สรุปมติกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2558
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรใหความเห็นชอบในเรื่องตางๆดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและการยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
1.1 ยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย 14 ราย คือวันที่ 15 มิถุนายน
2558
1.2 ยกเวนการทดลองปฏิบัติงานจํานวน 10 ราย เนื่องจากเดิมมีสภาพเปนพนักงานเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยในตําแหนงอาจารยสังกัดเดิม โดยมีระยะเวลาตอเนื่องและผานการประเมินการทดลองผฏิบัติงาน
ในตําแหนงและสังกัดเดิม
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (ลําดับที่ 3) ดังนี้
- นายถิรเดช พรหมเดช กรรมการประเมินคือ นางสาววาริณี ชีวางกูร
- นางสาวปวัญรัตน อัคยาพร กรรมการประเมินคือ นางสาวอรไท ออกกังวาน
- นายธีรภพ รักงาม

กรรมการประเมินคือ นางสาวสุชาดา ศรีศทุน

- นางสาวชัชนิ พรพิพัฒน กรรมการประเมินคือ นางภาวนา ภูมศิ รีสะอาด
2. การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา (5 ป) พ.ศ. 2555 (เมื่อ 10 มิถุนายน 2558)
3.การแกไขคะแนน
- วิชา 01168521 หมู 672 ภาคปลายป 2557 (เมื่อ 22 มิถุนายน 2558)

ชื่อ

ระดับคะแนนเดิม

ระดับคะแนนใหม

นางสาวปาวรีย ขาวสมบูรณ

B

B+

นางสาวผกามาศ สิงหเพชรสอง

B+

A

นางสาวชนานาถ นฤนาทจิระเดช

B+

A

นางสาวธนาภา จันทรแจมฟา

B+

A

นางสาวเพ็ญพร เสรีกุล

B+

A

นางสาวมารตี แกวโกมินทร

B

B+

นางสาววรรณิศา เมฆออน

B

B+

นางสาววราริน พรหมฤกษศิริ

B+

A

นางสาววิศญา เชารอภินันท

B+

A

นางสาววรรณนิสา สมบัติ

B

B+

4. การยืนยันรายชื่อผูมีสถานภาพทางการศึกษาอยูในขายสําเร็จการศึกษาประจําภาคปลายปการศึกษา 25572558 ครั้งที่4 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดยคณะศึกษาศาสตรไดตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับการ
อนุมัติปริญญาแลวทั้ง 4คน เปนปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) จํานวน 1 คน ปริญญาศึกษาศาสตร
บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร) จํานวน 2 คน ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) จํานวน 1 คน
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุว 2558) หลักสูตร 5 ป ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) เมื่อ 7
กรกฎาคม 2558
6. โครงการกอสรางอาคารใหมคณะศึกษาศาสตร การดําเนินงานในภาพรวมเปนไปตามแผนคาดวาจะแลว
เสร็จประมาณเดือนเมษายน 2560 โดยจะรื่อถอนอาคารเกาและลงเสาเข็มอาคารใหมกอนเปดภาคตน
7.การประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตรประจําปการศึกษา 2557 เปลี่ยนแปลงกําหนดการประเมิน
จาก 17-18 กันยายน 2558 เปน 14-15 กันยายน 2558 และใหดําเนินการทบทามคณะกรรมการประเมินดังนี้

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ ประธานกรรมการ ดร.หฤทัย นําประเสริฐชัย และ ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
กรรมการ
8. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการหลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาภาคพิเศษ โดยมีวาระ 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558
คณะกรรมการบริหารโครงการประกอบดวย ประธานกรรมการ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร) กรรมการ
(คณบดีบัณฑิตมหาวิทยาลัย หัวหนาภาควิชาการศึกษา) กรรมการและเลขานุการ (ประธานกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ) และกรรมการและผูชวยเลขานุการ (เลขานุการกรรมการดําเนินงานโครงการ)
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกอบดวย ประธานกรรมการ (นายชาตรี ฝายคําตา) กรรมการ
(นางสาวนฤมล ยุตาคม, นายพงศประพันธ พงษโสภณ) กรรมการและเลขานุการ (นายเอกรัตน ทานาค)
9. เห็นชอบใหนางสาวจิราวรรณ พรหมหาญ พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัยตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงานฝายพยาบาลโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาเรียนในเวลาปฏิบัติงานบางสวน
(จันทร, อังคาร, พุธ และ ศุกร เวลา 9.00-12.00 น.) ตั้งแต 8 มิถุนายน 2558 – 8 สิงหาคม 2558 เปน
การศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
ใหเพิ่มวุฒิการศึกษาในประวัติไดโดยไมขอปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน
10. การแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตรขอยืนยันวันมาปฏิบัติงานและกรรมการประเมินผลการทดสอบปฏิบัติงาน (คน
ที่ 3) ดังนี้
- นางสาวทิพยาวรรณ กลิ่นประยงค มาปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.กรัณฑรัตน
บุญชวยธนาสิทธิ์ เปนกรรมการประเมินฯ
- นางสาวธันยพร อินทรอุทก มาปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน เปน
กรรมการประเมินฯ
11. การแกไขคะแนน
- รายวิชา 01162597 ภาคตน ปการศึกษา 2557 นิสิตจํานวน 15 คนจากระดับคะแนนเดิม S แกไข
เปนระดับคะแนน A เนื่องจากกรอกคะแนนผิด

-รายวิชา 01142441 หมู 5 ภาคตน ปการศึกษา 2557 ของนายฮานาฟ เจะมิง จากระดับคะแนน F
แกไขเปนระดับ C+ เนื่องจากนิสิตมีปญหาสุขภาพไมสามารถเขาสอบไดตามกําหนด เมื่ออนุญาตใหสอบได
ภายหลังจึงทําใหมีระดับคะแนนเปลีย่ นไป
-รายวิชา 01162697 ภาคปลาย 2555 ภาคตน 2556 ภาคปลาย 2556 ภาคตน 2557 และภาค
ปลาย 2557 ของ พ.ต.ต.สิทธิพงษ ศรีเลอจันทร และ นายเสฏฐวุฒิ แกววิเศษ จากระดับคะแนนเดิม A เปน
ระดับคะแนน S เนื่องจากนิสิตลงทะเบียนผิดประเภท (ตองเปน GA)
-รายวิชา 01172645 ภาคตน ปการศึกษา 2557 ของ นางสาวนภสร นีละไพจิตร นายสุชิน ปานทอง
และ นางสาวสุนันทา สุพรรณ จากระดับคะแนน F แกไขเปนระดับ A เนื่องจากอาจารยผูสอนติดราชการ
ตางประเทศ
12.การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาภาคพิเศษ โดยมี
วาระ 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558
คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร) กรรมการ
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา) กรรมการและเลขานุการ (ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการ)
คณะกรรมการดําเนินกับโครงการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ (นายสมภพ สุวรรณรัฐ) กรรมการ
(นายสุรชัย จิวเจริญสกุล นางสุวรรณา นาควิบูลยวงค นางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ) กรรมการและเลขานุการ
(นางวรรณดี สุทธินรากร)
13. การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงโภชนาการของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยไดรับคาจางเดือนละ 17,520 บาท ผูที่ผานการคัดเลือกคือ นางสาว
ประภัสสร สุขสุทธิ์ และสํารองคือ นางสาวพรทิพย สุขสองหอง
13.การขอยายคณะของนิสิต
เห็นชอบใหรับ
- นางสาวสโรชา สะมะแอ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจมาสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรเนื่องจากมีความถนัดทางดานกีฬา

-นางสาวนิศากร สัมประเสริฐ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมาสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรเนื่องจากมีความสามารถทางดานกีฬา
-นางสาวอรพรรณ น้ําจันทร สาขาวิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตรมาสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรเนื่องจากมีความสามารถทางดานกีฬา
-นางสาวจิรวรรณ ลีจอย สาขาวิชาการพยาบาลสัตว คณะเทคนิคการสัตวแพทยมาสาขาวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตรเนื่องจากชอบ สนใจทางพลศึกษาและเปนนักกีฬามหาวิทยาลัย
14. ขั้นตอนการขอประเมินผลการสอนและการขอตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการประจําคณะฯ ใหความ
เห็นชอบและใหฝายประชาสัมพันธนําขึ้น Website ของคณะศึกษาศาสตร
15. คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะศึกษาศาสตร เห็นชอบใหเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวน 3
ราย ไดแก นายภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร นายประสบโชค โชคเหมาะ และ นายมฤษฎ แกวจินดา และเสนอ
นางสาวกานดา บุญมี เพื่อเปนเลขานุการคณะกรรมการไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
16. การลาศึกษาตอนอกเวลาราชการใหนางสาวอนุสรา ศรีจริยา พนักงานเงินรายไดตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป โครงการพหุภาษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา ศึกษา
ตอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงดวยทุนสวนตัว เปนเวลา 2 ป ตั้งแต 1 สิงหาคม
2558 เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ใหเพิ่มวุฒิการศึกษาในประวัติได โดยไมขอปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน
17. ดําเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอนของ ผศ.ดร.สุดารัตน สารสวาง
(คณะกรรมการ 4 รายชื่อ) เพื่อใหมหาวิทยาลับพิจารณาแตงตั้ง

