
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 8/2558 

วันจันทร์ที่  10 สิงหาคม  2558  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี – แทน) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน – แทน) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ – รักษาการ) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

14. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

15. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   ติดภารกิจ 

2. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์   ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์ 

2. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 ทุนพัฒนาคณาจารย์ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นทุน

พฒันาคณาจารย์ในสถาบนัผลิตครู 75 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 15 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559-2574 

จํานวน 2,000 ทนุ เพ่ือให้ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอกทัง้ในและตา่งประเทศ โดยระยะเวลาและเง่ือนไขการรับ

ทนุจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพได้จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับหารือเร่ืองการวิจัย  ณ  ห้อง

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ โดยคณาจารย์สามารถใช้บริการสถานท่ีดงักลา่วได้ 

 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1  การเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลยักําหนดวนัเปิดภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2558 ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558  

โดยกําหนดให้มีกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในระหว่างวนัท่ี 10-16 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้การรับน้องภายใน

มหาวิทยาลยัทกัษิณจะเป็นไปตามนโยบายของ คชส.  

1.3.2  การประชุมผู้ปกครองนิสิต 

คณะศกึษาศาสตร์กําหนดให้มีการประชมุผู้ปกครองนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ ในวนัท่ี 15 

สิงหาคม 2558 เพ่ือลดปัญหาของนิสิตท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างการศกึษา และเพ่ือเป็นการทําความเข้าใจ และ

ร่วมมือกันในการพัฒนานิสิตระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับผู้ปกครอง โดยการประชุมในวนัดงักลา่วจัดขึน้เป็น

ครัง้แรก 
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1.3.3  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์ขอความร่วมมือให้แต่ละหลกัสูตรเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการ

ประกันคุณภาพหลกัสูตรมายังคณะภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากหลกัสูตรใดมีความประสงค์ให้

คณะเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุให้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ท่ีนางสภุาภรณ์  ประดบัแสง 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 7/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

7/2558 เม่ือวนัพธุท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ตอ่ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไขดงันี ้

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.3 บรรทดัท่ี 7 

 ข้อความเดิม เห็นชอบจากสภาวิชากาแล้วรจะนําเสนอ... 

 แก้ไขเป็น เห็นชอบจากสภาวิชาการแล้วจะนําเสนอ...  

 หน้าท่ี 4 วาระท่ี 4.1 ในสว่นของมติ ข้อ 1 บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม เผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ.... 

 แก้ไขเป็น เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.... 

 หน้าท่ี 5 วาระท่ี 5.1 ในสว่นของมติ ข้อ 3.2 บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม การสรุป การอ้างอิงและบรรณานกุรม ซึ่งอาจมีอ้างอิง... 

 แก้ไขเป็น การสรุป การอ้างอิงและบรรณานกุรม โดยมีอ้างอิง... 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร

หมายเลข 4.1 และนอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบคา่ระดบัขัน้ประจําภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2557  
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4.2 การเสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

 ด้วยอาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชัยดิษฐ ได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ตัง้แต่

วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 เป็นผลให้ตําแหน่งประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ว่างลง        

ในการนี ้เพ่ือให้การบริหารงานภายในสาขาวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

เสนอคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามประกาศคณะกรรมการ   

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง การสรรหาและแต่งตัง้ประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2555 (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดงันี ้

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   เป็นประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต  เป็นกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  เป็นกรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ เป็นกรรมการ 

5.  หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์  เป็นเลขานกุาร 

6.  นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร   เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร  

 

 

4.3 พิจารณาโครงการเปิดหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว-สังคมศึกษา 

หลักสูตร 5 ปี 

ด้วยสาขาวิชาจิตวิทยามีความประสงค์ขอเปิดหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชา

จิตวิทยาการแนะแนว-สังคมศึกษา หลักสูตร 5 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาโครงการเปิดหลกัสตูร 

กศ.บ.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว-สงัคมศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบการเปิดหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว-สังคมศึกษา 

หลกัสตูร 5 ปี โดยให้ปรับแก้ไขเอกสารดงันี ้

1. หน้าท่ี 1 ช่ือโครงการ บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม  วิชาเอก จิตวิทยาการแนะแนว-สงัคมศกึษา 

 แก้ไขเป็น  สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว-สงัคมศกึษา 

2. หน้าท่ี 1 ข้อ 2 ช่ือปริญญา 

 ข้อความเดิม  ภาษาไทย (ช่ือเตม็) : การศกึษาบณัฑิต วิชาเอก... 

 แก้ไขเป็น  ภาษาไทย (ช่ือเตม็) : การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชา... 

 ข้อความเดิม  ภาษาองักฤษ (ช่ือเตม็) : Bachelar of... 

 แก้ไขเป็น  ภาษาองักฤษ (ช่ือเตม็) : Bachelor of... 
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3. หน้าท่ี 1 ข้อ 3 หลกัการและเหตผุล ในย่อหน้าท่ี 2 ให้เพ่ิมความสําคญัของสงัคม

ศกึษา 

4. หน้าท่ี 2 ย่อหน้าท่ี 2 ให้เพ่ิมข้อมลูความต้องการของภาคใต้ 

5. หน้าท่ี 2 ข้อ 5 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้เปลี่ยนคําว่าคณะกรรมการหลกัสูตร 

เป็น อาจารย์ประจําหลกัสตูร และย้ายข้อมลูไปไว้ในข้อ 7.1.1 อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

6. หน้าท่ี 4 ในตารางท่ี 2 ให้ตดัลําดบัท่ี 21 ออก เน่ืองจาก ซํา้ 

7. หน้าท่ี 5 ข้อ 7.4.1 และ 7.4.7 คําว่า ประถม กบั ประถมศกึษา ให้เลือกใช้คําใด

คําหนึง่ 

8. หน้าท่ี 5 ข้อ 7.4.9 เปลี่ยนคําวา่ ผู้ เรียน เป็น ผู้ เขียน 

9. หน้าท่ี 6 ในตารางท่ี 4 ให้ตดัข้อมลูของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ออก และไม่

ต้องใสคู่เ่ทียบ 

10. หน้าท่ี 6 ข้อ 9.1 ให้เพ่ิมข้อมูลความสอดคล้อง ว่าสอดคล้องกับแผนของ

มหาวิทยาลยัฉบบัใด 

11. หน้าท่ี 6 ข้อ 9.2 ช่ือหวัข้อ 

 ข้อความเดิม  การเสริมศกัยภาพของศนูย์ความเป็นเลิศ... 

 แก้ไขเป็น  การเสริมศกัยภาพของศนูย์พัฒนาความเป็นเลิศ... 

12. หน้าท่ี 6 ข้อ 9.3 ให้ตดัข้อความออกทัง้หมด และใสเ่คร่ืองหมาย – (ขีด) ไว้ 

13. หน้าท่ี 7 ข้อ 10.3 ให้เพ่ิม สถานบําบดัยาเสพติด ในรายละเอียดด้วย 

14. ให้ตรวจสอบความถกูต้องของคํา ข้อความ และข้อมลูตา่งๆ ให้ถกูต้อง 

15. ให้ปรับข้อมูลในส่วนของตารางการประเมินตามเกณฑ์สนับสนุนการพัฒนา

หลกัสตูร มหาวิทยาลยัทกัษิณ ให้ปรับข้อมลูให้ถกูต้อง และเพ่ิมเติมข้อมลูดงันี ้

(1) เกณฑ์การประเมินข้อ 1 .2  ใ ห้ระบุความสอดคล้องตามแผนของ

มหาวิทยาลยั ในรายละเอียดการประเมินตนเอง 

(2) เกณฑ์การประเมินข้อ 1.3 ให้ตดัข้อมลูในสว่นของรายละเอียดการประเมิน

ตนเอง และเอกสารหลกัฐาน ออก 

(3) เกณฑ์การประเมินข้อ 3 ในสว่นของรายละเอียดการประเมินตนเอง ให้แจก

แจงข้อมลูนิสิตวา่เป็นจิตวิทยา และสงัคมศกึษา ร้อยละเท่าใด 

(4) เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ในสว่นของรายละเอียดการประเมินตนเอง หากได้

ดําเนินการสํารวจแล้ว และมีข้อมลู ให้ระบขุ้อมลูได้เลย 
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4.4 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย 

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตร

และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร กศ.บ.ภาษาองักฤษ (5 ปี) และหลกัสูตร กศ.ม.ภาษาไทย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

กศ.บ.ภาษาองักฤษ และหลกัสตูร กศ.ม.ภาษาไทย ดงันี ้

1. หลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

1.1 กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

(1)  อ.วไลพร  ศาสนประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 

(2)  อ.ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก  กรรมการ 

(3)  อ.รวยร่ืน  พาหนจิุนดา   กรรมการ 

(4)  อ.อรรัมภา  มะล ิ   กรรมการ 

(5)  อ.จรีุภรณ์  มะเลโลหิต   กรรมการและเลขานกุาร 

1.2  อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

(1)  อ.วไลพร  ศาสนประดิษฐ์   

(2)  อ.ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก   

(3)  อ.รวยร่ืน  พาหนจิุนดา    

(4)  อ.อรรัมภา  มะล ิ    

(5)  อ.จรีุภรณ์  มะเลโลหิต    

2. หลักสูตร กศ.ม. ภาษาไทย 

2.1 กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

(1)  ผศ.ดร.มาโนช  ดินลานสกลู  ประธานกรรมการ 

(2)  รศ.อนนัต์  อารีย์พงศ์   กรรมการ 

(3)  อ.ดร.ฉนัทสั  ทองช่วย   กรรมการและเลขานกุาร 

2.2  อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

(1)  ผศ.ดร.มาโนช  ดินลานสกลู   

(2)  รศ.อนนัต์  อารีย์พงศ์    

(3)  อ.ดร.จริญญา  ธรรมโชโต 

(4)  ผศ.นิดา  มีสขุ 

(5)  อ.ดร.ฉนัทสั  ทองช่วย    
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วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 พิจารณาการโอนย้ายคณะของนิสิต (นายอลงกรณ์  ณรงค์กูล และนางสาวรอฮานี  

เหมหมัด) 

ด้วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ ดงันี ้

1. นายอลงกรณ์  ณรงค์กูล  รหัส 571011647 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ ขอโอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 

2558 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1.1) 

2. นางสาวรอฮานี  เหมหมัด  รหัส 561011126 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ ขอโอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 

2558 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1.2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการโอนย้ายคณะของนิสิตดงักลา่ว 

มต ิ เห็นชอบให้นิสิตโอนย้ายมาสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ได้ดงันี ้

1. เห็นชอบให้นายอลงกรณ์  ณรงค์กูล  รหสั 571011647 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ได้ ตัง้แต่ภาคเรียน

ต้น ปีการศกึษา 2558 

2. เห็นชอบให้นางสาวรอฮานี  เหมหมดั  รหัส 561011126 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ได้ ตัง้แต่ภาคเรียน

ต้น ปีการศกึษา 2558 

 

5.2 พิจารณาตรวจสอบ-รับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอ

ขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ของ รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 

ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครัง้ท่ี 7/2558      

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติรับรองการเผยแพร่และให้ความเห็นในผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.   

นิรันดร์  จุลทรัพย์ ท่ีเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาแนะแนว ไปแล้วนัน้ ในการนี ้เน่ืองจาก

ผลงานดงักล่าวได้เผยแพร่เม่ือเดือนเมษายน 2558 และจะเผยแพร่ครบสี่เดือนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดในวนัท่ี     

31 กรกฎาคม 2558 จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองการเผยแพร่และให้ความเห็นในผลงานของ                

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ อีกครัง้ (เอกสารหมายเลข 5.2) 

มต ิ 1. รับรองการเผยแพร่ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์  ซึ่งการ

เผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 2. ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์       

จุลทรัพย์  มีทิศทางสอดคล้องกับ (2) เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (4) พัฒนาและส่งเสริม

ชุมชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ เน่ืองจากทิศทางการศกึษาหรือ

วิจยัมุง่เน้นการให้ความสําคญัและการพฒันาเยาวชนเพ่ือพฒันาสงัคม และให้รู้เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทโลก 
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5.3 พจิารณาการเชญิบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พเิศษ (นางสุมาลี  ช่วยเนียม) 

ด้วยสาขาวิชาจิตวิทยามีความประสงค์เชิญนางสมุาลี  ช่วยเนียม เพ่ือเป็นอาจารย์พิเศษสอน

รายวิชา 0311314 สงัคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) ให้กบันิสิตหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชา

จิตวิทยาการแนะแนว ชัน้ปีท่ี 4 ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการ

เชิญนางสมุาลี  ช่วยเนียม เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3) 

มต ิ เห็นชอบให้นางสุมาลี   ช่วยเนียม เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 0311314         

สงัคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) ให้กบันิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

ชัน้ปีท่ี 4 ในภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2558 

 

 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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