รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันศุกร์ ที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์
๓. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ ๔.
๕. นายทศพร เหรียญเจริญ ๖.
๗. นายประพนธ์ พูลลาภ
๙. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ ๑๐.
๑๑.นางวิยะดา วรรณขันธ์ ๑๒.
๑๓.นายธนิต ลีเลิศ
๑๕.นางจุไรรัตน์ สมสุข
๑๗.นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ ๑๘.
๑๙.นายฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง ๒๐.
๒๑.นางสาวจันทร์เพ็ญ คามุงคุณ
๒๓.นางภูษณิศา สิริวรพร

๒. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
ผศ.ภควรรณ อ่อนคา
นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี
๘. นายสุบิน เพียยุระ
นายไพวัน เพลิดพราว
ดร.จิราวรรณ พาชอบ
๑๔.นายปรเมศร์ แสนสุธา
๑๖.นางนิ่มนวล แก้วพิลา
นายพิจักษณ์ อ่อนคา
นางสาวพินทอง จันทร์คูหา
๒๒.นางสาวชลดา หมู่หาญ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ ติดสอน
๒. นายนพดล ปัญญาจักร ไปราชการ
๓. นายชนะ ฤทธิธรรม ไปราชการ
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑
ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง สัมมนานักศึกษาครั้งที่ ๒
๑.๒ นายเมธัส ริ้วทวี ได้ย้ายไปอยู่ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
๑.๓ แสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สถาบันการพลศึกษา รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์
- รศ.ศศิธรฯ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เสนอชื่อเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น สถาบันการพล
ศึกษา
๑.๔ ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ ได้เป็นตัวแทนคณาจารย์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา

๒
๑.๕ การเข้าประชุมประจาเดือนของวิทยาเขต ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
- ประชุม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๓
๑.๖ เผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ที่ดีทั้งสองประเด็นให้คณะครู คณาจารย์
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
รับรองรายงานการประชุม
๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมของครู คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๗
โดยเฉลี่ย ๘๗.๐๐
- การเข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาจากเดิม ร้อยละ ๗๙.๑๖ เพิ่มเป็นร้อยละ
๘๗.๐๐
๓.๒ กิจกรรมพัฒนาผลงานวิชาการ
- ได้เชิญวิทยากรมาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อมาให้ความรู้ในโครงการพัฒนาทางวิชาการ
มีคณาอาจารย์ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๒๓ คน
๓.๓ ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ และ นายนพดล ปัญญาจักร ที่ได้รับรางวัลครู
ดีเด่น
๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
ณ รุ่งเรืองรีสอร์ท
- เพื่อเข้ารับการดีท๊อกซ์ขับสารพิษที่อยู่ภายในร่างกายออก ทาให้ร่างกายรู้สึกดี ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ผศ.ภควรรณฯ ได้แสดงความรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น หลังได้รับการขับสารพิษ
๔.๒ การจัดการแข่งขันกีฬาคณะศึกษาศาสตร์จัดดาเนินการในวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯคือ อ.ไพวันฯ ซึ่งโครงการฯได้ดาเนินการเป็นปีที่ ๒ ระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการคือ ๕ วัน และการดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.๓ การเข้าค่ายพักแรม ในวันที่ ๘
– ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯคือ อ.ธนิตฯ การเข้าค่ายเป็นโครงการในการจัดการเรียนการสอนวิชา
Camping ให้นักศึกษาดาเนินการทุกอย่างเกี่ยวกับค่ายพักแรม โดยได้จัดโครงการ ณ ภูฝอยลม
๔.๔ การจัดกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯคือ อ.วิยะดาฯกับองค์การนักศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธี
เปิดและปิดโดยพร้อมเพรียงกัน
๔.๕ การสอบเข้าประเภทโควตา ในวันที่ ๘
– ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- มีนักเรียนในการสอบโควตา จานวน ๓๕๙ คน รับ ๕๐ คน กระบวนการสอบ ภาคเช้า เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทาการสอบภาคทฤษฎี ใช้อาคารเรียน ๑ ชั้น ๒ จานวนทั้งหมด ๕ ห้อง และเวลา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทาการ สอบภาคปฏิบัติ

๓
๔.๖ การสอบปลายภาค ในวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- การส่งต้นฉบับข้อสอบ
ให้อาจารย์ผู้สอนส่งต้นฉบับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- การคุมสอบ
ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งคุมสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- การส่งเกรด
วันที่ ๓ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ส่งผลการเรียน ชั้นปีที่ ๓ ๔ ๕
วันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ส่งผลการเรียน ชั้นปีที่ ๑ ๒
๔.๗ การรับสมัครประเภทรับตรงถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้มียอดผู้สมัครจานวน ๒๗๕ คน
๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งกาหนดการวัน เวลาประชุมประจาเดือน มีนาคม คือ วัน.................... ที่ ................. มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ................................ น.
๗. เรื่องอื่นๆ
๗.๑ ให้คัดเลือกผู้แทน International Olypic ผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมให้เสนอชื่อได้ที่สานักงานรอง
คณบดี
๗.๒ หลังจากประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา มีนักศึกษาที่ไม่มาติดต่อ จานวน ๓๙ คน
***** ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น .*****
.....................................................
(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม

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

