รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือนตุลาคม 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. ผศ.ภควรรณ อ่อนคา
๗. นายทศพร เหรียญเจริญ

๘. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี

๙. นายนพดล ปัญญาจักร

๑๐.นายสุบิน เพียยุระ

๑๑.พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์

๑๒.นายไพวัน เพลิดพราว

๑๓.นางวิยะดา วรรณขันธ์ ๑๔.ดร.จิราวรรณ พาชอบ
๑๕.นายสุกัลย์ กฤตรักษา
๑๗. นางจุไรรัตน์ สมสุข

๑๖.นายปรเมศร์ แสนสุธา
๑๘.นายสัมพันธ์ พันธ์โยธี

๑๙. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร
๒๑. นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ
๒๓. นายสุทัศน์ ตาลยงค์

๒๐.นางนิ่มนวล แก้วพิลา

๒๒.นายพิจักษณ์ อ่อนคา
๒๔.นายวิรพงษ์ วรรณศิริ

๒๕. นางสาวพินทอง จันทร์คูหา

๒๖.นางสาวชลดา หมู่หาญ

๒๗. นางภูษณิศา สิริวรพร
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายประพนธ์ พูลลาภ พบแพทย์
๒. นายชนะ ฤทธิธรรม ไปราชการ
๓. นายธนิต ลีเลิศ ไปราชการ

๒๘.

นางบัวจันทร์ เนรมิตตกพงศ์

๒
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑

การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์คนใหม่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ คือ นายปรเมศร์ แสนสุธา

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
๑.๒ การย้ายคณะของ ผศ.ภควรรณ อ่อนคา จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มายัง
คณะศึกษาศาสตร์
๑.๓ การประชุมประจาเดือนของวิทยาเขตในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
๑.๔ การประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบรางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาทให้กับ พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ อ.วิยะดา
วรรณขันธ์ ดร.จิราวรรณ พาชอบ อ.สุกัลย์ กฤตรักษา และตัวแทนนักศึกษา ในการนาเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
รับรองรายงานการประชุม
๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การสอบปลายภาคประจาภาคต้น / ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
อาจารย์วิยะดา แจ้งว่าอาจารย์ผู้สอนควรตรวจสอบข้อสอบหลังจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบให้
๓.๒ การจัดทา มคอ. ๓ ของภาคปลาย / ๒๕๕๖ และ มคอ. ๕ ภาคต้น / ๒๕๕๖
อาจารย์ผูส้ อนให้จัดส่งมคอ. ๓ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ มคอ.๕ ให้จัดส่ง
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอนส่งตามกาหนดเวลาด้วย
๓.๓ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์กาหนดการศึกษาดูงาน ณ The Hong Kong Institute of Education,
University of Hong Kong ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะเดินทางในวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๒.๐๐ น.
๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การปรับปรุงห้องน้าสาหรับนักศึกษา และห้องสานักงานรองคณบดีในห้วงปิดเทอม
คณะศึกษาศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทาห้องน้าใหม่ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๒ ให้เป็นห้องน้าหญิง
ชั้น ๓ เป็นห้องน้าชาย และได้จัดทาเครื่องปั๊มน้าใหม่
๔.๒ การส่งเกรดของภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปี ๒ , ๓ , ๔ , ๕ ไม่เกินวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ปี ๑

ไม่เกินวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓
๔.๓ ตารางเรียน ตารางสอนประจาภาคปลาย ๒๕๕๖
อ.หนึ่งฤทัย ให้ช่วยสอนประวัติและหลักการพลศึกษา
อ.พินทอง ให้ช่วยสอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๓
๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒
จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
๕.๒ การอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผู้ดาเนินโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล (อาจารย์วิยะดาฯ) ได้แจ้งปัญหาในการดาเนิน
โครงการว่ามีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน ประธานฯ รับทราบเพื่อจะดาเนินการหาทางแก้ไขร่วมกัน
๕.๓ การเปิดหลักสูตรปริญญาโท
ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษา จะดาเนินการเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งกาหนดการวัน เวลาประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน คือ วันจันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๗. เรื่องอื่นๆ
๗.๑ ประธานแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านสารวจวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยรับแบบฟอร์มได้ที่
สานักงานรองคณบดีและให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ พ.อ.ท.พิทยาฯ
๗.๒ การตรวจสุขภาพประจาปี ให้แจ้งความจานงที่งานพยาบาล
๗.๓ อุปกรณ์การเรียนการสอนชั้น ๒ – ๓ มอบอาจารย์ศิริฯ ดูแล
***** ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น .*****
.....................................................
(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม
.....................................................
(นางวิยะดา วรรณขันธ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

