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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาวิชาการ ภาควิชาการศึกษา
ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมภาควิชาการศึกษา (๓-๒๐๓)
...................................................................................................................................
รายนามผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร. สิทธิกร สุมาลี
ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.สิรพิ ร ทิพย์คง
กรรมการ
๓. รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
กรรมการ
๔. ผศ.ดร.ฉัตรศิริ 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
กรรมการและเลขานุการ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง
เริ่มประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เรื่องทีป่ ระชุม
วาระที่ ๑ การรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๖
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ ๒ เรือ่ งแจ้ง
ประธานฯแจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๒.๑ ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง
ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยประกาศ ได้วาง
ระเบียบไว้จาํ นวน ๑๓ ข้อ ในส่วนของข้อ ๑๑ ให้ทุกคณะมีกรรมการบัณฑิตของคณะเพื่อประสานกับ
บัณฑิตวิทยาลัย
๒.๒ ขอรายงานผลรางวัลทีน่ ิสิตได้รับ
ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษาแจ้งว่า ด้วย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รหัสนิสิต ๕๕๑๗๖๐๐๒๖๓ นิสิตชั้นปีที่ ๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันและเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ บัดนี้ผลการประกวดแข่งขันและผลการพิจารณาคัดเลือกได้ประกาศผลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล “ผู้ทาํ คุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน ประจําปี ๒๕๕๖” จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๖ จัดโดย สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๒) ได้รับรางวัล “Thailand Social Media Award 2013” ประจําปี ๒๕๕๕ รางวัลประเภท
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติบตั ร และเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ จาก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับเชิญร่วมถ่ายทํารายการ WEB ZA by Trueplookpanya.com ในตอน
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ซึ่งว่ายทํา ณ คณะศึกษาศาสตร์ และจะออกอากาศในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ นี้
ทางทรูวิชนั่ ส์ ในการนี้ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ จึงเป็นนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กบั ภาควิชาการศึกษา
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จึงสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นเกียรติและเป็น
แบบอย่างที่ดีของนิสิตต่อไป
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๒.๓ ขอแจ้งยกเลิกการรับ MR.Ngawang CHOGYEL ผู้สมัครจากประเทศภูฏานเข้า
ศึกษา
จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับ Mr. Ngawang CHOGYEL ผู้สมัครจากประเทศภูฏานเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) M.Ed. (Science Education) XF
28 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยคณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการให้การสนับสนุนทุน
ค่าเล่าเรียน ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น ในการนี้ทางสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากศูนย์การศึกษานานาชาติว่า ได้ทําการตรวจสอบคุณสมบัตโิ ดย
ละเอียดกับหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ที่ผ้สู มัครประสงค์จะเข้าศึกษาต่อนั้น พบว่า
คุณสมบัติของผู้สมัครด้านคุณวุฒไิ ม่ตรงกับหลักสูตรปรับปรุงฉบับดังกล่าว เนื่องจากผู้สมัครจบ
การศึกษา วุฒิ B.Ed. แต่หลักสูตรฯ ระบุคุณสมบัติว่ารับเฉพาะผู้จบการศึกษา วุฒิ วท.บ. ในสาขาวิชา
ชีววิทยา หรือเคมี หรือฟิสิกส์เท่านั้น ทั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พบว่า หลักสูตร
เดิมคุณสมบัติ ระบุไว้ว่า รับทั้ง วุฒิ B.Ed. และ วท.บ. แต่เมื่อได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามเงื่อนไขของการ
เข้าร่วมโครงการทุน สควค. ตามความร่วมมือของ สสวท. กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุไว้เพียง
วุฒิ วท.บ. จึงทําให้ผ้สู มัครมีคุณวุฒิไม่ตรงตามข้อกําหนด ทําให้ไม่สามารถรับผู้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้
ทางศูนย์การศึกษานานาชาติได้ดาํ เนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ผ้สู มัครแล้ว
๒.๔ การแต่งตัง้ และเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการโครงการหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตและ
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และประเมินทางการศึกษา ภาค
พิเศษ
ด้วยโครงการปริญญาเอก และโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจยั และประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ มีความประสงค์ขอแต่งตัง้ และเปลี่ยนแปลงกรรมการ
โครงการ เนื่องจากกรรมการของโครงการฯ ชุดเดิมจะครบวาระ ๒ ปี ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เพื่อให้การดําเนินงานทั้งในด้านงานบริหารและด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ สาขาวิชาการวิจยั และประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๕.

เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ (ชุดใหม่) ประกอบด้วย
๑. นายฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรทิพย์ ไชยโส
กรรมการ
๓. นางสุนทรา โตบัว
กรรมการ
๔. นางสาวพิกุล เอกวรางกูร
กรรมการ
๕. นางสาววารุณี ลัภนโชคดี
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีอาํ นาจและหน้าทีต่ ามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวาระ ๒ ปี
๒.๕ รายงานผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๖
จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมแจ้งว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอให้คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณา
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ ให้เสร็จสิ้น และส่งรายชื่อให้กับมหาวิทยาลัย
ฯ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดาํ เนินการคัดเลือกและประกาศต่อไปนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของคณะฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานผลการคัดเลือกฯ ดังนี้
กลุ่มอายุต่ํากว่า ๔๐ ปี
ประเภท
ชื่อ – สกุล
ด้านการเรียน ๑. ดร.เอกรัตน์ ทานาค
การสอน
๒. ผศ.ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา
ด้านการบริการ ๑. ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒ
ั นกุล
วิชาการ
๒. ดร.ประสบโชค โชคเหมาะ
๓. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
ด้านการวิจัย ๑. ดร.ชาตรี ฝ่ายคําตา
และนวัตกรรม

ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมายเหตุ
ดี
ดีเด่น
ดี
ดี
ดี
ดีเด่น
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กลุ่มอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึน้ ไป
ประเภท
ชื่อ – สกุล
ด้านการ
๑. รศ.สมศรี กิติศรีวรพันธุ์
เรียนการสอน ๒. ดร.ศิริรตั น์ ศรีสอาด
ด้านการวิจัย ๑. รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ
และนวัตกรรม ๒. ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล
ด้านการ
๑. ผศ.อารีย์ ชัลวาลวรรณ
ทํานุบาํ รุง
๒. อาจารย์วษิ ณุ โห้ไทย
ศิลปวัฒนธรรม

ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-

หมายเหตุ
เกียรติบัตร
ดี
ดี
ดี
ดี
เกียรติบัตร

๒.๖ การแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ
รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ สังกัดภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ยนื่ เรื่องขอกําหนดตําแหน่งเป็น ศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา การศึกษา
๒.๗ วันเปิด-ปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดภาคการศึกษา ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๗
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ ๓ เรือ่ งพิจารณา
๓.๑ สํารวจอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
ประธานในที่ประชุมขอให้ประธานในแต่ละสาขาวิชาสํารวจอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่เป็นภาษาอังกฤษ
๓.๒ สํารวจผู้เกษียณอายุราชการ ทีม่ ีอายุ ๗๒ ปี และ ๘๐ ปี
ประธานในที่ประชุมขอให้คณาจารย์สาํ รวจรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการที่มีอายุ ๗๒ ปี
และ ๘๐ ปี เพื่อจะรับรางวัลสมนาคุณในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ซึ่งที่
ประชุมเสนอ ศ.ดร.สําเนาว์ ขจรศิลป์ ซึ่งมีอายุ ๗๒ ปี และ รศ. ประทีป ซึ่งมีอายุ ๘๐ ปี ประธานฯขอให้
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ที่ประชุมไปสํารวจรายชื่อคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเพิม่ เติม (หากมี) และนําเสนอรายชื่อ
ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
๓.๓ การจัดงานมุทิตาจิตภาควิชาฯ
จากการจัดงานมุทิตาจิตภาควิชาฯ ให้กบั รศ.ดร. มธุรส จงชัยกิจ ที่คณะฯที่ผา่ นมา ที่
ประชุมมีมติวา่ ในการจัดงานมุทิตาจิตให้กับคณาจารย์ผ้เู กษียณอายุราชการในลําดับต่อๆไป ควรจะเรียน
ให้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการได้ทราบรูปแบบของงานก่อน และเลือกการจัดงานในสถานที่ที่มีความ
เหมาะสม
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
๓.๔ กําหนดวันสอบข้อเขียนสําหรับผูส้ นใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวันสอบสําหรับ
ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวันที่ ๖ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนั้นขอให้ที่ประชุม
พิจารณาวันสอบข้อเขียน ซึง่ ประธานสาขาวิชาแต่ละสาขากําหนดวันสอบดังนี้
สาขาวิชา
ปฐมวัยศึกษา
การวิจยั และประเมินผลทางการศึกษา
(ปริญญาโท)
การวิจยั และประเมินผลทางการศึกษา
(ปริญญาเอก)
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)
การสอนคณิตศาสตร์
ที่ประชุมเห็นชอบ

วัน เวลา สอบข้อเขียน
๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

วัน เวลา สอบสัมภาษณ์
๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
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วาระที่ ๔ เรือ่ งอื่นๆ
๔.๑ ทุนวิจยั
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ของภาควิชาฯได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ภาควิชาฯ
ได้จัดสรรทุนวิจยั จํานวน ๑๐ ทุน ขอให้คณาจารย์ที่สนใจสมัครขอรับทุนได้ต้งั แต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ การประชุมครัง้ ต่อไป
การประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต)
กรรมการและเลขานุการ

