สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ เดือน มีนาคม 2558
คณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์มีมติ ในเรื องต่างๆ ดังนี
1. เห็นชอบเปลียนแปลงคณะกรรมการโครงการปริ ญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสือสาร
การศึกษาภาคพิเศษ ประกอบด้ วย
1.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ
2.คณบดีบั ณฑิตวิทยาลั ย
กรรมการ
3.หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
กรรมการ
4.ประธานคณะกรรมการดํ าเนินงานโครงการ
กรรมการและเลขานุการ
2. เมือวั นที 27 กุมภาพั นธ์ 2558 เห็นชอบแบบการปรับปรุ งหลั กสูตร
1. ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2558
เมือ 28 กุมภาพั นธ์ 2558
2. ศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบั บปรับปรุ ง พ.ศ.2558
เมือ 27 กุมภาพั นธ์ 2558
3. ศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ฉบั บปรับปรุ ง พ.ศ.2558
เมือ 3 มีนาคม 2558
4. ศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) เมือ 3 มีนาคม 2558
5. ศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิ ตศาสตร์ ฉบั บปรับปรุ ง พ.ศ.2558
เมือ 11 มีนาคม 2558
6. ศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี ) หลั กสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2555 เมือ 11 มีนาคม 2558
3. เห็นชอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนในการขออนุม ั ติปริ ญญา
1.ตามรายชือผู้ มีสถานภาพทางการศึกษาอยู่ในช่วยสําเร็ จการศึกษาประจํ าภาคปลาย
ปี การศึกษา 2557-2558 คณะศึกษาศาสตร์ ครั งที 1 จํ านวน 137 คน เมือ 3 มีนาคม 2558
2.รายชือผู้ มีสถานภาพทางการศึกษา อยู่ในข่ายสําเร็ จการศึกษาประจํ าภาคปลาย ปี การศึกษา
2557-2558 คณะศึกษาศาสตร์ ครั งที2 จํ านวน 10 คน
3.รายชือผู้ มีสถานภาพทางการศึกษาอยู่ในข่ายสําเร็ จการศึกษาประจํ าภาคปลาย
ปี การศึกษา 2557-2558 คณะศึกษาศาสตร์ ครั งที3 จํ านวน 29 คน เมือวั นที 5 มีนาคม 2558

4. เห็นชอบการขอเปิ ดรายวิชาใหม่ระดับปริ ญญาตรี 4 รายวิชา ได้แก่ 01150361, 01150362, 01150363
และ 01150364 เมือวั นที 3 มีนาคม 2558
5. เห็นชอบคํ าของบประมาณเงินรายได้ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เมือวั นที 9 มีนาคม 2558
6. อนุม ั ติเปลึ ยนชือตํ าแหน่งอั ตราเลขที1235 ของโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ วิจ ัยและพั ฒนาการศึกษา จากผู้ ปฏิบัติงานบริ หารเป็นเจ้าหน้าทีบริ หารงานทั วไป
7. เห็นชอบการแก้ไขคะแนนรายวิชา 0172697 ภาคปลาย ปี การศึกษา 2556 นิสิต 1 คน
8. เห็นชอบการเปลียนแปลงคณะกรรมการบริ หารโครงการหลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวภาคพิเศษ ประกอบด้ วย
1.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ
2.คณบดีบั ณฑิตวิทยาลั ย
กรรมการ
3.หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
4.ประธานกรรมการดํ าเนินรงานโครงการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบเรื องต่างๆ ดังนี
1. ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ ายคํ าตา อาจารย์ ภาควิชาการศึกษา น.ส.ณุวีร์ เกิดสมบูรณ์ และนายลั ทธพล คํ าภิระ
ปาวงศ์ นิสิตภาควิชาพลศึกษา จะเข้าฟังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวั นที25 มีนาคม
2558 เวลา 16.00น. ณ อาคารชัยพั ฒนา สวนจิตรลดา เพือรับพระราชทานรางวั ล สภาคณบดีคระครุ ศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจํ าปี 2557
2. การขออนุม ั ติเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศเป็ นหมู่คณะของบุคลากรและนิสิตต้องปฏิบัติตาม
แนวทางทีมหาวิทยาลั ยกํ าหนด(8 ข้อ) อย่างเคร่ งครัด
3. ผลการคัดเลือกกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ ประจํ า ได้แก่
นายทรงวุฒิ คิดควร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ วิจ ัยและพั ฒนา
การศึกษา และนายประสบโชค โชคเหมาะ อาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา
4.กํ าหนดการเปิ ด-ปิ ดภาคเรี ยนปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ วิจ ัยและพั ฒนาการศึกษา
ภาคต้ น 2 มิถุนายน 2558 – 4 กันยายน 2558
ปิ ดเรี ยนภาคต้น 2 สัปดาห์ 28 กันยายน 2558 – 9 ตุลาคม 2558
ภาคปลาย 12 ตุลาคม 2558 – 18 ธันวาคม 2558
ปิ ดเรี ยนภาคปลาย 21 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559
( 18 มกราคม 2559 – 4 มีนาคม 2559 หยุดเรี ยนเพือฝึ กชมรมกีฬาและเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามั คคี ครั งที40)

