รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2556
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยเกษม พันธุสะ – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล)
5. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ – รักษาการ)
7. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
9. ผูชวยศาสตราจารยวสันต กาญจนมุกดา
10. รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต
(อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
11. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ผูไมเขาประชุม
1. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย
2. ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
(ผุชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ)
3. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
4. อาจารย ดร.ศิริรัตน สินประจักษผล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เนื่องจาก

ฝกอบรมตางประเทศ

เนื่องจาก

ฝกอบรมตางประเทศ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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5. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
6. นางสุภาภรณ ประดับแสง

ผูรวมประชุม
นางสาวปทมา สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เจาหนาที่บริหารงาน

13.20 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 การลงนามความรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดตกลงทําความรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พัฒนาครูตามสมรรถนะใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 7 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, เขต 2 และเขต 3, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, 13 และ 16 โดยคณะศึกษาศาสตรจะ
ดําเนินการจัดอบรมใหกับบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่ตางๆ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 ประธานสาขาวิชา
1.2.1.1 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(1) ด ว ยโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพโรงเรี ย นในพระราชดํ า ริ และโรงเรี ย น
ขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต ไดเดินทางไปรับทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากสํานักงาน
มูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล โดยทุน
ดังกลาวจะจัดสรรเปนทุนสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 2 ทุน และสําหรับนิสิตชั้นปที่ 2, 3 และ 4 ชั้นปละ 1 ทุน
รวมทั้งสิ้น 5 ทุน เปนเงิน 2,012,000 บาท และจัดสรรเงินสําหรับพัฒนาครูและนักเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนา
จํานวน 10 โรงเรียน เปนเงิน 575,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,587,000 บาท
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1.2.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.2.2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบการเปด
ปริญญาโท แผน ข นั้น สภามหาวิทยาลัยมีมติใหมีการปรับแกไขระเบียบดังกลาว ทั้งนี้ ในหลักสูตรที่เปดแผน ข
มากอนแลว ยังคงใหดําเนินการตามระเบียบเดิมไปกอน โดยระเบียบการเปดปริญญาโท แผน ข ฉบับแกไขจะ
นําเขาพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณในครั้งถัดไป
1.2.3 เลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝา ยวิชาการและพัฒนานิสติ )
1.2.3.1 การสอบประมวลความรูของนิสิต
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอเรื่องการสอบประมวลความรูของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเขาพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจํา คณะศึก ษาศาสตร นั้น ที่ป ระชุมมี มติ ไมเ ห็น ชอบ และยังคงใหนิสิ ตสามารถสอบ
ประมวลความรูไดไมเกิน 3 ครั้ง ตามระเบียบเหมือนเดิม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 3/2556
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
3/2556 เมื่อวันจันทรที่ 11 มีนาคม 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
• หนาที่ 2 วาระที่ 1.2.1 เปลี่ยนจาก โครงการ ตชด. เปน โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต และสลับหัวขอยอยที่ (3)
กับ (4)
• หนาที่ 5 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนคาระดับขั้น...
แกไขเปน
ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคาระดับขั้น...
• หนาที่ 7 วาระที่ 4.5 ในสวนของมติขอที่ 2 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
...ทั้งนี้ หากนิสิตสําเร็จในหลักสูตร...
แกไขเปน
...ทั้งนี้ หากนิสิตในหลักสูตร...
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• หนาที่ 8 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
มติ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ขอถอนวาระ และจะนําเขา
แกไขเปน
มติ เห็นชอบใหประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาถอนวาระ และนําเขา

2.2 รับรองมติจากการแจงเวียนพิจารณา
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาการเทียบโอน
รายวิชาเรียนของนายธีรยุทธ อุสมาน นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว จํานวน 1
รายวิชา รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 2.2
คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายธีรยุทธ อุสมาน
จํานวน 1 รายวิชา ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจงเวียนดังกลาว
มติ รับรองมติจากการแจงเวียนโดยไมมีการแกไข

วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง (ไมมี)

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดวยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดขอความรวมมือใหหนวยงานจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ สวนงานละ 1 ชื่อ
ซึ่งคณะไดแจงเวียนใหสาขาวิชาและสํานักงานพิจารณาเสนอชื่อแลว ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอ
ชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 1 ชื่อ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ 1. เห็นชอบใหใชวิธีการเสนอชื่อเพื่อนับคะแนนจากรายชื่อที่สาขาวิชาและสํานักงาน
เสนอ
2. จากวิธีการในขอ 1. เห็นชอบใหเสนอชื่อ อาจารย ดร.สมศั กดิ์ โชคนุกูล เป น
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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4.2 การรับรองผลงานเพื่อตอสัญญาจาง
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ห มดสั ญ ญาการจ า งจะสามารถ
ดํ า เนิ น การต อ สั ญ ญาจ า งฉบั บ ใหม ไ ด จะต อ งนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในสวนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของคณาจารยที่ถึงกําหนดระยะเวลาการตอสัญญาจางฉบับใหม จํานวน 2 ราย คือ นายสิทธิชัย วิชัยดิษฐ และ
นางสาวพัชรี รมพยอม (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2 นอกเลม)
มติ รับรองคุณภาพผลงานของนายสิทธิชัย วิชัยดิษฐ และนางสาวพัชรี รมพยอม

4.3 การแกไขคาระดับขั้น (รายวิชาของอาจารยเพ็ญนภา ชูหมวกโชติ, อาจารย ดร.
สมจิต ร อุ ดม, อาจารย ดร.อมลวรรณ วี ร ะธรรมโม และ ผศ.ดร.กาญจนวั ล ย
ภิญโญศุภสิทธิ์)
ดวยมีคณาจารยแจงความประสงคขอแกไขคาระดับขั้นประจําภาคเรียนปลาย ปการศึกษา
2555 ดังนี้
1. อาจารยเพ็ญนภา ชูหมวกโชติ ขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0317323 การสื่อสาร
ขอมูลทางการศึกษา กลุมที่ 1 ใหกับนางสาวเยาวดี กุลทอง จากคาระดับขั้น D+ เปน C+ เนื่องจากเกิด
ขอผิดพลาดจากการพิมพขอมูล (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.1)
2. อาจารย ดร.สมจิตร อุดม ขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0302321 โรงเรียนกับชุมชน
กลุมที่ 3 ใหกับนางสาวกุลวดี แซเลียบ จากคาระดับขั้น B+ เปน A เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการพิมพ
ขอมูล (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.2)
3. อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0308191 ความเปน
ครู กลุมที่ 1 ใหกับนางสาวศุภรัตน เรืองคง จากคาระดับขั้น B+ เปน C+ และนางสาวสกุลรัตน กาญจนะ จาก
คาระดับขั้น C+ เปน B+ เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดจากการพิมพขอมูล (พิมพขอมูลสลับกัน) เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3.3
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์ ขอแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา
0000144 จิ ตวิทยาในชี วิตประจําวั น กลุ ม 2 ใหกับ นิสิต จํา นวน 3 ราย คือ นายจิต ติ อุ ดมธรรมากุ ล จาก
คาระดับขั้น C เปน B, นางสาวชญานี บัวทอง จากคาระดับขั้น F เปน C และนางสาวฮาวีนา มะนอร จาก
คาระดับขั้น C เปน B (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.4)
ประธานจึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการขอแก ไ ขค า ระดั บ ขั้ น ของ
คณาจารยขางตน
มติ 1. เห็ น ชอบการแก ไ ขค า ระดั บ ขั้ น ในรายวิ ช า 0317323 การสื่ อ สารข อ มู ล ทาง
การศึกษา กลุมที่ 1 ของอาจารยเพ็ญนภา ชูหมวกโชติ ใหกับนางสาวเยาวดี กุลทอง จากคาระดับขั้น D+ เปน
คาระดับขั้น C+
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2. เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0302321 โรงเรียนกับชุมชน กลุมที่ 3
ของอาจารย ดร.สมจิตร อุดม ใหกับนางสาวกุลวดี แซเลียบ จากคาระดับขั้น B+ เปนคาระดับขั้น A
3. เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0308191 ความเปนครู กลุมที่ 1 ของ
อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ใหกับนางสาวศุภรัตน เรืองคง จากคาระดับขั้น B+ เปน C+ และนางสาว
สกุลรัตน กาญจนะ จากคาระดับขั้น C+ เปน B+
4. เห็นชอบการแกไขคาระดับขั้นในรายวิชา 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
กลุม 2 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์ ใหกับนายจิตติ อุดมธรรมากุล จากคาระดับ
ขั้น C เปน B, นางสาวชญานี บัวทอง จากคาระดับขั้น F เปน C และนางสาวฮาวีนา มะนอร จากคาระดับขั้น C
เปน B
5. มอบนางสาวปทมา สํานักโหนด ประสานงานของรายละเอียดคะแนนของนิสิต
ที่มีการแกไขคาระดับขั้นจากอาจารยประจําวิชาเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวกรปภา สุรียแสง
ดวยนางสาวกรปภา สุรียแสง นิสิตโอนยายจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาสังกัด
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร
ใหมกับหลักสูตรเกา จํานวน 1 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวกรปภา สุรียแสง จํานวน 1 รายวิชา
ดังนี้
รายวิชาที่เรียนมาแลว - หลักสูตรใหม
รายวิชาที่ขอเทียบโอน - หลักสูตรเกา
หลักสูตร กศ.บ. (5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตร กศ.บ. (5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตร พ.ศ. 2555 วิชาเอกบังคับ
หลักสูตร พ.ศ. 2549 วิชาเอกบังคับ
0125111 ศาสนาในประเทศไทย
3(3-0-6) 0118281 ศาสนาในประเทศไทย
3(3-0-6)

4.5 การเสนอชื่อบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนา
นิสิต จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5 นอกเลม)
มติ 1. เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้
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(1) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1.1) อาจารย ดร.ฉันทัส ทองชวย
ประธานกรรมการ
(1.2) รองศาสตราจารยยุรฉัตร บุญสนิท
กรรมการ
(1.3) อาจารย ดร.มาโนช ดินลานสกูล
กรรมการและเลขานุการ
(2) อาจารยประจําหลักสูตร
(2.1) อาจารย ดร.ฉันทัส ทองชวย
(2.2) รองศาสตราจารยยุรฉัตร บุญสนิท
(2.3) อาจารย ดร.มาโนช ดินลานสกูล
(2.4) อาจารย ดร.จริญญา ธรรมโชโต
(2.5) ผูชวยศาสตราจารยนิดา มีสุข
2. มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรประสานงานขอรายละเอียดประวัติและ
ผลงานของอาจารยฉบับที่ไดรับการปรับปรุงลาสุดเพิ่มเติม

4.6 การปดหลักสูตร กศ.ม.คณิตศาสตร, กศ.ม.วัดผลการศึกษา และหลักสูตร กศ.บ.
จิตวิทยาการแนะแนว (5 ป)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ไดกําหนดใหหลักสูตรที่ไมเปด
ทําการสอนติดตอกันเปนเวลาตั้งแต 2 ปขึ้นไป ใหเสนอปดหลักสูตร โดยในสวนของคณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตร
ที่เขาขายดังกลาวจํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร กศ.ม.คณิตศาสตร, กศ.ม.วัดผลการศึกษา และหลักสูตร
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว (5 ป) รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปด
หลักสูตรดังกลาว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6 นอกเลม)
มติ เห็นชอบการปดหลักสูตร กศ.ม.คณิตศาสตร, กศ.ม.วัดผลการศึกษา และหลักสูตร
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว (5 ป) ทั้งนี้ ในสวนของหลักสูตร กศ.ม.คณิตศาสตร และหลักสูตร กศ.ม.วัดผล
การศึกษา ใหระบุเงื่อนไขการปด และป พ.ศ.ที่คาดวานิสิตคนสุดทายจะสําเร็จในหลักสูตรเพิ่มเติม
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วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 การเบิกคาสอนในชวงภาคเรียนฤดูรอน
อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไดเสนอ
ขอทบทวนการเบิกคาสอนในชวงภาคเรียนฤดูรอน ในอัตราที่สอนเกิน 30 คน ใหสามารถเบิกคาสอนไดมากกวา
300 บาท/นิสิตหนึ่งคน
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร เสนอขอ
ทบทวนอัตราการเบิกคาสอนในชวงภาคเรียนฤดูรอนไปยังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวาการเปด
รายวิชาในชวงภาคเรียนฤดูรอนใหคํานึงถึงการเปดรายวิชาที่มิใหกระทบตอแผนการเรียนในภาคปกติ

5.2 การเปดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา ไดแจงถึง
ปญหาจากการเปดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่วิทยาเขตพัทลุงวา ไมไดรับการสนับสนุนในสวนของพาหนะในการ
เดินทางไปสอนที่วิทยาเขตพัทลุงเทาที่ควร เนื่องจากฝายยานพาหนะของมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีรถเดินทางไป
กลับวิทยาเขตพัทลุงวันละ 2 เที่ยว (เชา และเย็น) เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย ซึ่งอาจารยที่เดินทางไปสอน
จะตองรอถึงชวงเย็นจึงจะเดินทางกลับมายังวิทยาเขตสงขลาได สงผลใหไมสามารถสอนในวิทยาเขตสงขลา
ตามที่มหาวิทยาลัยจัดตารางได จึงเสนอใหคณะพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาในเรื่องดังกลาว
มติ มอบฝายวิชาการและพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตรทําบันทึกแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบและพิจารณาหาทางแกไขตอไป

ปดประชุม

เวลา

17.25 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต
นางสมนิตย สุกาพัฒน
นางสุภาภรณ ประดับแสง
ตรวจรายงานการประชุม

