รายงานการประชุม
งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุ่มส่งเสริมวิชาการ
ครั้งที่ 6/2561
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 2
****************************************
ผู้เข้าประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ที่
ชื่อ สกุล
ที่
ชื่อ สกุล
1 นายอรรถพร คาพวง
16 นางสาวแสงเดือน สว่างวัล
2 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
17 นางสาวขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
3 นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
18 นางรุ่งนภา โท๊ะทองซิว
4 ผศ.วนิดา โนรา
19
5 ดร.ละออทิพย์ อินดี
20
6 นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์
21
7 นายสุรพงษ์ หรรษา
22
8 นายสรายุธ สมบูรณ์
23
9 นายอนุชา กิติชัยชาญ
24
10 น.ส.จิรัชญา มูลหงษ์
25
11 นางพิมพิไล เพาะเจาะ
26
12 นายพีรพล นวพันธ์จิรา
27
13 นายธัชนนท์ จินดาปุก
28
14 นางลัฐิกา สุนทรพิพิธ
29
15 ผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัชต์
30

ผู้ไม่เข้าประชุม ติดภารกิจ มีดังนี้
ที่
ชื่อ สกุล
1 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
2 นายชุมพล วงค์คาจันทร์
3 นายธนกร ปัญญาวงศ์
4 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
5 ผศ.อรรณพร สุริโย
6 น.ส.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งถึงเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ฝากการจัดภาระงานอาจารย์ผู้สอนให้ใช้บุคลากรของเราให้มากที่สุด
2. เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โครงการครั้งที่ 3 ในวงเงิน 790,000 บาท เงินส่วนที่
เหลือจาก e-bidding (การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ) งบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ดังนี้
การตั้งงบประมาณทาเรื่องระบบไฟฟ้าที่สนามฟุตบอล 2 ตั้งงบประมาณ 400,000 บาท
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาประเมินค่าใช้จ่าย พบว่าระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสนาม
ฟุตบอล 2 เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ จากงบประมาณเดิม 400,000 ปรับเป็น 500,000 จึงได้ปรับลดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตามงบประมาณยอดเงิน จาก 390,000 บาทปรับลดเหลือ 290,000 บาท ยกอย่างเช่น
ไมค์โครโฟน
คณะละ 30 ตัว
ปรับเหลือ คณะละ 15 ตัว
วิทยุสื่อสาร
คณะละ 10 เครื่อง
ปรับเหลือ คณะละ 6 เครื่อง
เครื่องวัดความดันของคณะวิทยาศาตร์ การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ขอไป 2 เครื่อง ได้ครบตามจานวนที่ขอ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 5/2561
ที่ประชุมรับรองการประชุม
2.1 มีแก้ไข หน้า 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จาก ครั้งที่ 3 เป็นครั้งที่ 4
2.2 มีแก้ไข หน้า 6 จากคาว่า สาขา เพิ่มเป็น สาขาวิชา
2.3 จัดเรียงลาดับหน้ารายงานการประชุมใหม่ (หน้า 2 ) หายไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ตารางกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 2-26 กรกฎาคม 2561
ผศ.พิ มภา อิ่มส าราญรั ช ต์ ได้แจ้ งในที่ ประชุ ม เรื่อ งขอปรับเปลี่ ยนตารางกิจกรรมการ
ป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัย อัน ควร จากวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา
13.00 -15.00 น. ห้องเอราวัณ ชั้น 3 ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
อ.ลั ก ษณาพร วาทบั ณ ฑิ ต กุ ล ได้ ป ระสานแทนฝ่ า ยงานแนะแนว เรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ใช้งบจากแหล่งเงินใดในการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ให้ใช้ งบกลาง หรือ งบรองฯ
ผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัชต์ ได้ประสานเรื่องห้องสถานที่ สาหรับ ใช้ในการดาเนินกิจกรรม
การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยห้องทีใ่ ช้จัดกิจกรรมต้องบรรจุได้ 360 คน
มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ให้ใช้ ห้องเอราวัณ ชั้น 3 และให้ประสานหัวหน้า
ฝ่ายอาคารสถานที่ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ ให้เพิ่มพัดลมที่ห้องเอราวัณ 3
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ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้ฝากให้ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ เรื่องเกี่ยวกับ การซ่อมแซม
สนามบาส (โดมบาส) มีรอยแตกร้าว แจ้งประสานหัวหน้าช่างโยธาซ่อม
ผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัชต์ ขอให้ทุกสาขาดาเนินงานตามตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ตามเอกสารให้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม
อ.พีรพล นวพันธ์จิรา ให้ข้อมูลในส่วนของฝ่ายกิจการนักศึกษาเพิ่มเติม คือต้องการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมรวมกันทั้ง 3 คณะ ทุกสาขาวิชาในช่วงเวลาเดียวกัน
มติทปี่ ระชุม ผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัชต์ แจ้งให้ทราบ คือวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี โดย
ให้ทางคณะเรียกนักศึกษาตามวัน และเวลา ชั่วโมงที่นักศึกษาว่าง ไม่ควรเรียกนักศึกษาแบบกะทันหัน
ผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัชต์ ได้แจ้ง ในที่ประชุม เกี่ยวกับข้อสอบ ขอให้อาจารย์ที่รับผิดชอบ
ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ ให้ผู้สอนส่ง
ข้อสอบ Pre-test และ Post-test ที่งานหลักสูตรภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
กลุ่มส่งเสริมวิชาการได้เตรียมการจัดทาข้อสอบ Pre-test และ Post-test และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิ น งาน คณะกรรมการ คุ ม สอบ คณะกรรมการตรวจข้ อ สอบ และรวบรวมคะแนน
(เพื่อเตรียมการในเรื่องของการประกันคุณภาพ และ SAR (การประเมินตนเอง) ในรอบถัดไป โดยจะทาให้
คะแนนองค์ประกอบที่ 3 ของการประกันคุณภาพการศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้น เป็น 3 คะแนน)
มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้ฝากให้ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา ช่วยดูแลเรื่องของ
กิจกรรมการรับน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความรุนแรง และการฟ้องร้องเกิดขึ้น
3.2 ผลการพิจารณาการอนุมัติงบประมาณจัดทาเอกสารตารา
ผศ.พิมภา อิ่มส าราญรั ช ต์ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับ งบประมาณจัดทาตารา 3 คณะ
จานวน 62,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อ.อภิชาต โชติชื่น
7,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์
อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
7,000 บาท
คณะศึกษาศาสตร์
รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
7,000 บาท
ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
8,000 บาท
อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
8,000 บาท
อ.ชุมพล วงค์คาจันทร์
9,000 บาท
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
8,000 บาท
อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
8,000 บาท
อนุมัติโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 หน้า 3 ข้อ 24 จานวนเงิน
30,000 บาท ใช้งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) งบกลาง 32,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
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4.1 การจัดทารายงานรายวิชาและภาระงานสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัชต์ นาเสนอโครงร่างโหลดภาระงานสอนตามที่คณะวิชาจัด และ
ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินภาระงานสอนอาจารย์ประจา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยใช้เกณฑ์ที่สถาบัน
การพลศึกษาส่งมาให้ใช้ในการประเมินภาระงานมีทั้งหมด 5 ด้าน ส่วนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านของ
ภาระงานสอน
เกณฑ์น้าหนักด้านภาระงานสอน ถ่วงน้าหนัก 40 % ของทั้งหมด
เกณฑ์คะแนนประเมินด้านภาระงานสอน
16-18
คือ 1
คะแนน
19-21
คือ 2
คะแนน
22-24
คือ 3
คะแนน
25-27
คือ 4
คะแนน
28 ขึ้นไป
คือ 5
คะแนน
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ให้คาปรึกษาที่ประชุม ว่าภาระงานสอนอาจารย์ประจาต้องมี
ภาระงานที่เหมาะสม ในกรณีที่อาจารย์ประจาที่มีภาระงานสอนไม่ถึงเกณฑ์ให้สอนคู่กับอาจารย์อัตราจ้าง
และให้ประชุมนอกรอบเพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนจัดตารางเรียนตารางสอน (กรณีสอนคู่จะใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบงานวิจัยในการประเมิน)
ผศ.พิมภา อิ่มส าราญรั ชต์ รายวิช า ภาษาอังกฤษ ภาระงานสอน อ.ประจา มีน้อยกว่า
อ.จ้างสอน (28 ชั่วโมง) ที่ประชุมให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
ผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัชต์ แจ้งรายวิชาที่ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ รับผิดชอบในภาคต้นปี
การศึกษา 2561 มี 33.5 ชั่วโมง ควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ เสนอรายวิชาทางกรีฑาให้ Mr.kodjo Amou Adjeoda koko.
ช่วยสอนได้ตามความเหมาะสมอาจารย์ประจาควรมีจานวนชั่วโมงอยู่ที่ 19-21 ชั่วโมง
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ จากฝากให้ทีมงาน IT ตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ทุก
ห้องเรียนให้พร้อมภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ที่ป ระชุ มสอบถาม รายวิช าทัก ษะและการสอนกิ จกรรมเข้า จั งหวะ (เดิ ม อ.พรพรรณ
กาญจนากร)
มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มีมติให้ อ.เศรษฐโชค สิริภักดีกุล รับผิดชอบ และ
กรณีวิชาทีเ่ กี่ยวกับการนวด ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ แจ้งที่ประชุม ในช่วงเดือน (ก.ค.- ก.ย.) จะมีการจัดจ้าง
นายวิรศรัย มณฑา ให้ทางานร่วมกับ อ.เดิมพัน บริบูรณ์ (สามารถจัดให้ช่วยสอนในรายวิชาดังกล่าว) และ
สามารถเป็นผู้ตัดสินมวยได้
ที่ ป ระชุ ม สอบถาม รายวิ ช าของ อ.ณภั ค อุ ทั ย มณี รั ต น์ มี จ านวนชั่ ว โมงสอนน้ อ ย
และต่ากว่าเกณฑ์ประเมิน จึงขอให้ทางสาขาวิชาทบทวน เรื่องรายวิชา และผู้สอนร่วมเพิ่มเติม
ที่ประชุมสอบถาม เพื่อพิจารณา รายวิชาของ อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล มีชั่วโมงสอน 25
ชั่วโมง ขอให้มีทบทวนอีกครั้ง
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มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มีมติให้ อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ สอนร่วมกับ อ.สุริยันต์
กันทิพย์วรากุล รายวิชาว่ายน้า
ผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัชต์ ได้ฝากเรื่องของการจัดรายวิชาลงแต่ละภาคการศึกษา และให้ดู
ทรัพยากรบุคคล รายวิชา ห้องเรียน และรหัสชั้นปีของรายวิชา เป็นหลัก
มติที่ประชุม ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มีมติให้ รองคณบดีฯ เข้าไปดูแลช่วงของการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา
ผศ.วนิดา โนรา แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ อ.กุสุมา บัวใหญ่ จะมีรายวิชาเพิ่ม คือวิชาเกี่ยวกับ
วิชาวิจัยฯ
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาภาษีอากรธุรกิจ จะต้องจ้าง อ.สอน
มาจากกรมสรรพากรด้วย
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์กาหนดภาระงาน ทางหลักสูตรที่
จัดทาแล้วเสนอ ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ ตรวจสอบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะได้จัดส่งคณะให้ดาเนินการต่อไป
ดร.จารุ วั ฒ น์ สั ต ยานุ รั ก ษ์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เลื่ อ นการจั ด ตารางเรี ย นตารางสอนจาก
วัน พุ ธ ที่ 27 เป็ น วั น พฤหั ส บดี ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2561 โดยช่ ว งเช้ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ช่ ว งบ่ า ย
คณะศิลปศาสตร์
4.2 ทบทวนอาจารย์ผู้สอนสังกัดคณะ
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้นาเสนอข้อมูล เรื่องงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจาคณะให้
ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข อาจารย์ประจาคณะหรือไม่
คณะวิทยาศาสตร์ฯ งบประมาณ 27,000 บาท จานวนอาจารย์ประจาคณะ 19 คน
คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ 21,000 บาท จานวนอาจารย์ประจาคณะ 21 คน
คณะศึกษาศาสตร์ฯ งบประมาณ 562,000 บาท จานวนอาจารย์ประจาคณะ 35 คน
ที่ประชุมมีการทบทวนข้อมูล อาจารย์ประจาคณะ เนื่องจากมีอาจารย์ปรับย้ายคณะพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
อยู่คณะศึกษาศาสตร์ หรือ คณะศิลปศาสตร์
อ.ทักษดนัย กาญจนากร
อยู่คณะศึกษาศาสตร์ หรือ คณะศิลปศาสตร์
รศ.ธนกร ช้างน้อย
อยู่คณะศึกษาศาสตร์ (สอน ป.โท)
รศ.ดร.พีระพงษ์ บุญศิริ
อยู่คณะศึกษาศาสตร์ (สอน ป.โท)
อ.ปรียาพัชร ใสแสง
อยู่คณะศึกษาศาสตร์
อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
อยู่คณะศึกษาศาสตร์
อ.ธัชนนท์ อยู่ศึกษา
อยู่คณะศึกษาศาสตร์
ในที่ประชุม ได้แจ้งเกี่ยวกับ อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล และอ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี ที่มีการปรับ
ตาแหน่งจากเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้สอน
มติที่ประชุม ประชุมมีมติให้
อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
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อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
อยู่คณะศิลปศาสตร์
อ.อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ
เป็นผู้ช่วยสอน ทดลองสอนไปก่อน
อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ
เป็นผู้ช่วยสอน ทดลองสอนไปก่อน
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มอบให้ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ ช่วยประสานงานบุคคลให้มีคาสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ประจาคณะปี 59 60 และ ปี 61
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น
ดร.จารุ วัฒ น์ สั ต ยานุ รั ก ษ์ ฝากเรื่ อ ง พรบ.ใหม่ ไม่ ต้ อ งกัง วลเรื่ อ งของบุ ค คล ให้ ส นใจ
เรื่องงาน และองค์กร เป็นหลัก และยืนยันว่าจะดาเนินงานต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เช่น
งานวิ่งการกุศล เดือน พฤศจิกายน (ร่วมจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย)
งานกีฬา อปท.แห่งประเทศ เดือนธันวาคม
งานกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 44
งานกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย มวยโลก โดยตั้ ง เป้ า งบสนั บ สนุ น 1,000,000 บาท ตอนนี้ ไ ด้
งบประมาณเข้ามา 3,200,000 บาท
ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

(นางรุ่งนภา โท๊ะทองซิว)
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมภา อิ่มสาราญรัชต์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

