รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มการประชุม ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์
๒. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ ๔.
ผศ.ภควรรณ อ่อนคา
๕. นายทศพร เหรียญเจริญ ๖.
นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี
๗. นายนพดล ปัญญาจักร
๘. นายประพนธ์ พูลลาภ
๙. นายสุบิน เพียยุระ ๑๐.
พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
๑๑.นายชนะ ฤทธิธรรม ๑๒.
นายไพวัน เพลิดพราว
๑๓.นางวิยะดา วรรณขันธ์
๑๔.ดร.จิราวรรณ พาชอบ
๑๕.นายธนิต ลีเลิศ
๑๖.นายปรเมศร์ แสนสุธา
๑๗.นางจุไรรัตน์ สมสุข ๑๘.
นางนิ่มนวล แก้วพิลา
๑๙.นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ ๒๐.
นายพิจักษณ์ อ่อนคา
๒๑.นายฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง
๒๒.นางสาวจันทร์เพ็ญ คามุงคุณ
๒๓.นางสาวพินทอง จันทร์คูหา ๒๔.นางสาวชลดา หมู่หาญ
๒๕.นางภูษณิศา สิริวรพร
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ ติดสอน
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์ และ รศ.ศศิธร
นิรันตรานนท์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา)
๑.๒ การดาเนินโครงการของคณะศึกษาศาสตร์
- ยังไม่ขออนุมัติโครงการ จานวน ๑ โครงการ คือโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๑.๓ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะศึกษาศาสตร์
- เริ่มดาเนินการประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพได้ดาเนินการแจกความรับผิดชอบ
ในแต่ละองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว เดือน มีนาคม ๒๕๕๗ จะดาเนินการประเมินในระดับคณะ และประเมิน
ภายในวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

๒
๑.๔ ผลการสังเคราะห์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ๓ ของคณะศึกษาศาสตร์
- การสังเคราะห์ร่วมการสังเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้คะแนน ๔.๖๑
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
รับรองรายงานการประชุม
๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมของครู คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- การเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ย ๘๗.๑๘
๓.๒ กิจกรรมพัฒนาผลงานวิชาการ
- อ.นพดล ปัญญาจักร และ อ.ธนวรรณ ชุมแวงวาปี กาลังดาเนินการขอตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ก่อนเดือน กันยายน ๒๕๕๗
๓.๓ การจัดการแข่งขันไตรกีฬาพื้นบ้านของคณะศึกษาศาสตร์
- ผลการจัดการแข่งขันเป็นการจัดการแข่งขันพื้นบ้าน ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์
และนักศึกษาเป็นอย่างดี สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ระยะเวลาการจัดการแข่งขันมีความยืดเยื้อ คงต้องนาไปปรับปรุง
แก้ไขในปีต่อไป
๓.๔ การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และ ตะกร้อ ของคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓-๗ ก.พ.๒๕๕๗
- เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่นักศึกษาสามารถจัดการแข่งขันได้เอง เป็นระบบระเบียบแต่ปี ๔
ยังให้ความร่วมมือน้อยในกิจกรรมครั้งนี้
๓.๕ การเข้าค่ายพักแรมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ ณ ภูฝอยลม ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ก.พ.
๒๕๕๗
- การดาเนินการรู้สึกประทับใจที่คณาจารย์เข้าร่วมเกือบทุกท่านที่ร่วมให้กาลังใจนักศึกษาและ
นักศึกษาก็มีความประทับใจ และยังมีความกล้าแสดงออกในการจัดการแสดงเปิดโอกาสให้นักศึกษาดาเนินการทุก
อย่างเพื่อให้เกิดประสบการณ์
๓.๖ การรับรายงานตัวนักศึกษาประเภทโควตาของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ประกาศผลการคัดเลือกจานวน ๙๘ คน มีนักศึกษามารายงานตัว ๙๒ คน จากทั้งหมด
เป้าหมายรับนักศึกษา ๑๔๐ คนและจะรับได้สูงสุด ๒๐๐ คน และรับเด็ก Admission จานวน ๑๐ คน
๓.๗ การรับนักศึกษาประเภทรับตรงของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ถึง ๑๔ มี.ค.๒๕๕๗)
จานวน ๒๘๒ คน
- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะทาการสอบคัดเลือกใน
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันศุกร์ที่ ๗ เดือน มีนาคม ๒๕๕๗
- เชิญ ดร.ลออตา พงษ์ฤทัศน์ เป็นวิทยากร ในโครงการนี้
๔.๒ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ในวันเสาร์ ที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๗
๔.๓ การส่งนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม เข้าค่ายฝึกอบรมที่กองกากับการตารวจตะเวนชายแดน

๓
ระหว่างวันที่ ๓-๕ มี.ค.๒๕๕๗
- มีความลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้านักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมต้องติด F ตามรายวิชาที่กาหนด
๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑) การศึกษาดูงานในต่างประเทศ (คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง)
๒) การศึกษาดูงานในประเทศ (คณะศึกษาศาสตร์ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
๓) การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองของแต่ละคน (คณะศึกษาศาสตร์ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยประเมินผลจากการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ )
๔) ศึกษาดูงานต่างประเทศ (คณะศึกษาศาสตร์ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
- คะแนนโหวตเป็นที่เอกฉันท์ โดยมีมติให้ศึกษาดูงานในประเทศ (คณะศึกษาศาสตร์ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด)
๔.๕ โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อยู่ในระหว่างการดาเนินการ มีผู้แจ้งร่วมเข้าอบรม
จานวน ๕๑ คน มีผู้สมัครจากบุคคลภายนอก จานวน ๗ คน พิธีเปิดในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งกาหนดการวัน เวลาประชุมประจาเดือน เมษายน คือ วันอังคาร ที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๗. เรื่องอื่นๆ
- นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนระหว่าง
วันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
***** ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น .*****
.....................................................
(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม

.....................................................
(นายชนะ ฤทธิธรรม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

