
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 6/2559 

วันพฤหสับดทีี่  21 กรกฎาคม  2559  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ  

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง – แทน) 

3. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ชชัวีร์  แก้วมณี – รักษาการแทน) 

6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา   กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา) 

7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ – แทน) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.สงิหา  ประสทิธ์ิพงศ์) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ  

11. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ  

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

13. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร  

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

14. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร  

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร  
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ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ   เน่ืองจาก ลา  

2. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   เน่ืองจาก   ติดภารกิจ  

3. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์   เน่ืองจาก ติดภารกิจ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  

2. นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  

3. นางเยาวลกัษณ์  พริกบญุจนัทร์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  

4. นางสาวปัทมา  สาํนกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร ประจาํปีงบประมาณ 2559 รอบ 9 เดอืน 

(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ได้รวบรวมข้อมลูจากสาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายใน

คณะศกึษาศาสตร์เพื่อจดัทําแผนปฏิบติัการประจําปีงบประมาณ 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารการประชมุ

หมายเลข 1.1.1 ในการนี ้จงึขอแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการดงักลา่ว 

1.1.2 ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัตกิารวิชาชีพครู 

การก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพครูในขณะนีไ้ด้ผ่านการตรวจรับงานในงวดท่ี 

13 ซึง่เป็นงานเทคอนกรีตและคานพืน้ชัน้ 3 แล้ว ความก้าวหน้าในการก่อสร้างในขณะนีเ้ป็นไปตามแผนท่ี

กําหนดไว้ และคาดว่าจะเสร็จตามเวลา ทัง้นี ้ คณะกําลงัดําเนินการของบประมาณสาํหรับครุภณัฑ์ประกอบ

อาคารดงักลา่ว 

1.1.3 ความก้าวหน้าในการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ  

โครงการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการชดุต่างๆ แล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายของสภามหาวิทยาลยัเป็นคณะกรรมการชดุสดุท้ายท่ีจะ

พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยท่ีประชมุดงักลา่วเห็นชอบให้จดัตัง้โรงเรียนสาธิตฯ             

ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ ทัง้นี ้ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ (ไม่มี) 
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1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม 

1.3.1 การสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนในโครงการ สควค. 

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559 คณะศกึษาศาสตร์ได้ดําเนินการสอบสมัภาษณ์นิสติโครงการ

ทนุ สควค. ซึง่ในปีนีม้ีผู้สอบสมัภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สวสวท.) จํานวน 12 คน โดยผ่านการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์ของ สสวท. แล้ว 

1.3.2 การปฐมนิเทศนิสิต 

คณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการปฐมนิเทศนิสติระดบับณัฑิตศกึษาในวนัท่ี 24 

กรกฎาคม 2559  ณ หอประชมุปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลยักําหนดจดั

โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ระดบัปริญญาตรีในวนัท่ี 6 สงิหาคม 2559  ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลยัทกัษิณ      

ในการนี ้ขอเชิญคณาจารย์ทกุท่านเข้าร่วมในโครงการดงักลา่ว 

1.3.3 การประชุมวิชาการทางการศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยับรูพา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกรมพลศกึษา จดัการประชมุวิชาการระดบัชาติ ระหว่างวนัท่ี 

21-22 ตลุาคม 2559  ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  โดยกิจกรรมในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2559 เป็นการ

ประชมุวิชาการ และวนัท่ี 22 ตลุาคม 2559 ช่วงเช้าเป็นการเสวนาวิชาการ ช่วงบา่ยเป็นการแข่งขนักีฬา และ    

ช่วงค่ําเป็นงานสงัสรรค์คืนสูเ่หย้า ซึง่จะจดังาน ณ โรงแรมบพีี สมิหลา จงัหวดัสงขลา 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.4.1 รายงานการใช้งบประมาณเงนิรายได้และแผ่นดนิ ประจาํปีงบประมาณ 2559  

- เอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1 

1.4.2 โครงการประชุมสัมมนาพฒันาระบบงานสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 

ด้วยสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการประชมุสมัมนาพฒันาระบบงาน

สายสนบัสนนุ คณะศกึษาศาสตร์ ในวนัศกุร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมวีว่า จงัหวดัสงขลา ทัง้นี ้

สาํนกังานได้จดัเจ้าหน้าท่ีประจําสาํนกังานซึง่จะสามารถให้บริการได้ตามปกติ 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 5/2559 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

5/2559 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 6 มิถนุายน 2559 ต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 แผนการบริหารความเส่ียงคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

 ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ได้จดัทําแผนการบริหารความเสีย่ง ปะจําปีการศกึษา 2558 ใน        

3 ประเด็นคือ 1. การนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์  2. การเตรียมนิสติเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และ 3. การรับ

นิสติระดบับณัฑิตศกึษา  

จากแผนการบริหารความเสีย่งทัง้ 3 ประเด็น คณะได้กําหนดกลยทุธ์และแนวทางการบริหาร

ความเสีย่ง และได้รายงานผลการดําเนินงานให้มหาวิทยาลยัทราบทกุไตรมาส และเน่ืองจากใกล้ถงึระยะเวลา

เร่ิมปีการศกึษาใหม่ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอประเด็นความเสีย่งท่ีจะดําเนินการในปีการศกึษา 

2559 (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.1) 
มต ิ เห็นชอบให้เสนอประเด็นความเสีย่งในปีการศกึษา 2559 ใน 2 ประเด็นคือ 

(1) การรับนิสติในระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศกึษา 

(2) การตัง้งบครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์จากอาคารศนูย์ปฏิบติัการ

วิชาชีพครู 

 

 

4.2 การเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอนเพื่อขอ

กําหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลุง 

 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพือ่ขอ

กําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึง่คณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบือ้งต้นแล้ว ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาเสนอชื่อคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

นพเก้า  ณ พทัลงุ (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.2) 

มต ิเห็นชอบให้เสนอชื่อคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร คําสอน เพื่อ

ประเมินการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ ดงันี ้
(1) รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  เป็นประธานอนกุรรมการ  

(2) รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นอนกุรรมการ  

(3) รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์ เป็นอนกุรรมการ  

(4) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร  
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4.3 การรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และรองศาสตราจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 

 - ถอนวาระจากการพิจารณา  เน่ืองจากผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง

ศาสตราจารย์ในสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ เสนอผลงานประเภทวิจยั ซึง่ไม่ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

ประจําสว่นงาน 

 

 

4.4 การพจิารณาโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท ภาษา และเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ระดบัปริญญาตรี 

 ด้วย คณะศกึษาศาสตร์มีความประสงค์ขอเปิดหลกัสตูรวิชาโท ภาษา เทคโนโลยีและ

นวตักรรม หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี เพื่อเป็นทางเลอืกให้แก่นิสติระดบัปริญญาตรีท่ีต้องการประกอบวิชาชีพครู 

โดยนิสติสามารถนําหน่วยกิตท่ีเรียนในวิชาโทไปใช้ในการเทียบโอนขอใบประกอบวิชาชีพครู และเพื่อให้นิสติ       

มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาท่ีใช้ในภมูิภาคอาเซียน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม    

ท่ีใช้ในวิชาชีพครูสมยัใหม่ (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.4 นอกเลม่) 

มต ิเห็นชอบ โครงการปรับปรุงหลกัสตูรวิชาโท ภาษา และเทคโนโลยีและนวตักรรมระดบั

ปริญญาตรี 
 

 

4.5 การเทยีบโอนรายวิชาของนายเอกพงษ์  บัวขาว และนางสาวขวัญตา  สุขพงษ์ 

 ด้วยมีนิสติมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชา ดงันี ้

(1) นายเอกพงษ์  บวัขาว  รหสั 581997292 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วจากมหาวิทยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม จํานวน 4 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5.1) 

(2) นางสาวขวญัตา  สขุพงษ์  รหสั 581997189 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชา

หลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 1 มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วใน

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ ในปีการศกึษา 25 54 

(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2547) เน่ืองจากนิสติพ้นสภาพแล้วสอบเข้ามาเรียนใหม่ในปีการศกึษา 2558 (หลกัสตูร 

พ.ศ. 2555) โดยมีจํานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลกัสตูรท่ีเข้าศกึษารวม 42 หน่วยกิต ขอเทียบโอนทัง้หมด 15 

หน่วยกิต จํานวน 5 รายวิชา เป็นร้อยละ 35.71 (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5.2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนของนิสติ

ดงักลา่ว 

มต ิเห็นชอบ การเทียบโอนรายวิชาของนิสติดงันี ้

(1) เห็นชอบให้นายเอกพงษ์  บวัขาว  เทียบโอนรายวิชาเรียนได้จํานวน 4 รายวิชา 

ดงันี ้
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ท่ี 
รายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสตูร 

หน่วยกิต 
รายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

หน่วยกิต 
ระดบั

ขัน้ กศ.ม. พ.ศ. 2555 แผน ข คม. พ.ศ. 2549 แผน ก 

1 0317512 การออกแบบและพฒันา

ระบบการเรียนรู้ 

3(2-2-5) GSET5203 การออกแบบและ

พฒันาระบบการ

เรียนรู้และการ

ฝึกอบรม 

3(2-2-5) B 

2 0317541 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

เพ่ือการศกึษา 

3(2-2-5) GSET5305 เทคโนโลยีการผลติ

ภาพน่ิงและวดิทิศัน์ 

3(2-2-5) B 

ท่ี 
รายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสตูร 

หน่วยกิต 
รายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

หน่วยกิต 
ระดบั

ขัน้ กศ.ม. พ.ศ. 2555 แผน ข คม. พ.ศ. 2549 แผน ก 

3 0317641 การออกแบบและพฒันา

บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

3(2-2-5) GSET6301 การพฒันาอี-เลร์ินน่ิง 3(2-2-5) B+ 

4 0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และส่ือสารการศกึษา 

3(2-2-5) GSET5201 เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศกึษากบั

การศกึษาร่วมสมยั 

3(2-2-5) B+ 

 
(2) เห็นชอบให้นางสาวขวญัตา  สขุพงษ์  เทียบโอนรายวิชาได้ 5 รายวิชา ดงันี ้

ท่ี 

รายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสตูร 

หน่วยกิต 

รายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

หน่วยกิต 
ระดบั

ขัน้ 

กศ.ม. สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ทกัษิณ พ.ศ. 2555 

กศ.ม. สาขาวชิาหลกัสตูรและการ

สอน คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2547 

1 0320501 บรูณาการพืน้ฐาน

การศกึษา 

3(3-0-6) 0320501 บรูณาการพืน้ฐาน

การศกึษา 

3(3-0-6) A 

2 0320511 การวจิยัทางการศกึษา 3(2-2-5) 0320511 การวจิยัทางการศกึษา 3(2-2-5) A 

3 0324511 การวจิยัหลกัสตูรและการ

สอน 

3(2-2-5) 0324511 การวจิยัหลกัสตูรและ

การสอน 

3(3-0-6) B+ 

4 0324523 การบริหารจดัการ

หลกัสตูรและการสอน 

3(3-0-6) 0324522 การบริหารจดัการ

หลกัสตูรและการสอน 

3(2-2-5) A 

5 0324621 สมัมนาหลกัสตูรและการ

สอน 

3(2-2-5) 0324523 สมัมนาหลกัสตูรและการ

สอน 

3(2-2-5) A 
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วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1 พจิารณาการรับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเหน็ในผลงานที่เสนอขอ

กําหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.จนิตนา  กสินันท์ 

  ด้วยอาจารย์ ดร.จินตนา  กสนินัท์ ได้เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาการศกึษา ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองการเผยแพร่และให้ความเห็นในผลงานของ

อาจารย์ ดร.จินตนา  กสนินัท์ (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1) 

มต ิ 1. รับรองการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ ดร.จินตนา  กสนินัท์  ซึง่การเผยแพร่เป็นไป

เกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
2. ท่ีประชมุมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร. จินตนา   กสนินัท์         

มีทิศทางสอดคล้องกบั (2) เพื่อให้รู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของบริบทโลก และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ           

วงวิชาการ 

 

5.2 การแก้ไขค่าระดบัขัน้ประจาํภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 ของนิสิตที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0308471 การวิจยัทางการศึกษา กลุ่ม 2 จาํนวน 37 คน 

   ตามท่ีอาจารย์ ดร.ณัชชา  มหปญุญานนท์ และอาจารย์ ดร.ชยัลขิิต  สร้อยเพชรเกษม  ได้รับ

มอบหมายให้สอนรายวิชา 0308471 การวิจยัทางการศกึษา กลุม่ 2 ในภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 ให้กบั

นิสติจํานวน 37 คนนัน้ เน่ืองจากการประเมินผลการเรียนของนิสติเกิดข้อผิดพลาดในการให้คะแนนชิน้งานใน

บางชิน้งาน ทําให้คะแนนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึง่ข้อผิดพลาดดงักลา่วได้ตรวจพบหลงัจากได้จดัสง่ค่าระดบัขัน้ใน

รายวิชาดงักลา่วไปแล้ว ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาขอแก้ไข        

ค่าระดบัขัน้ในรายวิชาดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการแก้ไขค่าระดบัขัน้รายวิชา 0308471 การวิจยัทางการศกึษา กลุม่ 2 ของ

อาจารย์ ดร.ณัชชา  มหปญุญานนท์ และอาจารย์ ดร.ชยัลขิิต  สร้อยเพชรเกษม ในภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 

2558 ให้กบันิสติจํานวน 37 คน ตามเอกสารการประชมุหมายเลข 5.2 และมอบฝ่ายวิชาการคณะประสานงาน

ในการปรับเหตผุลในการแก้ไขค่าระดบัขัน้ใหม่ และตรวจสอบรายละเอียดก่อนนําเสนอมหาวิทยาลยั 

 
 

ปิดประชุม เวลา 15.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

ตรวจรายงานการประชมุ 
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