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รายงานการประชมุ 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาวิชาการ ภาควิชาการศึกษา 

ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมภาควิชาการศึกษา (๓-๒๐๓) 

................................................................................................................................... 

รายนามผู้มาประชมุ 

 ๑.  ผศ.ดร. สิทธิกร สุมาลี  ประธานกรรมการ 

๒.  รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง  กรรมการ 

๓.  รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล  กรรมการ 

๔.  ผศ.ดร.ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ กรรมการ 

๕.  ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ  กรรมการ 

๖.  ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ     กรรมการ 

๗.  ผศ.ดร.มณฑป ไชยชิต  กรรมการ 

๘.  ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว  กรรมการ    

๗.  ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต  กรรมการและเลขานกุาร 

 

รายนามผู้ไม่มาประชมุ 

๑.  ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง   

 

เริ่มประชมุ เวลา ๙.๓๐ น.  

 

เรื่องทีป่ระชมุ 

 

วาระที่ ๑ การรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที ่๘/๒๕๕๖ 

    ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ วนัอังคารท่ี ๑๓

สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข     

  

    ท่ีประชุมรบัรองรายงานการประชุม 
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วาระที่ ๒ เรือ่งแจง้  

 ประธานฯแจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

 

 ๒.๑  ระเบียบวา่ด้วยอาจารย์บณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖                      

              ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้แจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  เรื่อง 

ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยประกาศ ได้วาง

ระเบียบไว้จาํนวน ๑๓ ข้อ ในส่วนของข้อ ๑๑ ให้ทุกคณะมีกรรมการบัณฑิตของคณะเพื่อประสานกับ

บัณฑิตวิทยาลัย  

 

๒.๒  ขอรายงานผลรางวัลทีน่ิสิตได้รับ 

    ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษาแจ้งว่า ด้วย นายกอบวิทย์ พิริยะวฒัน์ รหัสนิสิต ๕๕๑๗๖๐๐๒๖๓ นิสิตชั้นปีท่ี ๒  

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันและเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  

ซ่ึงจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ บัดนี้ผลการประกวดแข่งขนัและผลการพิจารณาคัดเลือกได้ประกาศผลเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 ๑) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล “ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็ก

และเยาวชน ประจาํป ี๒๕๕๖”  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  เน่ืองในงานวนัเยาวชนแห่งชาต ิ๒๐ 

กันยายน ๒๕๕๖  จัดโดย สํานกังานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้สูงอายุกระทรวงพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 ๒) ได้รับรางวลั  “Thailand Social Media Award 2013”  ประจาํป ี๒๕๕๕ รางวัลประเภท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติบตัร และเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ  จาก

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับเชิญร่วมถ่ายทํารายการ WEB ZA by Trueplookpanya.com  ในตอน 

เปิดโลกวิทยาศาสตร ์ซ่ึงว่ายทํา ณ คณะศึกษาศาสตร ์และจะออกอากาศในวันที่ ๑ กนัยายน ๒๕๕๖ นี้ 

ทางทรูวิชัน่ส์  ในการนี้  นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ จึงเป็นนิสิตท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาการศึกษา 

และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จึงสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นเกียรติและเป็น

แบบอย่างที่ดีของนิสิตต่อไป 
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 ๒.๓  ขอแจ้งยกเลิกการรบั MR.Ngawang CHOGYEL  ผู้สมัครจากประเทศภฏูานเข้า

ศึกษา 

    จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  ลงวนัท่ี ๗ สิงหาคม 

๒๕๕๖  ท่ีประชุมได้พิจารณารับ Mr. Ngawang CHOGYEL   ผู้สมัครจากประเทศภูฏานเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) M.Ed. (Science Education) XF 

28  ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยคณะศึกษาศาสตร ์ยืนยนัการให้การสนับสนุนทุน

ค่าเล่าเรียน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ได้มีมติเหน็ชอบแล้วนัน้ ในการนี้ทางสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากศูนย์การศึกษานานาชาติว่า ได้ทําการตรวจสอบคุณสมบัติโดย

ละเอียดกับหลักสูตรดังกล่าว ซ่ึงเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ท่ีผู้สมคัรประสงค์จะเข้าศึกษาต่อน้ัน พบวา่ 

คุณสมบัติของผู้สมัครด้านคุณวุฒิไมต่รงกับหลักสูตรปรับปรุงฉบับดังกล่าว  เนื่องจากผู้สมัครจบ

การศึกษา วฒุิ B.Ed. แต่หลักสูตรฯ ระบุคุณสมบัติว่ารับเฉพาะผู้จบการศึกษา วฒิุ วท.บ. ในสาขาวิชา

ชีววิทยา หรือเคมี หรือฟิสิกส์เท่าน้ัน  ท้ังนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พบว่า หลักสูตร

เดิมคุณสมบัติ ระบุไว้ว่า  รับท้ัง วุฒิ B.Ed. และ วท.บ. แต่เมื่อได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามเงื่อนไขของการ

เข้าร่วมโครงการทุน สควค.  ตามความร่วมมือของ สสวท. กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุไว้เพียง 

วุฒ ิวท.บ. จึงทําให้ผู้สมัครมีคุณวฒุิไม่ตรงตามข้อกาํหนด ทําให้ไม่สามารถรับผู้สมัครเข้าศึกษาได้ ท้ังน้ี

ทางศูนย์การศึกษานานาชาติได้ดําเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้สมัครแล้ว 

 ๒.๔  การแต่งต้ังและเปลีย่นแปลงคณะกรรมการโครงการหลักสูตรดุษฎีบณัฑิตและ

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาค

พิเศษ 

  ด้วยโครงการปริญญาเอก และโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

วิจยัและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ มีความประสงค์ขอแต่งตัง้และเปลี่ยนแปลงกรรมการ

โครงการ เนื่องจากกรรมการของโครงการฯ ชุดเดิมจะครบวาระ ๒ ปี ในวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

เพื่อให้การดาํเนินงานท้ังในด้านงานบริหารและด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอ

เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ สาขาวิชาการวิจยัและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร์  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 

๑.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษา 

๒.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ ประธานกรรมการ 

๓.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

๔.  ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ กรรมการและเลขานุการ 
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๕.  เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ (ชุดใหม่) ประกอบด้วย 

๑.  นายฉตัรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ ์ ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวพรทิพย์  ไชยโส กรรมการ 

๓.  นางสุนทรา  โตบัว กรรมการ 

๔.  นางสาวพิกุล  เอกวรางกรู กรรมการ 

๕.  นางสาววารณุี  ลัภนโชคดี กรรมการและเลขานุการ 

  

 โดยให้มีอํานาจและหน้าท่ีตามที่กาํหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษ  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวาระ ๒ ปี 

 ๒.๕  รายงานผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน่สายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๖ 

    จากการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  เม่ือวันที่ ๗  

สิงหาคม ๒๕๕๖  ท่ีประชุมแจ้งว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณา

คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร ์ให้เสรจ็ส้ิน และส่งรายชื่อให้กับมหาวิทยาลัย

ฯ ภายในวนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๖  เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดําเนินการคัดเลือกและประกาศต่อไปนัน้ 

บัดน้ี คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวชิาการของคณะฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอ

รายงานผลการคัดเลือกฯ ดังนี้ 

 

กลุ่มอายุตํ่ากวา่ ๔๐ ป ี

ประเภท ชื่อ – สกุล ตําแหนง่ทางวิชาการ หมายเหตุ 

ด้านการเรียน ๑. ดร.เอกรตัน์  ทานาค - ดี 

การสอน ๒. ผศ.ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดีเด่น 

ด้านการบริการ ๑. ผศ.ดร.สูติเทพ  ศิริพิพฒันกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดี 

วิชาการ ๒. ดร.ประสบโชค  โชคเหมาะ - ดี 

 ๓. ดร.อรพรรณ  บุตรกตญัญ ู - ดี 

ด้านการวิจัย

และนวัตกรรม 

๑. ดร.ชาตรี  ฝ่ายคําตา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดีเด่น 
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กลุ่มอายุต้ังแต่ ๔๐ ปีขึน้ไป 

ประเภท ชื่อ – สกุล ตําแหนง่ทางวิชาการ หมายเหตุ 

     ด้านการ ๑. รศ.สมศรี กิติศรีวรพันธุ ์ รองศาสตราจารย์ เกียรติบัตร 

เรียนการสอน ๒. ดร.ศิริรตัน์  ศรีสอาด - ดี 

 ด้านการวิจัย ๑. รศ.ดร.มธรุส  จงชัยกิจ รองศาสตราจารย์ ดี 

และนวัตกรรม ๒. ดร.นพรตัน์  ศุทธิถกล - ดี 

ด้านการ ๑. ผศ.อารีย์  ชัลวาลวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดี 

ทํานุบํารุง ๒. อาจารย์วิษณุ  โห้ไทย - เกียรติบัตร 

ศิลปวัฒนธรรม    

 

 ๒.๖  การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ 

   รศ.ดร.มธรุส  จงชยักิจ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์  ข้าราชการ สังกัดภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ยื่นเรื่องขอกาํหนดตาํแหน่งเป็น ศาสตราจารย์  

ในสาขาวิชา การศึกษา       

 

 ๒.๗  วนัเปิด-ปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดภาคการศึกษา ๑๗ สิงหาคม 

๒๕๕๗  

 

     ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

วาระที่ ๓ เรือ่งพิจารณา 

             ๓.๑  สํารวจอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 

    ประธานในที่ประชุมขอให้ประธานในแต่ละสาขาวิชาสํารวจอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ  

 

            ๓.๒   สาํรวจผู้เกษียณอายุราชการ ทีมี่อายุ ๗๒ ปี และ ๘๐ ป ี

    ประธานในที่ประชุมขอให้คณาจารย์สํารวจรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการท่ีมีอายุ ๗๒ ปี 

และ ๘๐ ปี เพื่อจะรับรางวัลสมนาคุณในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ห้องประชมุ ๑ อาคาร ๓ ซ่ึงที่

ประชุมเสนอ ศ.ดร.สําเนาว ์ขจรศิลป์ ซ่ึงมีอายุ ๗๒ ปี และ รศ. ประทีป ซ่ึงมีอายุ ๘๐ ปี ประธานฯขอให้
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ท่ีประชุมไปสํารวจรายชื่อคณาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้วเพิม่เติม (หากมี) และนาํเสนอรายชื่อ

ภายในวันท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๖ 

  

   ทีป่ระชุมเหน็ชอบ 

 

 ๓.๓ การจัดงานมุทิตาจิตภาควิชาฯ 

    จากการจัดงานมุทิตาจิตภาควิชาฯ ให้กบั รศ.ดร. มธรุส จงชยักิจ ท่ีคณะฯท่ีผ่านมา ท่ี

ประชุมมีมติว่าในการจัดงานมุทิตาจิตให้กับคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการในลําดับต่อๆไป ควรจะเรียน

ให้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการได้ทราบรูปแบบของงานก่อน และเลือกการจัดงานในสถานท่ีท่ีมีความ

เหมาะสม  

 

   ทีป่ระชุมเหน็ชอบ  

 

 ๓.๔ กาํหนดวนัสอบข้อเขียนสาํหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

   ประธานในท่ีประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวันสอบสําหรับ

ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวนัที่ ๖ มกราคม – ๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนั้นขอให้ท่ีประชมุ

พิจารณาวนัสอบข้อเขียน ซ่ึงประธานสาขาวิชาแต่ละสาขากาํหนดวันสอบดังนี้ 

 

สาขาวิชา วนั เวลา สอบข้อเขียน วนั เวลา สอบสัมภาษณ ์

ปฐมวัยศึกษา ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 

(ปริญญาโท) 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 

(ปริญญาเอก) 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

การบริหารการศึกษา ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

การสอนคณิตศาสตร ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

   ท่ีประชุมเห็นชอบ 
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วาระที่ ๔ เรือ่งอ่ืนๆ 

 ๔.๑  ทนุวิจัย 

    ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ของภาควิชาฯได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบว่า ภาควิชาฯ 

ได้จัดสรรทุนวิจัยจาํนวน ๑๐ ทุน ขอให้คณาจารย์ที่สนใจสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันน้ีจนถึงวนัท่ี ๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๔.๒  การประชุมครัง้ต่อไป 

             การประชุมครั้งต่อไป วันอังคารท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  

 

            ทีป่ระชุมรบัทราบ 

ปิดประชมุเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 (ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต) 

 กรรมการและเลขานกุาร 


