รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ
๕. ผศ.ศิริ สุปัญญา
๗. นายเอนก เหลาพร
๙. นายชนะ ฤทธิธรรม
๑๑. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
๑๓. นางจิราวรรณ พาชอบ
๑๕. นางสาวชลดา หมู่หาญ
๑๗. นางสาวศตกร ประกอบดี
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายประพนธ์ พูลลาภ
๒. นายสุพจน์ ปราณี
๓. นายทศพร เหรียญเจริญ
๔. นายสุบิน เพียยุระ

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

ร่วมแถลงข่าวกีฬาสถาบันการพลศึกษา
ร่วมแถลงข่าวกีฬาสถาบันการพลศึกษา
ร่วมแถลงข่าวกีฬาสถาบันการพลศึกษา
ร่วมแถลงข่าวกีฬาสถาบันการพลศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ มาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีอาจารย์
เอนก เหลาพร เข้าร่วมโครงการ
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างไม่เป็นทางการ วิทยาเขตอุดรธานี เป็นอันดับที่ ๑
คะแนน ๔.๕๐ จากปีที่แล้ว เป็นลาดับที่ ๒ คะแนน ๓.๗๑
๑.๓ งานวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยจะมีการพูดคุยกันในหัวข้อการทาวิจัย เชิญชวนนักวิจัย
หน้าใหม่ ร่วมพูดคุยการทาวิจัย วัน เวลา จะจัดกิจกรรมจะแจ้งภายหลัง
๑.๔ การขออนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระหว่างลา แต่ต้องปฏิบัติตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด

๒
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองการประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
รับรองการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ที่ยังขาดเหลือจากงบประมาณ ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมขอใช้เงิน
ส่วนกลางของคณะฯ ในการดาเนินงาน ประธานฯ ขอความเห็นในการออกฝึกประสบการณ์ฯ ในปีการศึกษาหน้า
ว่าควรจะกาหนดในเขตจังหวัดอุดรธานีหรือไม่
อ.ไพวัน แสดงความเห็น ถ้าเกี่ยวข้องกับการแนะแนว การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ในจังหวัดก็จะแคบไป
อ.โสภณ แสดงความเห็น ในปัจจุบันหลักสูตรได้มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อก่อนนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์ต่างจังหวัดที่ค่อนข้างไกล อาจารย์นิเทศก์ก็สามารถไปนิเทศได้ อาจารย์นิเทศในปัจจุบันทั้งที่ได้รับ
การแต่งตั้ง และที่อาสาเข้ามารับบทบาทตรงนี้ก็น่าจะไปได้ เนื่องจากมีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มขึ้น
ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เป็นไปตามเดิม
ประธานฯ แจ้งเลื่อนการสัมมนาออกไป จากเดิมเป็นวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เนื่องจาก
นักศึกษาหลายคน ติดภารกิจในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
๓.๒ การเตรียมการนาเสนอโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ จะมีการจัดอบรมหรือการพูดคุย การเขียนหัวข้อ
งานวิจัยอย่างไร วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ระเบียบวาระที่ ๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การแบ่งงานนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๓๗ (๒๑-๓๐
ก.ค. ๒๕๕๕)
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ช่วงบ่าย จะมีการคัดแยกนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา และที่
ไม่ได้เป็นนักกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนงานต่าง ๆ โดยมอบ อ.นพดล ดาเนินการ
ประธานฯ ขอความเห็นจากที่ประชุม ในระหว่างการแข่งขันกีฬา ๑๐ วัน ต้องการให้มีการจัด
นิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษาหรือไม่
อ.จุไรรัตน์ แสดงความเห็น ถ้าจัดกิจกรรมได้ก็ดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดี
ประธานฯ ฝากคณาจารย์ทุกท่าน หากมีผลงานใดที่ต้องการนาเสนอ ก็ให้แจ้งได้เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
๔.๒ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
ประธานฯ ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านในการเข้าแถว ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
โดยพร้อมเพรียงกัน

๓
๔.๓ การลงนามปฏิบัติหน้าที่
ประธานฯ ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ทุกท่านให้ความสาคัญกั บการลงเวลาปฏิบัติงาน
รวมไปถึงการเข้าเวรด้วย
๔.๔ กิจกรรม/โครงการตามแผนงานเงินรายได้ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประธานฯ ขอให้เจ้าของโครงการติดตามในการดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
อ.จิราวรรณ ชี้แจงปัญหาในการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากเจ้าของโครงการไม่นาใบเสร็จมาส่งให้
ทันเวลา
อ.ธนิต ชี้แจงเพิ่มเติม การมีปัญหาของใบเสร็จก็ทาให้การเบิกจ่ายล่าช้าด้วย เช่น การลงวันที่ผิด
อ.จิราวรรณ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม ให้คณะฯ เตรียมข้อมูลพื้นฐานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานวิชาการ (อ.จุไรรัตน์ สมสุข)
อ.จุไรรัตน์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงการเรียนการสอนที่ไม่ครบจานวนสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือ
คณาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายงานให้กับนักศึกษา
๕.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
๕.๓ งานแผนและงบประมาณ (อ.ชนะ ฤทธิธรรม)
๕.๔ งานบริหาร (อ.วิยะดา วรรณขันธ์)
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
-

๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ ของคณะศึกษาศาสตร์
ที่ประชุมมีมติประชุมประจาเดือนสิงหาคม ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
อ.จิราวรรณ แจ้งที่ประชุมทราบ กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
อ.นพดล แจ้งที่ประชุมทราบ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ออกสังเกตกการณ์สอน ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๕
ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

