รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 6/2559
วันพฤหัสบดีท่ ี 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแหล่ งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง – แทน)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
4. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ชัชวีร์ แก้ วมณี – รักษาการแทน)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั กรรมการ
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
11. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์ กรรมการ
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
13. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
14. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ เนื่องจาก ลา
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง เนื่องจาก ติดภารกิจ
3. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ เนื่องจาก ติดภารกิจ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
2. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
3. นางเยาวลักษณ์ พริ กบุญจันทร์ เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
4. นางสาวปัทมา สํานักโหนด เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.25 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปี งบประมาณ 2559 รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ รวบรวมข้ อมูลจากสาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม
หมายเลข 1.1.1 ในการนี ้ จึงขอแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการดังกล่าว
1.1.2 ความก้ าวหน้ าในการก่ อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
การก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครูในขณะนี ้ได้ ผ่านการตรวจรับงานในงวดที่
13 ซึง่ เป็ นงานเทคอนกรี ตและคานพื ้นชั ้น 3 แล้ ว ความก้ าวหน้ าในการก่อสร้ างในขณะนี ้เป็ นไปตามแผนที่
กําหนดไว้ และคาดว่าจะเสร็ จตามเวลา ทั ้งนี ้ คณะกําลังดําเนินการของบประมาณสําหรับครุภณ
ั ฑ์ประกอบ
อาคารดังกล่าว
1.1.3 ความก้ าวหน้ าในการจัดตัง้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการจัดตั ้งโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ ว โดยคณะกรรมการนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเป็ นคณะกรรมการชุดสุดท้ ายที่จะ
พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยที่ประชุมดังกล่าวเห็นชอบให้ จดั ตั ้งโรงเรี ยนสาธิตฯ
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั ้งนี ้ ความคืบหน้ าจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

1.2 เรื่องแจ้ งจากกรรมการ (ไม่ มี)
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1.3 เรื่องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม
1.3.1 การสอบสัมภาษณ์ นิสิตทุนในโครงการ สควค.
วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นิสติ โครงการ
ทุน สควค. ซึง่ ในปี นี ้มีผ้ สู อบสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สวสวท.) จํานวน 12 คน โดยผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ สสวท. แล้ ว
1.3.2 การปฐมนิเทศนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาในวันที่ 24
กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยกําหนดจัด
โครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ระดับปริ ญญาตรี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการนี ้ ขอเชิญคณาจารย์ทกุ ท่านเข้ าร่ วมในโครงการดังกล่าว
1.3.3 การประชุมวิชาการทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกรมพลศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่
21-22 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็ นการ
ประชุมวิชาการ และวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ช่วงเช้ าเป็ นการเสวนาวิชาการ ช่วงบ่ายเป็ นการแข่งขันกีฬา และ
ช่วงคํ่าเป็ นงานสังสรรค์คืนสูเ่ หย้ า ซึง่ จะจัดงาน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา
1.4 เรื่องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.4.1 รายงานการใช้ งบประมาณเงินรายได้ และแผ่ นดิน ประจําปี งบประมาณ 2559
- เอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1
1.4.2 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาระบบงานสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์
ด้ วยสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาระบบงาน
สายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา ทั ้งนี ้
สํานักงานได้ จดั เจ้ าหน้ าที่ประจําสํานักงานซึง่ จะสามารถให้ บริ การได้ ตามปกติ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 5/2559
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
5/2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถนุ ายน 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 แผนการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จดั ทําแผนการบริ หารความเสีย่ ง ปะจําปี การศึกษา 2558 ใน
3 ประเด็นคือ 1. การนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ 2. การเตรี ยมนิสติ เข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน และ 3. การรับ
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
จากแผนการบริ หารความเสีย่ งทั ้ง 3 ประเด็น คณะได้ กําหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริ หาร
ความเสีย่ ง และได้ รายงานผลการดําเนินงานให้ มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส และเนื่องจากใกล้ ถงึ ระยะเวลา
เริ่ มปี การศึกษาใหม่ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอประเด็นความเสีย่ งที่จะดําเนินการในปี การศึกษา
2559 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบให้ เสนอประเด็นความเสีย่ งในปี การศึกษา 2559 ใน 2 ประเด็นคือ
(1) การรับนิสติ ในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(2) การตั ้งงบครุภณ
ั ฑ์ สิง่ ก่อสร้ าง และการใช้ ประโยชน์จากอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการ
วิชาชีพครู

4.2 การเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอนเพื่อขอ
กําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง ได้ เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพือ่ ขอ
กําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึง่ คณะได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื ้องต้ นแล้ ว ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพเก้ า ณ พัทลุง (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
คําสอนเพื่อ
ประเมินการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง ดังนี ้
(1) รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ เป็ นประธานอนุกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ เป็ นอนุกรรมการ
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ เป็ นอนุกรรมการ
(4) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
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4.3 การรับรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของผู้ดาํ รงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
- ถอนวาระจากการพิจารณา เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เสนอผลงานประเภทวิจยั ซึง่ ไม่ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
ประจําส่วนงาน

4.4 การพิจารณาโครงการปรับปรุ งหลักสูตรวิชาโท ภาษา และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับปริญญาตรี
ด้ วย คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิ ดหลักสูตรวิชาโท ภาษา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นทางเลือกให้ แก่นิสติ ระดับปริ ญญาตรี ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครู
โดยนิสติ สามารถนําหน่วยกิตที่เรี ยนในวิชาโทไปใช้ ในการเทียบโอนขอใบประกอบวิชาชีพครู และเพื่อให้ นิสติ
มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ใช้ ในภูมิภาคอาเซียน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ใช้ ในวิชาชีพครูสมัยใหม่ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบ โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท ภาษา และเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับ
ปริ ญญาตรี

4.5 การเทียบโอนรายวิชาของนายเอกพงษ์ บัวขาว และนางสาวขวัญตา สุขพงษ์
ด้ วยมีนิสติ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชา ดังนี ้
(1) นายเอกพงษ์ บัวขาว รหัส 581997292 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่ได้ เรี ยนมาแล้ วจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 4 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5.1)
(2) นางสาวขวัญตา สุขพงษ์ รหัส 581997189 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ชั ้นปี ที่ 1 มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่ได้ เรี ยนมาแล้ วใน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ในปี การศึกษา 25
54
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) เนื่องจากนิสติ พ้ นสภาพแล้ วสอบเข้ ามาเรี ยนใหม่ในปี การศึกษา 2558 (หลักสูตร
พ.ศ. 2555) โดยมีจํานวนหน่วยกิตตามโครงสร้ างหลักสูตรที่เข้ าศึกษารวม 42 หน่วยกิต ขอเทียบโอนทั ้งหมด 15
หน่วยกิต จํานวน 5 รายวิชา เป็ นร้ อยละ 35.71 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5.2)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนของนิสติ
ดังกล่าว
มติ เห็นชอบ การเทียบโอนรายวิชาของนิสติ ดังนี ้
(1) เห็นชอบให้ นายเอกพงษ์ บัวขาว เทียบโอนรายวิชาเรี ยนได้ จํานวน 4 รายวิชา
ดังนี ้

6
ที่
1

รายวิชาตามโครงสร้ างของหลักสูตร
กศ.ม. พ.ศ. 2555 แผน ข
0317512 การออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรี ยนรู้

2

0317541 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
เพื่อการศึกษา
รายวิชาตามโครงสร้ างของหลักสูตร
ที่
กศ.ม. พ.ศ. 2555 แผน ข
3 0317641 การออกแบบและพัฒนา
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
4 0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษา

รายวิชาที่ขอเทียบโอน
คม. พ.ศ. 2549 แผน ก
3(2-2-5) GSET5203 การออกแบบและ
พัฒนาระบบการ
เรี ยนรู้และการ
ฝึ กอบรม
3(2-2-5) GSET5305 เทคโนโลยีการผลิต
ภาพนิ่งและวิดทิ ศั น์
รายวิชาที่ขอเทียบโอน
หน่วยกิต
คม. พ.ศ. 2549 แผน ก
3(2-2-5) GSET6301 การพัฒนาอี-เลิร์นนิ่ง
หน่วยกิต

3(2-2-5)

GSET5201

ระดับ
ขั ้น
3(2-2-5)
B

หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)

เทคโนโลยีและสื่อสาร 3(2-2-5)
การศึกษากับ
การศึกษาร่วมสมัย

B
ระดับ
ขัน้
B+
B+

(2) เห็นชอบให้ นางสาวขวัญตา สุขพงษ์ เทียบโอนรายวิชาได้ 5 รายวิชา ดังนี ้
รายวิชาตามโครงสร้ างของหลักสูตร

รายวิชาที่ขอเทียบโอน
กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการ
กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ที่
หน่วยกิต
สอน คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตร
ทักษิณ พ.ศ. 2555
ปรับปรุง พ.ศ. 2547
1 0320501 บูรณาการพื ้นฐาน
3(3-0-6) 0320501 บูรณาการพื ้นฐาน
การศึกษา
การศึกษา
2 0320511 การวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5) 0320511 การวิจยั ทางการศึกษา
3 0324511 การวิจยั หลักสูตรและการ 3(2-2-5) 0324511 การวิจยั หลักสูตรและ
สอน
การสอน
4 0324523 การบริหารจัดการ
3(3-0-6) 0324522 การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
5 0324621 สัมมนาหลักสูตรและการ 3(2-2-5) 0324523 สัมมนาหลักสูตรและการ
สอน
สอน

หน่วยกิต

ระดับ
ขัน้

3(3-0-6)

A

3(2-2-5)
3(3-0-6)

A
B+

3(2-2-5)

A

3(2-2-5)

A
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการรับรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอ
กําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์
ด้ วยอาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์ ได้ เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาการศึกษา ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองการเผยแพร่ และให้ ความเห็นในผลงานของ
อาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
มติ 1. รับรองการเผยแพร่ ผลงานของอาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์ ซึง่ การเผยแพร่ เป็ นไป
เกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ที่ประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร. จินตนา กสินนั ท์
มีทิศทางสอดคล้ องกับ (2) เพื่อให้ ร้ ูเท่าทันการเปลีย่ นแปลงของบริ บทโลก และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
วงวิชาการ
5.2

การแก้ ไขค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรียนปลาย ปี การศึกษา 2558 ของนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0308471 การวิจยั ทางการศึกษา กลุ่ม 2 จํานวน 37 คน
ตามที่อาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ และอาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม ได้ รับ
มอบหมายให้ สอนรายวิชา 0308471 การวิจยั ทางการศึกษา กลุม่ 2 ในภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 ให้ กบั
นิสติ จํานวน 37 คนนั ้น เนื่องจากการประเมินผลการเรี ยนของนิสติ เกิดข้ อผิดพลาดในการให้ คะแนนชิ ้นงานใน
บางชิ ้นงาน ทําให้ คะแนนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึง่ ข้ อผิดพลาดดังกล่าวได้ ตรวจพบหลังจากได้ จดั ส่งค่าระดับขั ้นใน
รายวิชาดังกล่าวไปแล้ ว ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาขอแก้ ไข
ค่าระดับขั ้นในรายวิชาดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการแก้ ไขค่าระดับขั ้นรายวิชา 0308471 การวิจยั ทางการศึกษา กลุม่ 2 ของ
อาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ และอาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม ในภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา
2558 ให้ กบั นิสติ จํานวน 37 คน ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 5.2 และมอบฝ่ ายวิชาการคณะประสานงาน
ในการปรับเหตุผลในการแก้ ไขค่าระดับขั ้นใหม่ และตรวจสอบรายละเอียดก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัย

ปิ ดประชุม เวลา

15.45 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

