางด้ านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน”
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 3.1)
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ดังนี ้
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
เกณฑ์ ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา ปริญญาเอก
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
TOEIC
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
500
400
700
500
600
TOEFL
- Paper based
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
(TOEFL Paper)
450
400
550
450
500
- Computer-Based Test
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
(TOEFL CBT)
133
95
213
133
173
- Internet-Based Test
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
(TOEFL IBT)
45
32
80
45
61
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เกณฑ์ ภาษาอังกฤษ
IELTS
CU-TEP

ปริญญาตรี
สาขาวิชา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
4.0
3.0
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
45
30

ปริญญาโท
สาขาวิชา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
6.0
4.0
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
75
45

ปริญญาเอก
ไม่น้อยกว่า
5.0
ไม่น้อยกว่า
60

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิจารณารับรองรับรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอ
กําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา
ด้ วยอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา ได้ เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองการเผยแพร่ และให้ ความเห็น
ในผลงานของอาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 และนอกเล่ม)
มติ 1. รับรองการเผยแพร่ ผลงานของอาจารย์ ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ซึง่ การเผยแพร่
เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ที่ประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร. ชัชวาล ชุมรักษา
มีทิศทางสอดคล้ องกับ (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
วงวิชาการ

4.2 การเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา นั ้น เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้ ขอเปลีย่ นแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลีย่ นแปลงกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบ การเปลีย่ นแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา ดังนี ้
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กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
เดิม
1
2
3
4
5

อ.ยุพนิ พิมโคตร์
อ.ดร.เปลื ้อง สุวรรณมณี
ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
อ.พเยาว์ อินทสุวรรณ
อ.ดร.จารุวตั ร จันทร์ ประดิษฐ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

1
2
3
4
5

ใหม่
อ.ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์
อ.ดร.สมศักดิ์ โชคนุกลู
อ.ยุพนิ พิมโคตร์
ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
อ.พเยาว์ อินทสุวรรณ
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ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
อ.ดร.จารุวตั ร จันทร์ ประดิษฐ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

อาจารย์ ประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
เดิม
1
2
3
4
5

อ.ยุพนิ พิมโคตร์
อ.ดร.เปลื ้อง สุวรรณมณี
ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
อ.พเยาว์ อินทสุวรรณ
อ.ดร.จารุวตั ร จันทร์ ประดิษฐ์

1
2
3
4
5

ใหม่
อ.ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์
อ.ดร.สมศักดิ์ โชคนุกลู
อ.ยุพนิ พิมโคตร์
ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
อ.พเยาว์ อินทสุวรรณ

6
7

ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
อ.ดร.จารุวตั ร จันทร์ ประดิษฐ์

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ เสนอให้ หน่วยงาน
พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานละไม่เกิน 4 ชื่อ
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ได้ มาซึง่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิดงั กล่าว (เอกสารการประชุม นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบให้ สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพร้ อมประวัติ มายังคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อรวบรวม
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครัง้ ถัดไป

ปิ ดประชุม เวลา

15.45 น.
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นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

