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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาวชิาการ ภาควชิาการศกึษา 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๖ 

ณ หองประชุมภาควชิาการศกึษา (๓-๒๐๓) 

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

รายนามผูมาประชุม 

 ๑.  ผศ.ดร.สทิธิกร สุมาล ี  ประธานกรรมการ 

๒.  รศ.ดร.สริพิร ทพิยคง  กรรมการ 

๓.  รศ.ดร.ปทมาวด ีเลหมงคล  กรรมการ 

๔.  ผศ.ดร.ฉัตรศริ ิปยะพมิลสทิธิ ์ กรรมการ 

๕.  ดร.นพวรรณ ฉมิรอยลาภ  กรรมการ 

๖.  ผศ.ดร.พงศประพันธ พงษโสภณ     กรรมการ 

๗.  ผศ.ดร.ชลาธปิ สมาหโิต  กรรมการและเลขานกุาร 

๘.  ดร.ตองตา สมใจเพ็ง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

รายนามผูไมมาประชุม 

๑.  ผศ.ดร.มณฑป ไชยชติ   กรรมการ 

๒.  ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว  กรรมการ 

 

รายนามผูเขารวมประชมุ 

 ๑.  ดร.ศุภฤกษ ทานาค   กรรมการ 

 ๒.  นางสรุพีร เนตรสวาง  กรรมการ 

   

เริ่มประชุม เวลา ๙.๓๐ น.  

 

เรื่องท่ีประชุม 

 

วาระท่ี ๑ การรบัรองรายงานการประชมุครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 

    ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข     
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    ท่ีประชุมรับรองการประชุม 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องแจง  

 ประธานฯแจงเรื่องตางๆใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

 ๒.๑  หลักเกณฑการเทียบคาประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมหลักสูตรสําหรับ

นสิิตระดับปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

                     ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดแจง ประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  เรื่อง 

หลักเกณฑการเทียบคาประสบการณจากการเขารวมกจิกรรมเสรมิหลักสตูรสาํหรบันสิติ ระดบัปรญิญา

ตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

  

 ๒.๒  หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอน

พิเศษ ในสถาบันการศกึษาของรัฐและเอกชน 

  ประธานฯ ขอแจงหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ

ไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม)    

 

๒.๓  การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือ

ทดแทนขาราชการเกษียณปกติ เกษียณอายุกอนกําหนด และวางดวยเหตุอื่น ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ 

  ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ไดมีบันทึกแจงการจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือทดแทนขาราชการเกษียณปกต ิเกษียณอายุกอนกําหนด 

และวางดวยเหตุอื่น ปงบประมาณ ๒๕๕๖  ใหคณะศึกษาศาสตรจํานวน ๒๔ อัตรา  เพ่ือใหคณะฯ

ดําเนนิการคัดเลอืกลวงหนากอน และเริ่มบรรจุได ตัง้แตวันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ดังนี้ 

 

  ๑. ทดแทนอัตราเกษียณอายุปกต ิ จํานวน ๑๘ อัตรา 

  - สํานกังานเลขานกุาร สายสนับสนนุ เลขท่ี ๙๙๑ 

  - ภาควิชาการศกึษา สายวชิาการ เลขท่ี ๑๑๗๙ 

  - ภาควิชาพลศกึษา สายวิชาการ เลขท่ี ๑๐๔๗ 

  - โรงเรยีนสาธติฯ สายวิชาการ เลขท่ี ๙๖๔, ๙๗๑, ๙๘๑, ๑๐๗๒,  
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                                ๑๑๐๒,๑๑๗๓, ๑๑๗๖, ๑๑๘๓, ๑๑๙๘, ๑๒๐๒, ๑๒๑๑, ๑๒๓๒,  

                                ๑๖๕๙, ๒๘๑๓ และ  ๒๘๑๗ 

 ๒. ทดแทนอัตราเกษียณอายุกอนกําหนด จํานวน ๖ อัตรา 

  - ภาควิชาอาชวีศกึษา สายวิชาการ เลขท่ี ๙๕๐ 

  - โรงเรยีนสาธติฯ สายวิชาการ เลขท่ี ๙๖๕, ๑๐๓๓,๑๐๖๑, ๑๑๙๙  

                               และ ๒๓๒๗    

  ท้ังนี้  อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจัดสรรคืนใหเปนสวนกลางของคณะ เพ่ือนําไป

บรหิารจัดการตามความจําเปนเรงดวนของหนวยงาน โดยตําแหนงสายวชิาการขอใหพิจารณาการบรรจุ

วุฒิปริญญาเอกเปนอันดับแรก และสายสนับสนุนหากตองการเปลี่ยนแปลงตําแหนงจะตองนําเสนอ

คณะกรรมการบรหิารอัตรากําลังฯ พิจารณาอนุมัตกิอนดําเนนิการ 

 

๒.๔  รายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าป ๒๕๕๕     

(๑ ต.ค. ๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕) 

  ดวยกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสงรายงานมาตรฐานภาระงาน

ทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานข้ันต่าํ ป ๒๕๕๕ และไดแจงแนวทางการกําหนดมาตรการสาํหรับผู

ไมผานเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงาน 

ข้ันต่ํา มาใหทราบและถอืปฏิบัต ิ  

 

 ๒.๕  ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัยที่ใชในการพิจารณากําหนด

ตําแหนงทางวชิาการ 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือแจงเรื่อง ซักซอมความเขาใจ

เกี่ยวกับการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีใชในการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการมาใหทราบและถือ

ปฏิบัต ิ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

 

๒.๖  การจัดโครงการมุทิตาจิต คณาจารย และบุคลากร คณะศึกษาศาสตรประจําป 

๒๕๕๖ 

 ดวยคณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการมุทิตาจิต คณาจารย และบุคลากร คณะ

ศึกษาศาสตร ประจําป ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ หอง

ประชุม ๑ อาคาร ๓ คณะศกึษาศาสตร เพ่ือแสดงมุทิตาจติ แกคณาจารยและบุคลากร ที่จะเกษียณอายุ

ราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 



 4

  

 ๒.๗  การพิจารณาการขอรโีมท เปด-ปด ประตูและบัตรจอดรถ           

  ดวย นางสาวฐาปณยี  แสงสวาง  ไดมีบันทึกขอใหคณะฯ พิจารณาการขอรโีมทเปด-ปด 

ประตูและบัตรจอดรถใหม โดยขอเสนอใหคณะศกึษาศาสตรพิจารณาชี้แจงขอมูล ดังนี้ 

   ๑. ขอกําหนดเดมิ ท่ีระบุวาการขอรโีมทเปด-ปด ประตูและบตัรจอดรถสาํหรับผูใชพ้ืนที่ใน

อาคาร ๑,๒ และ ๓  คณะศกึษาศาสตร มีหลกัฐานเปนลายลักษณอักษรใหศกึษาเพ่ิมเตมิหรอืไม 

อยางไร และขอกาํหนดเดมินี้มีกําหนดระยะเวลาเทาใด  

  ๒. กรณท่ีีอาจารยและบุคลากรของศนูยฯ “คุณพุม” จาํนวน ๓ คน ไดรับรโีมท 

เปด-ปด  ประตูและบัตรจอดรถ ประกอบดวย  ๑) รศ.ดร.ดารณ ีอุทัยรัตนกจิ  ๒) รศ.ดร.ภาวิณ ี

ศรสีุขวัฒนานันท และ ๓) น.ส.อรปวีณ เอื้อนรัินดร เปนไปตามขอกาํหนดใด และกรณขีองขาพเจามี

ความแตกตางกับกรณขีองอาจารยและบุคลากรของศูนยฯ “คุณพุม” อยางไร 

 

 ๒.๘  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน ของ ผศ.ดร.สุดารัตน  สารสวาง  

  ผศ.ดร.สดุารัตน สารสวาง ตาํแหนง อาจารย (เงินงบประมาณ) สังกดัภาควิชา 

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดย่ืนเรื่องขอแตงตัง้คณะอนุกรรมการ

ประเมินการสอนในตาํแหนง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาการศกึษา 

 

๒.๙  รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน ปการศกึษา ๒๕๕๕ คณะศกึษาศาสตร 

  สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกแจงวา คณะกรรมการ

ประเมินฯ ไดดําเนนิการประเมินคุณภาพภายใน ปการศกึษา ๒๕๕๕ ของคณะศกึษาศาสตร ระหวาง

วันท่ี ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ แลว  จงึขอสงรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน ของคณะ

ศกึษาศาสตร มาเพื่อโปรดดําเนนิการทวนสอบรายงานผลการประเมนิฯและปรับปรงุแกไขรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR)  กอนจัดสงใหสาํนักงานประกันคุณภาพภายใน ๒ สัปดาห รวมท้ังจดัทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดสงกลับสาํนักงานประกันคุณภาพ  

ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖   

 

 ๒.๑๐  การพิจารณาใบสมคัรของ MR.Ngawang CHOGYEL   ผูสมัครจากประเทศภูฎาน 

    ดวยศูนยการศกึษานานาชาต ิไดมบัีนทึกแจง เรื่อง การพจิารณาใบสมัครของ 

Mr. Ngowang CHOGYEL  ผูสมัครจากประเทศภูฎาน  ซึ่งไดรับทุนการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 
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แกบุคลากรราชอาณาจักรภูฎาน  ผูสมัครประสงคจะเขาศกึษาตอในหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวทิยาศาสตรศกึษา  (ภาคปกต)ิ  M.Ed. (Science Education) XF28  ในภาคปลาย ปการศกึษา 

๒๕๕๖ ในการนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตรศกึษา ภาควิชาการศกึษา ไดตรวจสอบคุณสมบัต ิประเมนิ Letter 

of purpose พิจารณาเหน็ควรใหผูสมัครศกึษาตอในหลักสูตร M.Ed. (Science Education) ไดโดยใหเขา

ศกึษาตอภาคตน ปการศกึษา ๒๕๕๗  เนื่องดวยเปนทุนการศกึษาแบบใหเปลา ซึ่งคณะศกึษาศาสตร

ตองรับผดิชอบสนับสนนุในสวนของคาเลาเรยีน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตลอดหลกัสตูร) จงึเห็นควร

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณายืนยันการใหทุน   

     

 ๒.๑๑  นโยบายรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ (คนใหม) 

     ประธานฯแจงใหท่ีประชุมทราบวา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดมี

ประกาศนโยบายเรื่อง “ปแหงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศกึษา” 

  

 ๒.๑๒  โครงการมอบเครือ่งปริ้นเตอรเลเซอรใชฟร ี

   ดวยบรษัิทโกลบอล โทนเนอร เดลเิวอรี่ จํากัด ไดเสนอโครงการมอบเครื่องปริ้นท

เตอรเลเซอรใชฟร ี   

 

 ๒.๑๓  สํานักพิมพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรไดจดัโครงการจดัพิมพตําราพ้ืนฐาน 

๑ คณะ ๑ เรือ่ง 

   ดวยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรจะครบรอบ ๗๒ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จงึขอความรวมมือจากคณะในการพจิารณาสงตาํราพ้ืนฐานท่ีใชในการเรยีน

การสอนท่ีไดผานการคัดสรรคุณภาพแลว มาตพิีมพท่ีสาํนกัพิมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   

     ท่ีประชุมรบัทราบ 

 

วาระท่ี ๔ เรือ่งพิจารณา 

             ๓.๑ งานแสดงมุทติาจติภาควชิาฯ 

   ประธานคณะกรรมการฝายพัฒนานสิติและกจิการพิเศษไดรายงานใหท่ีประชุมทราบ

วางานมุทิตาจติจะจัดข้ึนในวันอังคารท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยในปนี้รูปแบบกจิกรรมจะนมินตพระ

มหานภันตมาบรรยายธรรมในหัวขอ “KM for MK: การจัดการความรูสูการจัดการทําคําวามด”ี โดยมี

รายละเอยีดกําหนดการดังนี้ 
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   ๘.๓๐ น. พิธีเปด 

   ๙.๐๐ น. นมินตพระมหานภันต บรรยายธรรม  

   ๑๐.๔๕ น. รวมกันถวายมหาสังฆทาน 

   ๑๑.๐๐ น. นมินตพระอาจารยฉันเพล 

   ๑๑.๑๕ น. ชมภาพวดีทัิศนของอาจารยผูเกษียณอายุราชการ พิธีกร สัมภาษณ          

ผูท่ีเกษยีณอายุราชการ หัวหนาภาคฯมอบของท่ีระลกึ ถายภาพรวมกนั 

   ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารรวมกนั 

   ที่ประชุมมีมตท่ีิจะใหจดังานแสดงมุทติาจติโดยเรยีนเชญิคณาจารยและนสิติจาก

ภาควิชาฯอื่นเขารวมกจิกรรมดวย ประธานฯจงึขอใหแตละสาขาสํารวจจํานวนนสิติท่ีจะสามารถเขารวม

กจิกรรมนี้ได เพ่ือจะไดพิจารณาหองจัดงานใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขาฟงอกีครัง้ ในการจดังาน

ครัง้นี้ ภาควิชาฯจะใหเงนิสนับสนุน ๑๔,๐๐๐ บาทและจะขอเก็บเงินอาจารยทานละ ๕๐๐ บาท เพ่ือใช

ในกจิกรรมนี้ โดยภาควชิาฯจะถวายพระมหานภันต ๒,๐๐๐ บาท และจะถวายปจจัยจํานวนหนึ่งเพ่ือสม

ทุนโครงการ ๘๕ พรรษา มหาราชา ๘๐ พรรษา มหาราชนิ ีพุทธชยันต ีคนด ีองคกรด ีเพ่ือชวีติดงีาม  

 

   สําหรับงานแสดงมุทิตาจติ จะมีการตัง้ซุมเพ่ือถายภาพ ชมภาพวีดทิัศน การสัมภาษณ  

รศ.ดร. มธุรส จงชยักจิ สาขาวิชาแตละสาขาจะไดรับเงิน ๒,๐๐๐ บาทเพ่ือจัดหาอาหารมารวม

รับประทานกันในวันนัน้ โดยจะขอใหแตละสาขาวิชาเสนอรายการอาหารท่ีสาขาวชิาจะรับผดิชอบจัดหา

มาแจงกับ คุณพรพมิล เขตสมุทร เพ่ือจะไดดาํเนนิการตอไป 

    

    ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ 

 

 ๓.๒  การจดัซุมรบัปรญิญา 

    คณะฯไดมอบหมายใหแตละภาควิชาฯไดจัดทําซุมรับปรญิญา ท่ีประชุมจงึมีมตใิหแต

ละสาขาวิชาไดหมุนเวียนกันเปนเจาภาพรับผดิชอบจัดทําซุมรับปรญิญา โดยเรยีงลาํดับตามตัวพยัญชนะ

ดังนี้ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา (จัดในปการศกึษา ๒๕๕๗) สาขาวิชาการวิจัยและประเมนิผล

ทางการศกึษา (จัดในปการศกึษา ๒๕๕๘) สาขาวชิาการสอนคณิตศาสตร (จัดในปการศกึษา ๒๕๕๙) 

สาขาวชิาปฐมวัยศกึษา (จัดในปการศกึษา ๒๕๖๐) สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (จัดในปการศกึษา 

๒๕๖๑) ท้ังนี้ท่ีประชุมเห็นวา           มีมตอินุมัตใิหใชเงินจากสวัสดกิารของภาควชิาฯ จัดซื้อซุมราคา 

๔,๕๐๐ บาท และใหคาวสัดุอุปกรณในการตกแตงซุมแกสาขาวิชาท่ีรับผดิชอบ ๑,๐๐๐ บาท ซุมนี้

นอกจากจะนาํมาใชในงานรับปรญิญาแลว ยังสามารถนาํมาใชในงานอ่ืนๆของภาควชิาได   
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   ที่ประชุมเหน็ชอบ 

 

 ๓.๓  กิจกรรมสงเสรมินสิิตเขารวมโครงการคุณธรรม จรยิธรรม 

         ประธานคณะกรรมการฝายพัฒนานสิติและกจิการพิเศษไดเสนอใหท่ีประชุมทราบวา 

มีโครงการท่ีสงเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ท่ีภาควิชาฯจะสามารถเขารวมหรอืสงรายชื่อนสิติเพ่ือเขารวม

กจิกรรมตางๆ โดยมีกจิกรรมในโครงการตางๆดังนี้  

   ๓.๓.๑  โครงการศนูยคุณธรรม (องคกร มหาชน) และภาคเีครอืขาย สงเขาประกวด 

ในนาม บุคคล หรอื องคกร หรอื โครงการ สงภายใน ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ประกาศผลเดอืนกรกฎาคม 

ซึ่ง ประธานฯเสนอแนะวา อาจจะทําเปนรปูแบบโครงการวจัิย โดยภาควิชาฯ ประธานฯขอใหประธาน

คณะกรรมการฝายวิจัยชวยพิจารณาเกี่ยวกับหัวขอและรูปแบบการทาํวิจัยเพื่อดําเนนิการจัดทําตอไป 

    ๓.๓.๒  สํานักงานสงเสรมิสวัสดภิาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและ

ผูสูงอายุ โดยจัดใหมีกจิกรรมเขยีนเรยีงความสงเขาประกวด ความยาวไมเกนิ ๑ หนากระดาษ A๔  

ใชอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ Point ในหัวขอ ความซื่อสัตยเปนคุณสมบัตเิดก็และเยาวชนรุนใหม  

ใชเกณฑการใหคะแนน ประกอบดวย ดานเนื้อหา ๖๐ คะแนน ดานความคิดสรางสรรค ๒๐ คะแนน 

ดานความถูกตองตามหลกัภาษา ๒๐ คะแนน รวมท้ังหมด ๑๐๐ คะแนน ผูเขาประกวดจะตองสงผลงาน

ไปยังคณะกรรมการตดัสนิ ในวันท่ี ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ โดยถอืตราประทับไปรษณยีตนทาง ผูที่

ชนะเลศิจะไดรับรางวลัและคาตอบแทน  

     ๓.๓.๒ รางวัลพระราชทานกระทรวงศกึษาธิการ ระดบัอุดมศกึษา โดยอาจารยเสนอ

ชื่อนสิติระดับปรญิญาตรตีัง้แตชัน้ปท่ี ๒ ขึ้นไป ที่มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา ๒.๗๕ มีทักษะการ

ทํางาน มีคุณธรรมจรยิธรรม มีภาวะความเปนผูนาํ ใหสงภายในเดอืนธันวาคม ๒๕๕๕ และมีการ

พิจารณาตดัสนิภายในเดอืนมกราคม ๒๕๕๗  

      

   ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ 

 

   ๓.๓.๓ การขอปรบัแผนการใชเงินรายไดของภาควชิาการศกึษา 

      เนื่องจากขณะนี้เงนิรายไดงบดําเนนิงานของภาควิชาฯที่ตัง้ไมเพียงพอ จงึขอ

ปรับแผนจากเงนิอุดหนุนหมวดศกึษาดงูานตางประเทศ ซึ่งมีอยุ ๔๕๐,๐๐๐ บาท มาเปนงบดาํเนนิงาน 

๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

งวดท่ี รายการ เงินท่ีขอปรับ หมายเหตุ 

๑ ขอปรับแผนเงนิรายไดซื้อครุภัณฑ ๓๔,๔๔๓.๓๐ ใชเงินรายไดงบวิจัยของ  
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คอมพิวเตอรแมขาย ดร.มธุรส 

๒ ขอปรับแผนเงนิรายได ๗๓,๕๘๗.๑๖ งบกลางเขาไปใชจายในงบ

ดําเนนิงาน 

๓ ขอปรับแผนเงนิรายได ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ งบกลางเขาไปใชจายในงบ

ดําเนนิงาน 

๔ ขอปรับแผนเงนิรายได ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ งบอุดหนุน หมวดศกึษาดงูาน

ตางประเทศเปนงบดาํเนนิงาน 

 

                 ท่ีประชุมเหน็ชอบ 

 

        ๓.๓.๔ ขอเรยีนเชญิ รศ.ดร. มธุรส จงชัยกจิ เปนผูทรงคุณวุฒิของภาควชิาฯ 

            ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหเรยีนเชญิ รศ.ดร. มธุรส จงชัยกจิ เปนผูทรงคุณวุฒิ

ของภาควิชาฯ 

 

          ท่ีประชุมเหน็ชอบ 

 

        ๓.๓.๕  การคดัเลือกบุคลากรดเีดนสายวชิาการของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๖   

        ประธานฯขอใหประธานฯแตละสาขาวิชาพิจารณาคัดเลอืกบุคลากรดเีดนสาย

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํป ๒๕๕๖ โดยพิจารณาคัดเลอืกในแตละกลุมดังนี้ 

ดานการเรยีนการสอน ดานบรกิารวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม ดานการมีสวนรวมในกจิการนสิติ โดยขอใหเสนอรายชื่อและประวัตกิารทาํงานไปท่ี

ภาควิชาฯภายในวันท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๖  

 

        ท่ีประชุมเห็นชอบ   

 

วาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ  

 ๔.๑ การจัดอาจารยสอนแทน รศ.ดร. วสันต ทองไทย  

   สาขาวิชาการวิจัยและประเมนิผลทางการศกึษาไดจัดอาจารยสอนแทน  

รศ.ดร. วสันต ทองไทย ในวชิาตางๆ แลว โดยไดเรยีนเชญิ ผศ.ดร. สุนทรา โตบัวไดชวยสอนในรายวชิา  
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วิจัยทางการศกึษา รศ.ดร. พรทิพย ไชยโส ไดชวยสอนในรายวชิา สารัตถะฯ และ รศ.ดร.ปราน ีโพธิสุข 

ไดชวยสอนในรายวชิา วิจัยเชงิคุณภาพ  

 

    ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 ๔.๒  การประชุมครั้งตอไป 

             การประชุมครัง้ตอไป วันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  

 

            ท่ีประชุมรับทราบ 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 (ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหโิต) 

 กรรมการและเลขานุการ 

 


