รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๗
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. ผศ.ศิริ สุปัญญา
๕. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ
๗. นายสุบิน เพียยุระ
๙. นายชนะ ฤธิธรรม
๑๑. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
๑๓. นายธนิต ลีเลิศ
๑๕. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร
๑๗. Mr.Anubodem Vitien Ajongkon
๑๙. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ
๒. นายประพนธ์ พูลลาภ
๓. นายไพวัน เพลิดพราว
๔. นางสาวกาญจนา รุ่งเรือง

๒. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์
๔. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี
๖. นายทศพร เหรียญเจริญ
๘. นายนพดล ปัญญาจักร
๑๐. นางวิยะดา วรรณขันธ์
๑๒. นางจิราวรรณ พาชอบ
๑๔. นางจุไรรัตน์ สมสุข
๑๖. นางนิ่มนวล แก้วพิลา
๑๘. นางสาวชลดา หมู่หาญ

ขาด
ขาด
ขาด
ลาคลอด

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนบ้านคาเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
๑.๒ การส่ง มคอ.๓ และ ๕ สามารถส่งได้จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๕
๑.๓ การสั่งซื้อแก้วที่ระลึกตราสถาบัน สามารถสั่งซื้อได้ที่สานักงานรองคณบดี และสานักงาน
รองอธิการบดี
๑.๔ การประชุมวิชาการ (เอกสารแนบ)
วาระที่ ๒ การรับรองการประชุมครั้งที่ ๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
รับรองการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒
๓.๑ การส่ง มคอ.๓ ภาคปลาย/๒๕๕๕ และ มคอ.๕ ภาคต้น/๒๕๕๕
ประธานฯ ขอให้ส่งไฟล์ข้อมูล มคอ.๓ และ ๕ และมอบ อ.วิยะดา ติดตามการส่ง
๓.๒ การขออนุมัติโครงการประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้รีบ
ดาเนินการขออนุมัติโครงการพร้อมกับดาเนินโครงการ
วาระที่ ๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การซ่อมกิจกรรมของนักศึกษาประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การแก้กิจกรรมของนักศึกษาให้เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้นา
นักศึกษาไปทากิจกรรมที่วัดป่าบ้านค้อ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมี อ.ศิริ
สุปัญญา อ.นพดล ปัญญาจักร และ อ.หนึ่งฤทัย ไชยเพชร เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา
๔.๒ ผลการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ผลการเตรียมรับการประเมินฯ โดยคณะต้องเตรียมเอกสาร
ให้สมบูรณ์ ซึ่งการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๖
๔.๓ ปฏิทินงานทะเบียนประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๓ ธ.ค. ๒๕๕๕ ประกาศพ้นสภาพ กรณีไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียน
๕-๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ ช่วงเวลาการยื่นคาร้องคืนสภาพ (กรณีไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียน)
๒๔-๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕ ช่วงเวลาการสอบกลางภาค
ประธานฯ มอบ อ.วิยะดา ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
๔.๔ การตัดเสื้อไหมสีส้มตามแนวทางปฏิบัติการแต่งกายของข้าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ที่ยังไม่ไปวัดตัวตัดเสื้อ ให้รีบดาเนินการ ที่ร้านแอ๊ด ที่ตลาดผ้าพื้นเมือง
นาข่า
วาระที่ ๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานวิชาการ (รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
อ.วิยะดา รายงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ โดยได้มีการสัมมนาครั้งที่ ๑ ในวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมี รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์ เป็นประธาน อ.วิยะดา และ อ.จิราวรรณ ให้ความรู้
เรื่องแผนการสอน
๕.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
๕.๓ งานแผนและงบประมาณ (อ.ชนะ ฤทธิธรรม)
๕.๔ งานบริหาร (อ.วิยะดา วรรณขันธ์)

๓
๕.๕ งานกิจการนักศึกษา (อ.นพดล ปัญญาจักร)
๕.๖. งานกิจการพิเศษ (อ.ทศพร เหรียญเจริญ)
๕.๗ ภาควิชาพลศึกษา (พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์)
๕.๘ ภาควิชาการศึกษา (อ.โสภณ ศรีอิสาณ)
๕.๙ งานอื่นฯ
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ของคณะศึกษาศาสตร์
ที่ประชุมมีมติประชุมวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
อ.วิยะดา เสนอ ให้มีการแจ้งที่ประชุมในกรณีที่ไม่เข้าประชุม โดยผู้ที่ไม่แจ้งจะถือว่าขาดประชุม
อ.วิยะดา เสนอ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมามี
การรับสมัครที่ล่าช้า ประธานฯ มอบ อ.วิยะดา ประสานกับงานทะเบียนในการกาหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่
อ.จิราวรรณ แจ้งการบริจาคโลหิต ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประธานฯ ขอความอนุเคราะห์
ให้อาจารย์อนุญาตให้นักศึกษาไปบริจาคโลหิต
อ.ธนิต แจ้งที่ประชุม
๑. การทดลองจ่ายเงิน สามารถทดลองจ่ายได้ในกรณีที่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๒. การติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ จะติดตั้งหลังวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๕ จานวน ๔๐ เครื่อง

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

