รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๓
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. นางจุไรรัตน์ สมสุข
๕. ผศ.ศิริ สุปัญญา
๗. นายชนะ ฤทธิธรรม
๙. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
๑๑. นางจิราวรรณ พาชอบ
๑๓. นางสาวชลดา หมู่หาญ
๑๕. นางสาวกาญจนา รุ่งเรือง
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.โสภณ
๒. นายทศพร
๓. นายสุพจน์
๔. นายสุบิน
๕. นายอเนก
๖. นายประพนธ์

ศรีอิสาณ
เหรียญเจริญ
ปราณี
เพียยุระ
เหลาพร
พูลลาภ

๒. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์
๔. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี
๖. นายนพดล ปัญญาจักร
๘. นางวิยะดา วรรณขันธ์
๑๐. นายไพวัน เพลิดพราว
๑๒. นายธนิต ลีเลิศ
๑๔. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ขอความร่วมมือนานักศึกษาเข้าร่วมมหกรรมการออกกาลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทย เฉลิมพระ
เกียรติในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลาง สถาบันพลศึกษา
เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา
๑.๒ ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้ดาเนินการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง
ประเทศ ครั้งที่ ๓๗ “พลศึกษาเกมส์”ที่เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทางสถาบันจึงได้มีการจัดงาน วันเกียรติยศ ขึ้นเพื่อ
เป็นการขอบคุณ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนกีฬา และนักศึกษา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองการประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
รับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การเข้าแถวเคารพธงชาติ
ประธานฯ ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านในการเข้าแถวทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีโดย
พร้อมเพียงกัน
๓.๒ การลงนามปฏิบัติหน้าที่
ประธานฯ ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ทุกท่านให้ความสาคัญกับการลงเวลาปฏิบัติงานร่วมไปถึง
การเข้าเวรเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและป้องกันความเสียหาย ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในขณะเวลาปฏิบัติหน้าที่
๓.๓ กิจกรรม/โครงการตามแผนงานเงินรายได้ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้งกิจกรรมที่ยังไม่เรียบร้อย คือ - โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการจัดทาระบบสารสนเทศ
- โครงการกระบี่กระบอง
- โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ระเบียบวาระที่ ๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ )
ประธานฯ แจ้งสาหรับการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าหลังการเข้าแถว
เคารพธงชาติโดยจะมีโครงการปล่อยปลาวันแม่และร่วมทากิจกรรมที่โรงพลศึกษา (โรงยิมส์วอลเลย์บอล)
๔.๒ การเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมการออกกาลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ ” วัน
พฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.oo – ๑๘.oo น.
ประธานฯ แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมการออกกาลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระ
เกียรติ”ให้จัดหาบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมชมและเชียร์กิจกรรมโดยกิจกรรมนี้ มีผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
๑,๒๐๐ คน มีการจัดกิจกรรมที่สนามกีฬากลาง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
๔.๓ การอบรมพัฒนาสมรรถภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ประธานฯ แจ้งจะมีการอบรมพัฒนาสมรรถภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษา รุ่นที่๑ วันที่ ๑๐-๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๕, รุ่นที่๒ วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม และร่วมพิธีเปิด โดยให้
แต่งกายด้วยเสื้อสูทของคณะฯ
๔.๔ การเข้าร่วมวันฉลองชัยนักกีฬา
ประธานฯ แจ้งทางสถาบันจะมีการจัดงาน วันเกียรติยศ ขึ้นเพื่อเป็ นการขอบคุณ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬา และนักศึกษา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ชั้น ๑ อาคารวิทย
บริการ และเชิญอาจารย์ทุกท่านและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน
๔.๕ การเตรียมการส่งหัวข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)
ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบโดยเฉพาะอาจารย์ท่านใดที่มีศักยภาพสามารถนาส่ง
ผลงานวิจัยได้

๔.๖ การขอเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สพล.ชัยภูมิ (วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๕)
ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ งานประกันคุณภาพได้รับการติดต่อจาก สพล.ชัยภูมิ
จะเดินทางมาศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ในวันที่ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานวิชาการ (อ.จุไรรัตน์ สมสุข)
เรื่องรายงาน การเตรียมและดาเนินการสอบปลายภาค
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ อ.จุไรรัตน์ แจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากการสอบกลางภาคได้เลยระยะเวลามาแล้ว
อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่จัดการสอบให้จัดการสอบกลางภาคให้เรียบร้อย หลังจากสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้วให้
ทาการเตรียมสอบปลายภาคให้เรียบร้อย
๕.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
เรื่องรายงาน การทบทวนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รศ.ศศิธร แจ้งให้ที่ประชุมทราบงานประกันคุณภาพส่วนกลางได้จัดโครงการทบทวน
ระบบงานประกันคุณภาพฯในวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะมีการนาเสนองานวิชาการนานาชาติใน
วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๕.๓ งานแผนและงบประมาณ (อ.ชนะ ฤทธิธรรม)
เรื่องรายงาน การจัดทาแผนงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ อ.ชนะ เสนอเรื่องทาแผนโดยการกาหนดการทาแผนของคณะให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
โดยที่ไม่ต้องรอแผนใหญ่จากทางวิทยาเขต เนื่องจากจะได้ไม่ทาให้เกิดความล่าช้า แต่ถ้าหากขาดเหลือข้อมูลใด
จัดเพิ่มเติมภายหลัง
๕.๔ งานบริหาร (อ.วิยะดา วรรณขันธ์)
เรื่องรายงาน เสนอทาห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ อ.วิยะดา เสนอให้ทาการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน เนื่องจากในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
๕.๕ งานกิจการนักศึกษา (อ.นพดล ปัญญาจักร)
-

๕.๖ งานกิจการพิเศษ (อ.ทศพร เหรียญเจริญ)
-

๕.๗ ภาควิชาพลศึกษา (อ.พิทยา สันตะวงศ์)
๕.๘ ภาควิชาการศึกษา (อ.โสภณ ศรีอิสาณ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ของคณะศึกษาศาสตร์
ที่ประชุมมีมติประชุมประจาเดือน กันยายน ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
อ.จิราวรรณ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการรณรงค์เรื่องการบริจาคโลหิตในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๕๕
โดยการร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คณะศึกษาศาสตร์หรือ
อาจารย์ประจาวิชา
พ.อ.ท พิทยา แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องเสื้อท่านใดที่ยั งไม่ได้รับให้ไปรับที่ อ.วินิจตา
อ.ชนะ
แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดโครงการไหว้ ครูกระบี่กระบองในวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ จะมีการจัดงานศึกษาศาสตร์สัมพันธ์

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

