รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 8/2558
วันจันทร์ ท่ ี 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ – รักษาการ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
2. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
2. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 ทุนพัฒนาคณาจารย์
สํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) สนับ สนุนงบประมาณเพื่ อเป็ น ทุน
พัฒนาคณาจารย์ ในสถาบันผลิตครู 75 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2559-2574
จํานวน 2,000 ทุน เพื่อให้ ศกึ ษาต่อในระดับปริ ญญาเอกทังในและต่
้
างประเทศ โดยระยะเวลาและเงื่อนไขการรับ
ทุนจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ฝ่ ายวิจัยและประกันคุณภาพได้ จัดเตรี ยมสถานที่สําหรั บหารื อเรื่ องการวิจัย ณ ห้ อง
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ โดยคณาจารย์สามารถใช้ บริ การสถานที่ดงั กล่าวได้

1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การเปิ ดภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยกําหนดวันเปิ ดภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
โดยกําหนดให้ มีกิจกรรมรับน้ องและประชุมเชียร์ ในระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2558 ทังนี
้ ้ การรับน้ องภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิ ณจะเป็ นไปตามนโยบายของ คชส.
1.3.2 การประชุมผู้ปกครองนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดให้ มีการประชุมผู้ปกครองนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 15
สิงหาคม 2558 เพื่อลดปั ญหาของนิสิตที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างการศึกษา และเพื่อเป็ นการทําความเข้ าใจ และ
ร่ วมมือกันในการพัฒนานิสิตระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ กับผู้ปกครอง โดยการประชุมในวันดังกล่าวจัดขึน้ เป็ น
ครัง้ แรก
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1.3.3 การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ ขอความร่ วมมือให้ แต่ละหลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรมายังคณะภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทัง้ นี ้ หากหลักสูตรใดมีความประสงค์ให้
คณะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ สามารถแจ้ งความประสงค์ได้ ที่นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 7/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
7/2558 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไขดังนี ้
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.3 บรรทัดที่ 7
ข้ อความเดิม เห็นชอบจากสภาวิชากาแล้ วรจะนําเสนอ...
แก้ ไขเป็ น
เห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ วจะนําเสนอ...
หน้ าที่ 4 วาระที่ 4.1 ในส่วนของมติ ข้ อ 1 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม เผยแพร่ เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ....
แก้ ไขเป็ น
เผยแพร่ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ....
หน้ าที่ 5 วาระที่ 5.1 ในส่วนของมติ ข้ อ 3.2 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม การสรุ ป การอ้ างอิงและบรรณานุกรม ซึ่งอาจมีอ้างอิง...
แก้ ไขเป็ น
การสรุ ป การอ้ างอิงและบรรณานุกรม โดยมีอ้างอิง...

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขัน้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ า
คณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ ประจํ าภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557 (เอกสาร
หมายเลข 4.1 และนอกเล่ม)
มติ เห็นชอบค่าระดับขันประจํ
้
าภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557

4

4.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการสอนวิ ทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
ด้ วยอาจารย์ ดร.สิทธิ ชยั วิชัยดิษฐ ได้ ขอลาออกจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตังแต่
้
วันที่ 1 สิ งหาคม 2558 เป็ น ผลให้ ตําแหน่ง ประธานสาขาวิชาการสอนวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ว่างลง
ในการนี ้ เพื่อให้ การบริ หารงานภายในสาขาวิชาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เสนอคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการบริ หารทรั พยากรบุคคล เรื่ อง การสรรหาและแต่งตังประธานสาขาวิ
้
ชา พ.ศ. 2555 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนี ้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
เป็ นกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
เป็ นกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
เป็ นกรรมการ
5. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นเลขานุการ
6. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ

4.3 พิจารณาโครงการเปิ ดหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว-สังคมศึกษา
หลักสูตร 5 ปี
ด้ วยสาขาวิชาจิตวิทยามีความประสงค์ขอเปิ ดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชา
จิ ต วิ ท ยาการแนะแนว-สัง คมศึก ษา หลัก สูต ร 5 ปี ซึ่ง เป็ น หลัก สู ต รร่ ว มกับ สาขาวิ ช าสัง คมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาโครงการเปิ ดหลักสูตร
กศ.บ.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว-สังคมศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็ น ชอบการเปิ ดหลัก สูต ร กศ.บ.สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาการแนะแนว-สัง คมศึก ษา
หลักสูตร 5 ปี โดยให้ ปรับแก้ ไขเอกสารดังนี ้
1. หน้ าที่ 1 ชื่อโครงการ บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
วิชาเอก จิตวิทยาการแนะแนว-สังคมศึกษา
แก้ ไขเป็ น
สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว-สังคมศึกษา
2. หน้ าที่ 1 ข้ อ 2 ชื่อปริ ญญา
ข้ อความเดิม
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก...
แก้ ไขเป็ น
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา...
ข้ อความเดิม
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelar of...
แก้ ไขเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of...
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ศึกษา

3. หน้ าที่ 1 ข้ อ 3 หลักการและเหตุผล ในย่อหน้ าที่ 2 ให้ เพิ่มความสําคัญของสังคม

4. หน้ าที่ 2 ย่อหน้ าที่ 2 ให้ เพิ่มข้ อมูลความต้ องการของภาคใต้
5. หน้ าที่ 2 ข้ อ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ เปลี่ยนคําว่าคณะกรรมการหลักสูตร
เป็ น อาจารย์ประจําหลักสูตร และย้ ายข้ อมูลไปไว้ ในข้ อ 7.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
6. หน้ าที่ 4 ในตารางที่ 2 ให้ ตดั ลําดับที่ 21 ออก เนื่องจาก ซํ ้า
7. หน้ าที่ 5 ข้ อ 7.4.1 และ 7.4.7 คําว่า ประถม กับ ประถมศึกษา ให้ เลือกใช้ คําใด
คําหนึง่
8. หน้ าที่ 5 ข้ อ 7.4.9 เปลี่ยนคําว่า ผู้เรี ยน เป็ น ผู้เขียน
9. หน้ าที่ 6 ในตารางที่ 4 ให้ ตดั ข้ อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออก และไม่
ต้ องใส่คเู่ ทียบ
10. หน้ าที่ 6 ข้ อ 9.1 ให้ เพิ่ ม ข้ อ มูล ความสอดคล้ อ ง ว่ า สอดคล้ อ งกั บ แผนของ
มหาวิทยาลัยฉบับใด
11. หน้ าที่ 6 ข้ อ 9.2 ชื่อหัวข้ อ
ข้ อความเดิม
การเสริ มศักยภาพของศูนย์ความเป็ นเลิศ...
แก้ ไขเป็ น
การเสริ มศักยภาพของศูนย์พัฒนาความเป็ นเลิศ...
12. หน้ าที่ 6 ข้ อ 9.3 ให้ ตดั ข้ อความออกทังหมด
้
และใส่เครื่ องหมาย – (ขีด) ไว้
13. หน้ าที่ 7 ข้ อ 10.3 ให้ เพิ่ม สถานบําบัดยาเสพติด ในรายละเอียดด้ วย
14. ให้ ตรวจสอบความถูกต้ องของคํา ข้ อความ และข้ อมูลต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง
15. ให้ ป รั บ ข้ อมูลในส่วนของตารางการประเมิ นตามเกณฑ์ สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ให้ ปรับข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง และเพิ่มเติมข้ อมูลดังนี ้
(1) เกณฑ์ ก ารประเมิ น ข้ อ 1.2 ให้ ระบุ ค วามสอดคล้ องตามแผนของ
มหาวิทยาลัย ในรายละเอียดการประเมินตนเอง
(2) เกณฑ์การประเมินข้ อ 1.3 ให้ ตดั ข้ อมูลในส่วนของรายละเอียดการประเมิน
ตนเอง และเอกสารหลักฐาน ออก
(3) เกณฑ์การประเมินข้ อ 3 ในส่วนของรายละเอียดการประเมินตนเอง ให้ แจก
แจงข้ อมูลนิสิตว่าเป็ นจิตวิทยา และสังคมศึกษา ร้ อยละเท่าใด
(4) เกณฑ์การประเมินข้ อ 4 ในส่วนของรายละเอียดการประเมินตนเอง หากได้
ดําเนินการสํารวจแล้ ว และมีข้อมูล ให้ ระบุข้อมูลได้ เลย
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4.4 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย
ด้ วยคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจํ าหลักสูตร
และอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (5 ปี ) และหลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย รองคณบดีฝ่าย
วิ ช าการและพัฒ นานิ สิ ต จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจํ าหลัก สูต รดัง กล่า ว
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย ดังนี ้
1. หลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
1.1 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) อ.วไลพร ศาสนประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
(2) อ.ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
กรรมการ
(3) อ.รวยรื่ น พาหนุจินดา
กรรมการ
(4) อ.อรรัมภา มะลิ
กรรมการ
(5) อ.จุรีภรณ์ มะเลโลหิต
กรรมการและเลขานุการ
1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
(1) อ.วไลพร ศาสนประดิษฐ์
(2) อ.ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
(3) อ.รวยรื่ น พาหนุจินดา
(4) อ.อรรัมภา มะลิ
(5) อ.จุรีภรณ์ มะเลโลหิต
2. หลักสูตร กศ.ม. ภาษาไทย
2.1 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล
ประธานกรรมการ
(2) รศ.อนันต์ อารี ย์พงศ์
กรรมการ
(3) อ.ดร.ฉันทัส ทองช่วย
กรรมการและเลขานุการ
2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
(1) ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล
(2) รศ.อนันต์ อารี ย์พงศ์
(3) อ.ดร.จริ ญญา ธรรมโชโต
(4) ผศ.นิดา มีสขุ
(5) อ.ดร.ฉันทัส ทองช่วย
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วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณาการโอนย้ ายคณะของนิสิต (นายอลงกรณ์ ณรงค์ กูล และนางสาวรอฮานี
เหมหมัด)
ด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี ้
1. นายอลงกรณ์ ณรงค์กูล รหัส 571011647 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ขอโอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตังแต่
้ ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา
2558 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1.1)
2. นางสาวรอฮานี เหมหมัด รหัส 561011126 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ขอโอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตังแต่
้ ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา
2558 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1.2)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการโอนย้ ายคณะของนิสิตดังกล่าว
มติ เห็นชอบให้ นิสิตโอนย้ ายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ดงั นี ้
1. เห็นชอบให้ นายอลงกรณ์ ณรงค์กูล รหัส 571011647 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตังแต่
้ ภาคเรี ยน
ต้ น ปี การศึกษา 2558
2. เห็นชอบให้ นางสาวรอฮานี เหมหมัด รหัส 561011126 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตังแต่
้ ภาคเรี ยน
ต้ น ปี การศึกษา 2558
5.2 พิจารณาตรวจสอบ-รั บรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอ
ขอกําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์ ของ รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรั พย์
ตามที่ คณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมัย สามัญ ครั ง้ ที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติรับรองการเผยแพร่ และให้ ความเห็นในผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.
นิรันดร์ จุลทรั พย์ ที่ เสนอขอกํ าหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาแนะแนว ไปแล้ วนัน้ ในการนี ้ เนื่ องจาก
ผลงานดังกล่าวได้ เผยแพร่ เมื่อเดือนเมษายน 2558 และจะเผยแพร่ ครบสี่เดือนตามที่ ก.พ.อ. กําหนดในวันที่
31 กรกฎาคม 2558 จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองการเผยแพร่ แ ละให้ ความเห็ น ในผลงานของ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ อีกครัง้ (เอกสารหมายเลข 5.2)
มติ 1. รั บรองการเผยแพร่ ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.นิ รันดร์ จุลทรั พย์ ซึ่งการ
เผยแพร่ เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ที่ ป ระชุม มี ค วามเห็ น ว่าผลงานทางวิ ชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.นิ รั น ดร์
จุลทรั พย์ มีทิศทางสอดคล้ องกับ (2) เพื่อให้ ร้ ู เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริ บทโลก (4) พัฒนาและส่งเสริ ม
ชุมชนหรื อสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรื อ
วิจยั มุง่ เน้ นการให้ ความสําคัญและการพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม และให้ ร้ ู เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บริ บทโลก
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5.3 พิจารณาการเชิญบุคคลภายนอกเป็ นอาจารย์ พเิ ศษ (นางสุมาลี ช่ วยเนียม)
ด้ วยสาขาวิชาจิตวิทยามีความประสงค์เชิญนางสุมาลี ช่วยเนียม เพื่อเป็ นอาจารย์พิเศษสอน
รายวิชา 0311314 สังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) ให้ กบั นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิชา
จิตวิทยาการแนะแนว ชัน้ ปี ที่ 4 ในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการ
เชิญนางสุมาลี ช่วยเนียม เป็ นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3)
มติ เห็ น ชอบให้ นางสุ ม าลี ช่ ว ยเนี ย ม เป็ นอาจารย์ พิ เ ศษสอนรายวิ ช า 0311314
สังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) ให้ กบั นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
ชันปี
้ ที่ 4 ในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558

ปิ ดประชุม

เวลา

15.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

