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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาวิชาการ ภาควิชาการศึกษา
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุมภาควิชาการศึกษา (๓-๒๐๓)
...................................................................................................................................
รายนามผูมาประชุม
๑. ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.สิริพร ทิพยคง
กรรมการ
๓. รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล
กรรมการ
๔. ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
กรรมการ
๕. ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ
กรรมการ
๖. ผศ.ดร.พงศประพันธ พงษโสภณ กรรมการ
๗. ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
กรรมการและเลขานุการ
๘. ดร.ตองตา สมใจเพ็ง
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
รายนามผูไมมาประชุม
๑. ผศ.ดร.มณฑป ไชยชิต
๒. ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว

กรรมการ
กรรมการ

รายนามผูเขารวมประชุม
๑. ดร.ศุภฤกษ ทานาค
๒. นางสุรีพร เนตรสวาง

กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
เรื่องทีป่ ระชุม
วาระที่ ๑ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันอัง คารที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
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ที่ประชุมรับรองการประชุม
วาระที่ ๒ เรื่องแจง
ประธานฯแจงเรื่องตางๆใหที่ประชุมทราบดังนี้
๒.๑ หลักเกณฑการเทียบคาประสบการณจากการเขารวมกิจ กรรมหลักสูตรสําหรั บ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแจง ประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑการเทียบคาประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนิสติ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม)
๒.๒ หลักเกณฑเกี่ย วกับการอนุญาตใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอน
พิเศษ ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ประธานฯ ขอแจงหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ไปสอนพิเ ศษในสถาบัน การศึก ษาของรัฐ และเอกชน (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม)
๒.๓ การจัด สรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อ
ทดแทนขาราชการเกษีย ณปกติ เกษียณอายุกอนกําหนด และวางดวยเหตุอื่น ปงบประมาณ
๒๕๕๖
ดว ยมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร ไดมีบัน ทึก แจงการจัด สรรอั ต รากํา ลั งพนัก งาน
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทดแทนขาราชการเกษียณปกติ เกษียณอายุกอนกําหนด
และวา งดวยเหตุอื่น ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ใหคณะศึก ษาศาสตรจํา นวน ๒๔ อัต รา เพื่อใหคณะฯ
ดําเนินการคัดเลือกลวงหนากอน และเริ่มบรรจุได ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. ทดแทนอัตราเกษียณอายุปกติ จํานวน ๑๘ อัตรา
- สํานักงานเลขานุการ สายสนับสนุน เลขที่ ๙๙๑
- ภาควิชาการศึกษา สายวิชาการ เลขที่ ๑๑๗๙
- ภาควิชาพลศึกษา สายวิชาการ เลขที่ ๑๐๔๗
- โรงเรียนสาธิตฯ สายวิชาการ เลขที่ 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
- ภาควิชาอาชีวศึกษา สายวิชาการ เลขที่ ๙๕๐
- โรงเรียนสาธิตฯ สายวิชาการ เลขที่ ๙๖๕, ๑๐๓๓,๑๐๖๑, ๑๑๙๙
และ ๒๓๒๗
ทั้งนี้ อัตราพนัก งานมหาวิทยาลัยที่จัด สรรคืนใหเปน สวนกลางของคณะ เพื่อนํา ไป
บริหารจัดการตามความจําเปนเรงดวนของหนวยงาน โดยตําแหนงสายวิชาการขอใหพิจารณาการบรรจุ
วุฒิปริญญาเอกเปนอันดับแรก และสายสนับสนุนหากตองการเปลี่ยนแปลงตําแหนงจะตองนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังฯ พิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ
๒.๔ รายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําป ๒๕๕๕
(๑ ต.ค. ๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕)
ดวยกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสงรายงานมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานขัน้ ต่าํ ป ๒๕๕๕ และไดแจงแนวทางการกําหนดมาตรการสําหรับผู
ไมผานเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงาน
ขั้นต่ํา มาใหทราบและถือปฏิบัติ
๒.๕ ซักซอ มความเขาใจเกี่ยวกับการเผยแพรผลงานวิจัยที่ใชในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ
ดวยสํา นัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ไดมีหนังสือแจง เรื่อ ง ซักซอมความเขา ใจ
เกี่ยวกับการเผยแพรผ ลงานวิจัยที่ใชในการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิช าการมาใหทราบและถือ
ปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม)
๒.๖ การจัดโครงการมุทิตาจิต คณาจารย และบุคลากร คณะศึกษาศาสตรประจําป
๒๕๕๖
ดว ยคณะศึก ษาศาสตร กํา หนดจั ด โครงการมุ ทิต าจิต คณาจารย และบุ ค ลากร คณะ
ศึกษาศาสตร ประจํา ป ๒๕๕๖ ในวัน พุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ หอง
ประชุม ๑ อาคาร ๓ คณะศึกษาศาสตร เพื่อแสดงมุทิตาจิต แกคณาจารยและบุคลากร ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๖
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๒.๗ การพิจารณาการขอรีโมท เปด-ปด ประตูและบัตรจอดรถ
ดวย นางสาวฐาปณีย แสงสวาง ไดมีบันทึกขอใหคณะฯ พิจารณาการขอรีโมทเปด-ปด
ประตูและบัตรจอดรถใหม โดยขอเสนอใหคณะศึกษาศาสตรพจิ ารณาชี้แจงขอมูล ดังนี้
๑. ขอกําหนดเดิม ที่ระบุวา การขอรีโมทเปด-ปด ประตูและบัตรจอดรถสําหรับผูใชพื้นที่ใน
อาคาร ๑,๒ และ ๓ คณะศึกษาศาสตร มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรใหศึกษาเพิ่มเติมหรือไม
อยางไร และขอกําหนดเดิมนี้มีกําหนดระยะเวลาเทาใด
๒. กรณีที่อาจารยและบุคลากรของศูนยฯ “คุณพุม” จํานวน ๓ คน ไดรับรีโมท
เปด-ปด ประตูและบัตรจอดรถ ประกอบดวย ๑) รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ๒) รศ.ดร.ภาวิณี
ศรีสุขวัฒนานันท และ ๓) น.ส.อรปวีณ เอื้อนิรันดร เปนไปตามขอกําหนดใด และกรณีของขาพเจามี
ความแตกตางกับกรณีของอาจารยและบุคลากรของศูนยฯ “คุณพุม” อยางไร
๒.๘ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของ ผศ.ดร.สุดารัตน สารสวาง
ผศ.ดร.สุดารัตน สารสวาง ตําแหนง อาจารย (เงินงบประมาณ) สังกัดภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดยื่นเรื่องขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอนในตําแหนง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาการศึกษา
๒.๙ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศึกษาศาสตร
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกแจงวา คณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะศึกษาศาสตร ระหวาง
วันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ แลว จึงขอสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะ
ศึกษาศาสตร มาเพื่อโปรดดําเนินการทวนสอบรายงานผลการประเมินฯและปรับปรุงแกไขรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) กอนจัดสงใหสาํ นักงานประกันคุณภาพภายใน ๒ สัปดาห รวมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดสงกลับสํานักงานประกันคุณภาพ
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒.๑๐ การพิจารณาใบสมัครของ MR.Ngawang CHOGYEL ผูสมัครจากประเทศภูฎาน
ดวยศูนยการศึกษานานาชาติ ไดมีบันทึกแจง เรื่อง การพิจารณาใบสมัครของ
Mr. Ngowang CHOGYEL ผูสมัครจากประเทศภูฎาน ซึ่งไดรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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แกบุคลากรราชอาณาจักรภูฎาน ผูสมัครประสงคจะเขาศึกษาตอในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) M.Ed. (Science Education) XF28 ในภาคปลาย ปการศึกษา
๒๕๕๖ ในการนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาควิชาการศึกษา ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมิน Letter
of purpose พิจารณาเห็นควรใหผูสมัครศึกษาตอในหลักสูตร M.Ed. (Science Education) ไดโดยใหเขา
ศึกษาตอภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องดวยเปนทุนการศึกษาแบบใหเปลา ซึ่งคณะศึกษาศาสตร
ตองรับผิดชอบสนับสนุนในสวนของคาเลาเรียน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตลอดหลักสูตร) จึงเห็นควร
เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณายืนยันการใหทุน
๒.๑๑ นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (คนใหม)
ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี
ประกาศนโยบายเรื่อง “ปแหงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
๒.๑๒ โครงการมอบเครือ่ งปริ้นเตอรเลเซอรใชฟรี
ดวยบริษัทโกลบอล โทนเนอร เดลิเวอรี่ จํากัด ไดเสนอโครงการมอบเครื่องปริ้นท
เตอรเลเซอรใชฟรี
๒.๑๓ สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจดั โครงการจัดพิมพตําราพื้นฐาน
๑ คณะ ๑ เรือ่ ง
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะครบรอบ ๗๒ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอความรวมมือจากคณะในการพิจารณาสงตําราพื้นฐานที่ใชในการเรียน
การสอนที่ไดผา นการคัดสรรคุณภาพแลว มาตีพิมพที่สาํ นักพิมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรือ่ งพิจารณา
๓.๑ งานแสดงมุทิตาจิตภาควิชาฯ
ประธานคณะกรรมการฝายพัฒนานิสติ และกิจการพิเศษไดรายงานใหที่ประชุมทราบ
วางานมุทติ าจิตจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยในปนี้รูปแบบกิจกรรมจะนิมนตพระ
มหานภันตมาบรรยายธรรมในหัวขอ “KM for MK: การจัดการความรูสกู ารจัดการทําคําวามดี” โดยมี
รายละเอียดกําหนดการดังนี้
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๘.๓๐ น.
พิธีเปด
๙.๐๐ น.
นิมนตพระมหานภันต บรรยายธรรม
๑๐.๔๕ น. รวมกันถวายมหาสังฆทาน
๑๑.๐๐ น. นิมนตพระอาจารยฉันเพล
๑๑.๑๕ น. ชมภาพวีดิทัศนของอาจารยผูเกษียณอายุราชการ พิธีกร สัมภาษณ
ผูที่เกษียณอายุราชการ หัวหนาภาคฯมอบของที่ระลึก ถายภาพรวมกัน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารรวมกัน
ที่ประชุมมีมติทจี่ ะใหจดั งานแสดงมุทติ าจิตโดยเรียนเชิญคณาจารยและนิสติ จาก
ภาควิชาฯอื่นเขารวมกิจกรรมดวย ประธานฯจึงขอใหแตละสาขาสํารวจจํานวนนิสิตทีจ่ ะสามารถเขารวม
กิจกรรมนี้ได เพื่อจะไดพิจารณาหองจัดงานใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขาฟงอีกครั้ง ในการจัดงาน
ครั้งนี้ ภาควิชาฯจะใหเงินสนับสนุน ๑๔,๐๐๐ บาทและจะขอเก็บเงินอาจารยทานละ ๕๐๐ บาท เพื่อใช
ในกิจกรรมนี้ โดยภาควิชาฯจะถวายพระมหานภันต ๒,๐๐๐ บาท และจะถวายปจจัยจํานวนหนึ่งเพื่อสม
ทุนโครงการ ๘๕ พรรษา มหาราชา ๘๐ พรรษา มหาราชินี พุทธชยันตี คนดี องคกรดี เพื่อชีวิตดีงาม
สําหรับงานแสดงมุทติ าจิต จะมีการตั้งซุมเพื่อถายภาพ ชมภาพวีดิทัศน การสัมภาษณ
รศ.ดร. มธุรส จงชัยกิจ สาขาวิชาแตละสาขาจะไดรับเงิน ๒,๐๐๐ บาทเพื่อจัดหาอาหารมารวม
รับประทานกันในวันนัน้ โดยจะขอใหแตละสาขาวิชาเสนอรายการอาหารทีส่ าขาวิชาจะรับผิดชอบจัดหา
มาแจงกับ คุณพรพิมล เขตสมุทร เพื่อจะไดดาํ เนินการตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ
๓.๒ การจัดซุมรับปริญญา
คณะฯไดมอบหมายใหแตละภาควิชาฯไดจดั ทําซุมรับปริญญา ที่ประชุมจึงมีมติใหแต
ละสาขาวิชาไดหมุนเวียนกันเปนเจาภาพรับผิดชอบจัดทําซุมรับปริญญา โดยเรียงลําดับตามตัวพยัญชนะ
ดังนี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (จัดในปการศึกษา ๒๕๕๗) สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา (จัดในปการศึกษา ๒๕๕๘) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร (จัดในปการศึกษา ๒๕๕๙)
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (จัดในปการศึกษา ๒๕๖๐) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (จัดในปการศึกษา
๒๕๖๑) ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นวา
มีมติอนุมัติใหใชเงินจากสวัสดิการของภาควิชาฯ จัดซื้อซุมราคา
๔,๕๐๐ บาท และใหคาวัสดุอุปกรณในการตกแตงซุมแกสาขาวิชาทีร่ ับผิดชอบ ๑,๐๐๐ บาท ซุมนี้
นอกจากจะนํามาใชในงานรับปริญญาแลว ยังสามารถนํามาใชในงานอืน่ ๆของภาควิชาได
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ที่ประชุมเห็นชอบ
๓.๓ กิจกรรมสงเสริมนิสิตเขารวมโครงการคุณธรรม จริยธรรม
ประธานคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษไดเสนอใหที่ประชุมทราบวา
มีโครงการที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ภาควิชาฯจะสามารถเขารวมหรือสงรายชื่อนิสติ เพื่อเขารวม
กิจกรรมตางๆ โดยมีกิจกรรมในโครงการตางๆดังนี้
๓.๓.๑ โครงการศูนยคุณธรรม (องคกร มหาชน) และภาคีเครือขาย สงเขาประกวด
ในนาม บุคคล หรือ องคกร หรือ โครงการ สงภายใน ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ประกาศผลเดือนกรกฎาคม
ซึ่ง ประธานฯเสนอแนะวา อาจจะทําเปนรูปแบบโครงการวิจัย โดยภาควิชาฯ ประธานฯขอใหประธาน
คณะกรรมการฝายวิจัยชวยพิจารณาเกี่ยวกับหัวขอและรูปแบบการทําวิจัยเพื่อดําเนินการจัดทําตอไป
๓.๓.๒ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อยโอกาสและ
ผูสูงอายุ โดยจัดใหมีกิจกรรมเขียนเรียงความสงเขาประกวด ความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ A๔
ใชอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ Point ในหัวขอ ความซื่อสัตยเปนคุณสมบัตเิ ด็กและเยาวชนรุนใหม
ใชเกณฑการใหคะแนน ประกอบดวย ดานเนื้อหา ๖๐ คะแนน ดานความคิดสรางสรรค ๒๐ คะแนน
ดานความถูกตองตามหลักภาษา ๒๐ คะแนน รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน ผูเขาประกวดจะตองสงผลงาน
ไปยังคณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยถือตราประทับไปรษณียตน ทาง ผูที่
ชนะเลิศจะไดรับรางวัลและคาตอบแทน
๓.๓.๒ รางวัลพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอุดมศึกษา โดยอาจารยเสนอ
ชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีตงั้ แตชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๒.๗๕ มีทักษะการ
ทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะความเปนผูนาํ ใหสงภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และมีการ
พิจารณาตัดสินภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๓.๓.๓ การขอปรับแผนการใชเงินรายไดของภาควิชาการศึกษา
เนื่องจากขณะนี้เงินรายไดงบดําเนินงานของภาควิชาฯที่ตั้งไมเพียงพอ จึงขอ
ปรับแผนจากเงินอุดหนุนหมวดศึกษาดูงานตางประเทศ ซึ่งมีอยุ ๔๕๐,๐๐๐ บาท มาเปนงบดําเนินงาน
๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ รายการ
เงินที่ขอปรับ หมายเหตุ
๑ ขอปรับแผนเงินรายไดซื้อครุภัณฑ
๓๔,๔๔๓.๓๐ ใชเงินรายไดงบวิจัยของ

8

๒

คอมพิวเตอรแมขา ย
ขอปรับแผนเงินรายได

๓

ขอปรับแผนเงินรายได

๔

ขอปรับแผนเงินรายได

ดร.มธุรส
๗๓,๕๘๗.๑๖ งบกลางเขาไปใชจา ยในงบ
ดําเนินงาน
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ งบกลางเขาไปใชจา ยในงบ
ดําเนินงาน
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ งบอุดหนุน หมวดศึกษาดูงาน
ตางประเทศเปนงบดําเนินงาน

ที่ประชุมเห็นชอบ
๓.๓.๔ ขอเรียนเชิญ รศ.ดร. มธุรส จงชัยกิจ เปนผูทรงคุณวุฒิของภาควิชาฯ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเรียนเชิญ รศ.ดร. มธุรส จงชัยกิจ เปนผูท รงคุณวุฒิ
ของภาควิชาฯ
ที่ประชุมเห็นชอบ
๓.๓.๕ การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๖
ประธานฯขอใหประธานฯแตละสาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๖ โดยพิจารณาคัดเลือกในแตละกลุมดังนี้
ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานการวิจยั และนวัตกรรม ดานการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต โดยขอใหเสนอรายชื่อและประวัตกิ ารทํางานไปที่
ภาควิชาฯภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ การจัดอาจารยสอนแทน รศ.ดร. วสันต ทองไทย
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษาไดจัดอาจารยสอนแทน
รศ.ดร. วสันต ทองไทย ในวิชาตางๆ แลว โดยไดเรียนเชิญ ผศ.ดร. สุนทรา โตบัวไดชวยสอนในรายวิชา
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วิจัยทางการศึกษา รศ.ดร. พรทิพย ไชยโส ไดชวยสอนในรายวิชา สารัตถะฯ และ รศ.ดร.ปรานี โพธิสุข
ไดชวยสอนในรายวิชา วิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ การประชุมครั้งตอไป
การประชุมครัง้ ตอไป วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต)
กรรมการและเลขานุการ

