รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เริ่มการประชุม ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์

๒. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์

๓. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ

๔

. ผศ.ศิริ สุปัญญา

๕. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ

๖

. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี

๗. นายนพดล ปัญญาจักร

๘. นายสุบิน เพียยุระ

๙ .นางวิยะดา วรรณขันธ์

๑๐. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์

๑๑. นางจิราวรรณ พาชอบ

๑๒. นายธนิต ลีเลิศ

๑๓. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร

๑๔. นางนิ่มนวล แก้วพิลา

๑๕. นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ ๑๖. นายพิจักษณ์ อ่อนคา
๑๗. นายสุทัศน์ ตาลยงค์ ๑๘. นายวิรพงษ์ วรรณศิริ
๑๙. นางสาวพินทอง จันทร์คูหา ๒๐. นางสาวชลดา หมู่หาญ
๒๑. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์

๒๒. นางสาวกาญจนา รุ่งเรือง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายทศพร เหรียญเจริญ ไปราชการ
๒. นายประพนธ์ พูลลาภ ไปพบแพทย์
๓. นายชนะ ฤทธิธรรม เป็นวิทยากร
๔. นายไพวัน เพลิดพราว เป็นวิทยากร
๕. นางจุไรรัตน์ สมสุข ติดภารกิจ
๖. นายสัมพันธ์ พันธ์โยธี ติดภารกิจ

๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานฯ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร คือ รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์ ได้รับตาแหน่ง รองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์
รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์ ได้รับตาแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ ได้รับตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๑.๒ ประธานฯ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อ.จิราวรรณ พาชอบ สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ ประธานฯ แนะนาอาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ ๕ ท่าน คือ
๑) อาจารย์วิระศักดิ์ กุลฉะวะ สอนวิชาเซปักตะกร้อ
๒) อาจารย์พิจักษณ์ อ่อนคา ผู้ช่วยสอนวิชาบาสเกตบอล
๓) อาจารย์สุทัศน์ ตาลยงค์ ผู้ช่วยสอนวิชาว่ายน้า
๔) อาจารย์วิรพงษ์ วรรณศิริ ผู้ช่วยสอนวิชาฟุตบอล
๕) อาจารย์พินทอง จันทร์คูหา ผู้ช่วยสอนวิชากระบี่กระบอง
๑.๔ ประธานฯ แจ้งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖
ตามที่สถาบันการพลศึกษาส่วนกลางได้ส่งระเบียบมาให้ ให้อาจารย์แต่ละท่านศึกษาระเบียบและศึกษา
ตามเอกสารแนบ
๑.๕ ประธานฯ แจ้งการสรุปผลการให้ขวัญและกาลังใจแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่ปฏิบัติตนสนอง
นโยบายของคณะฯ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และแสดงความดีใจกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่
ได้รับรางวัล
๑.๖ ประธานฯ แจ้งทางคณะจะแจกเสื้อโปโลให้อาจารย์แต่ละท่านขอให้อาจารย์แจ้งไซต์เสื้อกับทาง
เจ้าหน้าที่ด้วยด้วย

๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑

๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประธานฯ แจ้ง ขณะนี้การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วสาหรับ
อาจารย์ที่ทาการสอนภาคฤดูร้อนจะได้รับค่าตอบแทนร้อยละ ๕๐ จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ประธานมอบให้ อ.จิราวรรณ พาชอบ ติดตาม
อ.โสภณ เสนอ เรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายรายวิชาขอให้แจ้งให้อาจารย์ประจาวิชาทราบด้วย
และเรื่องการขอเกรดให้นักศึกษาที่เป็นนักกีฬา ขอให้อาจารย์พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของ
นักศึกษาก่อน
๓.๒ การส่ง มคอ.
ประธานฯ แจ้งเรื่องการส่ง มคอ.ขอให้อาจารย์ทุกท่านส่งตามเวลาที่กาหนด พร้อมแนบไฟล์เพื่อทาง
เจ้าหน้าที่จะได้ทาการลงเว็บไซต์ให้เรียบร้อย
๓.๓ ประธานฯ แจ้ง การสารวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้สรุปเป็นที่เรียบร้อย
(ตามเอกสารแนบ)

๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษาใหม่
ประธานฯ แจ้ง เนื่องจากอาหารใหม่ที่กาลังก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยจึงขอความร่วมมืออาจารย์
ทุกท่านให้ใช้อาคารเดิมในการเรียนการสอนไปก่อน
๔.๒ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ)
ประธานฯ แจ้ง สาหรับกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้อาจารย์ทุกท่าน
ดูกาหนดการตามเอกสารแนบ
๔.๓ การจัดตารางเรียนและตารางสอน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ)
ประธานฯ แจ้ง สาหรับการจัดตารางเรียนตารางสอนให้อาจารย์แต่ละท่านศึกษารายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
๔.๔ การจัดตั้งสหกรณ์
ประธานฯ แจ้ง เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ขอมอบให้ อ.จิราวรรณ และอ.วิยะดา ดูแลความเรียบร้อย

๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
-

๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ของคณะศึกษาศาสตร์
ประธาน ฯ ได้เสนอให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ

๗ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้ง เรื่องรายงานบัญชีการลงเวลาประจาเดือนพฤษภาคม หากอาจารย์ท่านใดยังไม่ลงเวลา
หรือยังไม่ส่งเอกสารไปราชการให้ดาเนินการให้เรียบร้อย สาหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องใช้สมุดในการส่งงานขอ
ความร่วมมือให้อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาใช้สมุดของสถาบัน
อ.ศิริ แจ้ง หากอาจารย์พิเศษท่านใดมีนักศึกษาที่มีดีกรีเป็นนักกีฬาให้ส่งรายชื่อกับ อ.ศิริ เพื่อจะได้ทา
การยกเว้นค่าเล่าเรียน

*******๑๒.๐๐ น.*******

