
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 8/2555 

วันพุธที่  17  ตุลาคม  2555  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ – รักษาการแทน) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

4. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.สมจิตร  อุดม – แทน) 

6. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

7. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยวิไลพนิ  ทองประเสริฐ – แทน) 

8. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ) 

9. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

11. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร      กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม - รักษาการแทน) 

12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

13. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
 
ผูไมเขาประชมุ  
1. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย   เนื่องจาก ลาพักผอน 
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ผูรวมประชุม (ไมมี) 
 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน (ไมมี) 
 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 

1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.1.1  การจัดนิทรรศการ EDUCA 2012 

ดวยคณะศึกษาศาสตรไดรวมจัดนิทรรศการในการประชุมนานาชาติภายใน

งาน EDUCA 2012 : The 5th Annual Congress for Teacher Development หรืองานมหกรรมทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555  ณ เมืองทองธานี โดยรายละเอียดของ

นิทรรศการจะเกี่ยวของกับการดําเนินงานในรายการโทรทัศนครู ซึ่งมีผูใหความสนใจเขาชมเปนจํานวนมาก 
1.2.1.2  การประชุมชี้แจงสถาบันฝายผลิต 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหเขารวมประชุมชี้แจง

สถาบันฝายผลิต เร่ือง การคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ นั้น ที่ประชุมไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจับฉลากทุนครูมืออาชีพ 

โดยในสวนของคณะศึกษาศาสตรจะมีนิสิตที่เขาจับฉลาก จํานวน 74 คน ซึ่งทุนประเภทนี้เปนทุนประเภทประกัน

งาน และนิสิตจะตองเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด หากนิสิตไมสามารถเขารับการจับฉลากไดจะตองมีหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งลงนามโดยอธิการบดี มอบอํานาจใหอาจารยผูดูแลนิสิตไปจับฉลากแทน 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา  

1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
สาขาวิชาไดจัดทําจดหมายขาวเพื่อประชาสัมพันธงาน/กิจกรรม/โครงการของ

สาขาวิชา ซึ่งมีกําหนดการเผยแพรเปนราย 3 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

1.2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท แจงวาตามที่ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนของ

คณะเปนกรรมการพิจารณาเงินประจําตําแหนงและการรักษาตําแหนงทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปน้ัน ในสวนของคณะศึกษาศาสตรมีผูสงผลงานเขารับการพิจารณาไมทัน

ตามกําหนดจํานวน 3 ราย ซึ่งในสวนนี้มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาอีกครั้งวาจะดําเนินการ

อยางไร 
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1.2.4  หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 
นางสมนิตย   สุกาพัฒน  หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร  แจงวาขณะนี้               

นางศรีสุวรรณา  บุญรัศมี ไดส้ินสุดสัญญาการจางกับคณะแลว ในการนี้ คณะไดดําเนินการขอจางนายวันเฉลิม  

ภักดีสัตยากุล ในตําแหนงลูกจางของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานแทนนางศรีสุวรรณา  บุญรัศมี  โดยจะ

รับผิดชอบการดูแลหองแหลงการเรียนรู งานประชาสัมพันธตางๆ ของคณะ เปนพิธีกรในรายการตางๆ และการ

ดําเนินรายการวิทยุในรายการ “รอบร้ัวการศึกษา” ซึ่งกําหนดออกอากาศในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ซึ่งใน

สวนของการออกอากาศหากสาขาวิชาใดมีความประสงคประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมสามารถติดตอกับ

นายวันเฉลิม  ภักดีสัตยากุล ไดโดยตรงที่หองแหลงการเรียนรู ชั้นลางอาคารคณะศึกษาศาสตร 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 7/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

7/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 4 วาระที่ 4.1 ในสวนของมติ ขอ 3 

ขอความเดิม  ดานการวิจัยของสนับสนุนทุนวิจัยจาก 

แกไขเปน  ดานการวิจัยขอสนับสนุนทุนวิจัยจาก 

• หนาที่ 5 วาระที่ 4.1 ในสวนของมติ ขอ 7 

ขอความเดิม  ...ตัวบงชี้ที่ 4.7 ใหปรับรายละเอียดในของกิจกรรมใหม... 

แกไขเปน  ...ตัวบงชี้ที่ 4.7 ใหปรับรายละเอียดของกิจกรรมใหม... 

• หนาที่ 7 วาระที่ 5.1 ใหเพิ่มรายละเอียดในการยายสถานศึกษาของนางสาว    

นารีรัตน  หนุนทอง ใหชัดเจน วายายจากที่ใดมาสังกัดที่ใด 

• หนาที่ 7 วาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 4 

ขอความเดิม  ...ไดรวมพัฒนาเพื่อเปนแนวทาง... 

แกไขเปน  ...ไดรวมพิจารณาเพื่อเปนแนวทาง... 

• หนาที่ 8 วาระที่ 5.3 ในสวนของมติ ขอ 1 บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  ...ใหนิสิต 2 รายเนื่องจากรับคะแนนผิดพลาดจริง คือ 

แกไขเปน  ...ใหนิสิต 2 รายเนื่องจากรวมคะแนนผิดพลาดจริง คือ 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง – ไมม ี
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา  
ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      

เร่ือง การสรรหาและแตงตั้งประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2555 ทําใหประธานสาขาวิชาสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได

อีก 90 วัน นับแตวันที่ประกาศบังคับใช ในการนี้ เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปดวยความเรียบรอย   

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1 นอกเลม) 

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา 

ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร   กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ กรรมการ 

4. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร  เลขานุการ 

5. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร  ผูชวยเลขานุการ 

 
4.2 เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

เนื่องจากกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 

4 มกราคม 2556 เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ ประธานจึงเสนอใหคณะที่มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบใหเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์ เปน

กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 
4.3 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นายนพดล  ฉัตรสุวรรณ, นางสาววัลลี  ถวิลวรรณ, 

นางสาวกัญญานิษฐ  ขุนประดิษฐ, นางสาวโรฮานี  หีมมะหมัด และนางสาวนุสรา  
คงทอง) 
ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ดังนี้ 

1. นายนพดล  ฉัตรสุวรรณ  รหัส 551031412 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร ที่พนสภาพแลวสอบเขามาเรียนใหมในปการศึกษา 2555 มีความประสงคขอ

เทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวในปการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร-

ฟสิกส จํานวน 10 รายวิชา (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1) 
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2. นางสาววัลลี  ถวิลวรรณ  รหัส 551031312 นิสิตชั้นปที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา มีความ

ประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 16 

รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.2) 

3. นางสาวกัญญานิษฐ  ขุนประดิษฐ, นางสาวโรฮานี  หีมมะหมัด และนางสาวนุสรา        

คงทอง นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา 

(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.3)  

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตขางตน  

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิต จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหนายนพดล  ฉัตรสุวรรณ  รหัส 551031412 หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร เทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 10 รายวิชา ดังนี้ 

ที่ 

รายวิชาเรียนมาแลวในหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร-ฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร กศ.บ. (5 
ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

รายวิชา 
หนวย
กิต 

คาระดับ
ขั้นที่ได 

รายวิชา 
หนวย
กิต 

1 0000151 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ

ชีวิต 

3(3-0-6) B 0 0 0 0 1 5 1  วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต 

3(3-0-6) 

2 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพ

ชีวิต 

3(3-0-6) C+ 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อ

คุณภาพชีวิต 

3(3-0-6) 

3 0000142  สุนทรี ยภาพ  ปญญา  และ

จริยธรรม 

3(2-2-5) B+ 0000142 สุนทรียภาพ ปญญา และ

จริยธรรม 

3(2-2-5) 

4 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทาง

ภาษา 

3(3-0-6) B 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรม

ทางภาษา 

3(3-0-6) 

5 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) B+ 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 
6 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6) B+ 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6) 
7 0115131 ไวยากรณ 1 3(3-0-6) B+ 0115131 ไวยากรณ 1 3(3-0-6) 

8 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) C+ 0000141  พลวัต สั งคมโลกและ

สังคมไทย 

3(3-0-6) 

9 0308191 ความเปนครู 3(2-2-5) B+ 0308191 ความเปนครู 3(2-2-5) 

10 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2) A 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2) 
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2. เห็นชอบใหนางสาววัลลี  ถวิลวรรณ  นิสิตชั้นปที่ 1 รหัส 551031312 สาขาวิชา

พลศึกษา เทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 9 รายวิชา ดังนี้ 

ที่ 
รายวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวทิยาเขตปตตานี รายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

รายวิชา 
หนวย
กิต 

คาระดับ
ขั้น 

รายวิชา 
หนวย
กิต 

1 281-237 ปรัชญาและการบริหารพล

ศึกษา 

3 A 0319103 พลศึกษาเบื้องตน 2(2-0-4) 

2 281-137 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

การเคลื่อนไหว 

3 B+ 0319101  กายวิภาคศาสตร และ

สรีรวิทยาของมนุษยสําหรับพลศึกษา 1 

2(2-0-4) 

3 281-236 สรีรวิทยาการออกกําลังกายและ

การกีฬา 

3 C 0319211 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

เบื้องตน 

3(3-0-6) 

4 281-238 จิตวิทยาการกีฬา 3 C+ 0319312 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องตน 2(2-0-4) 

5 281-276 การจัดการกีฬาและการออก

กําลังกาย 

2 B 0319201 การจัดการพลศึกษาและ

กีฬา 

2(2-0-4) 

6 264-101 การรูจักตนเองและพัฒนา

นักเรียน 

3 B 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 

2(2-0-4) 

7 268-202 จิตวิทยาสําหรับครู 3 C+ 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 
8 724-101 วิทยาศาสตรชีวิตประจําวัน 3 C+ 0000151 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อชีวิต 

3(3-0-6) 

9 282-201 ชีวิตและสุขภาพ 3 B+ 0000152  วิทยาการสุ ขภาพเพื่ อ

คุณภาพชีวิต 

3(3-0-6) 

 

3. เห็นชอบใหนางสาวกัญญานิษฐ  ขุนประดิษฐ, นางสาวโรฮานี  หีมมะหมัด และ

นางสาวนุสรา  คงทอง นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี เทียบโอนรายวิชาเรียนไดจํานวน 1 รายวิชา 

ดังนี้ 
รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชา

การศึกษา : วิทยาศาสตร-เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร กศ.บ.
สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-เคมี 

หลักสูตร พ.ศ. 2549 

รายวิชา หนวยกิต 
คาระดับ

ขั้น 
รายวิชา 

หนวย
กิต 

0223191 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-0) C 0209191 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสุพรรณนา  แกวเพิ่มพูน 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตรขอหารือประเด็นการเทียบโอนรายวิชาเรียนใหกับนิสิตที่สําเร็จ

การศึกษาในป พ.ศ. 2532 โดยนางสุพรรณา  แกวเพิ่มพูน  นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาชีพครูที่ไดเรียนมาแลวในหลักสูตร      

ป พ.ศ. 2532 กับหลักสูตร ป พ.ศ. 2554 จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนาง          

สุพรรณา  แกวเพิ่มพูน 

   มติ ไมเห็นชอบการเทียบโอน เนื่องจากไมเปนไปตามเกณฑการเทียบโอนรายวิชาเรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ นิสิตสามารถดําเนินการขอเทียบประสบการณไดโดยเสนอเรื่องผานฝาย

วิชาการคณะศึกษาศาสตร เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

 

 
5.2 พิจารณาความรับผิดชอบตอการเรียนการสอน และการสอบ 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรสายคณาจารยเปนไปดวยความเรียบรอย ประธานจึง

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาความรับผิดชอบตอการเรียนการสอน  และการสอบของคณาจารยในคณะ

ศึกษาศาสตร ในประเด็นตอไปน้ี 

1. ความรับผิดชอบในการสอน-มาตรการจัดการกับอาจารยที่ไมเขาสอน 

2. การจัดทําและสง มคอ.3 

3. การสอบ 

4. การสงคาระดับขั้น 

5. การนิเทศ 
ขอเสนอแนะจากรรมการ 
1. คณะควรวางมาตรการดําเนินการกับอาจารยที่ไมเขาสอน และไมสอนตามเนื้อหาใน

คําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร เชน 

1.1 มีหนังสือแจงและเตือนอยางเปนทางการในการเขมงวดตอการปฏิบัติหนาที่ในการ
สอนของอาจารย 

1.2 สรางความตระหนักใหนิสิตเห็นถึงความสําคัญตอการเขาสอนของอาจารย ซึ่งอาจ
ใหคณะกรรมการพัฒนานิสิตมีสวนรวมในการดําเนินการ 

2. ในการจัดสง มคอ.3 ใหดําเนินการจัดทําและสงใหครบทุกรายวิชาภายในสัปดาหที่ 2 ของ

การเปดภารเรียน 

3. ควรมีการนิเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหอาจารยไดพบปะนิสิตในแตละสาขา และ     

แตละวิชาเอก เพื่อรับฟงปญหาตางๆ 
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4. เนื่องจากขณะนี้คณะประสบปญหาอาจารยนิเทศไมเพียงพอ จึงควรจัดสรรใหอาจารย 1 

คน สามารถนิเทศไดทั้งวิชาเอกและวิชาชีพครู 

5. คณาจารยบางทานใหความสําคัญกับงานบริการวิชาการหรืองานอื่นๆ มากเกินไป 

คณบดีควรกํากับดูแลดวย 

6. คณะควรจัดประชุมคณาจารยเพื่อรวมหารือ และรับทราบแนวปฏิบัติตางๆ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการประชุมคณาจารยคณะศึกษาศาสตร  ในวันที่  7 

พฤศจิกายน 2555  ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป  เพื่อพิจารณาหารือและแจงแนวปฏิบัติตางๆ ใหคณาจารย

ทราบ 

 

 

ปดประชุม เวลา 15.40 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


