รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ
๕. ผศ.ศิริ สุปัญญา
๗ นายชนะ ฤทธิธรรม
๙. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
๑๑. นางจิราวรรณ พาชอบ
๑๓. นางสาวชลดา หมู่หาญ
๑๕. นางสาวศตกร ประกอบดี
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี
๒. นายสุพจน์ ปราณี
๓. นายทศพร เหรียญเจริญ
๔. นายนพดล ปัญญาจักร
๕. นายประพนธ์ พูลลาภ

๒. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์
๔. นางจุไรรัตน์ สมสุข
๖. นายสุบิน เพียยุระ
๘. นางวิยะดา วรรณขันธ์
๑๐. นายไพวัน เพลิดพราว
๑๒. นายธนิต ลีเลิศ
๑๔. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาป่วย

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ราชภัฎมหาสารคามจะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSS 2012 เรียนแจ้งไปยังคณาจารย์
ท่านใดที่สนใจจะนาเสนอผลงานวิชาการให้แจ้งความประสงค์ไปภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นี้
๑.๒ เรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติของกลุ่มโรงเรียนกีฬา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–16 มิถุนายน
2555 ที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนเชิญมายังคณาจารย์ทุกท่าน
๑.๓ ทางจังหวัดอุดรธานีได้กาชับในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วาระที่ ๒ การรับรองการประชุมครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
รับรองการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ คู่มือนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ สาหรับอาจารย์ท่านใด ที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสาคัญ
ในคู่มือนักศึกษาให้แจ้งไปยังอาจารย์ วิยะดา วรรณขันธ์ และหากไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมก็จะได้จัดทารูปเล่มให้เสร็จ
สมบูรณ์
๓.๒ การตัดชุดสีกากีคอพับ
ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ สาหรับอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปตัดชุดสีกากีคอพับให้รีบไป
ดาเนินการตัดได้ที่ร้านเอาท์ลุค เพื่อที่เปิดเทอมนี้จะได้ สวมชุดสีกากีในวันจันทร์โดยพร้อมเพียงกัน
๓.๓ การส่งสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
รศ.ศศิธร ได้แจ้งในที่ประชุมได้ทราบ สาหรับท่านอาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่งสื่อการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๔ คือ อาจารย์วิยะดา อาจารย์ธนวรรณ และอาจารย์จุไรรัตน์ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและให้
ดาเนินการส่งให้เสร็จสมบูรณ์
วาระที่ ๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ ผลการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การดาเนินการจัดกิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณไปยังท่ าน
อาจารย์ไพวัลย์ อาจารย์ชนะ อาจารย์นภดล และขอให้พัฒนากิจกรรมนี้ได้ดีในปีต่อๆไป
๔.๒ การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
รศ.ศศิธร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในขณะนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทาซา จึงเรียนไปยังอาจารย์ทุก
ท่านในเรื่องขอความร่วมมือ สาหรับโครงการที่อาจารย์ทุกท่านได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้สรุปเป็นรูปเล่ม ภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้
๔.๓ การเตรียมการงานปฐมนิเทศ วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จะเป็นส่วนในการดาเนินงานของ
สถาบัน ซึ่งการดาเนินงานนั้นรับผิดชอบโดยท่านผู้ช่วย สมบัติ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จะเป็นส่วนของคณะ กาหนดการในช่วงเช้า ๓๐ นาที ทางทะเบียนขอ
พบนักศึกษา หลังจากนั้นจะแยกมาประจาที่คณะซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ จะจัดให้นักศึกษาประจาแต่ละฐานจะ
มี ๕ ฐาน ในการให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ จะแยกเป็นฐานดังนี้
ฐานที่ ๑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
อาจารย์ประจาฐาน อ.จุไรรัตน์ อ.ธนวรรณ อ.
ฐานที่ ๒ หลักสูตร
อาจารย์ประจาฐาน อ.วิยะดา อ.จิราวรรณ ผศ.ศิริ
ฐานที่ ๓ ระเบียบวินัย อาจารย์ประจาฐาน อ.เอนก อ.สุบิน
ฐานที่ ๔ กิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ประจาฐาน อ.นพดล อ.ไพวัน
ฐานที่ ๕ คานวณเกรด อาจารย์ประจาฐาน อ.โสภณ อ.ชนะ
ฐานที่ ๖ ประกันคุณภาพ อาจารย์ประจาฐาน รศ.ศศิธร พ.อ.ท.พิทยา
ซึ่งกาหนดการแต่ละฐานจะใช้เวลา ๓๐ นาที อยู่ในการควบคุมดูแลเวลาโดย อ.ไพวัน และ อ.สุบิน เป็นพิธีการ
ในการเปลี่ยนฐานแต่ละฐาน

๓
๔.๔ การเตรียมด้านอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สาหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่ อาจารย์เอนก
ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ สาหรับในเรื่องด้านอุปกรณ์ การเรียนการซ้อมกีฑานั้นไม่มีความพร้อม ประธานจึงได้
มอบหมายให้อาจารย์เอนกเสนอเรื่อง แล้วให้ รศ.ศศิธรประสานต่อ
๔.๕ สาหรับตารางเรียนประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ สาหรับตารางเรียนถ้ามีอาจารย์ท่านใด
มีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนในตารางเรียนให้มาแจ้งกับอาจารย์วิยะดา เพื่อการใช้ห้องสอนจะได้ไม่ตรงกั น
๔.๖ การส่งสรุปโครงการของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ นั้น ให้ส่งสรุปโดยย่อก่อน สาหรับ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ ให้ส่งภายในวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ กับท่านอาจารย์จุไรรัตน์
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ในการจัดทา มคอ.๓ มคอ.๕ รวมไปถึงการจัดทาผลงานวิชาการ จะมี
รางวัลตอบแทนให้กับผู้ที่จัดทา
วาระที่ ๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานวิชาการ (อ.จุไรรัตน์ สมสุข)
ให้ส่ง มคอ.๕ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสอบไฟนอล เสร็จ
๕.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
รศ.ศศิธรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องของงานประกันปี 2554 แจ้งไปยังอาจารย์ที่ขาดสุรุปของ
1/54 ในรายวิชา ดังนี้ กิจกรรมเข้าจังหวะ
อ.ไพรวัน
ผลิตสื่อวอลเลย์บอล
อ.จุไรรัตน์
ผลิตสื่อกายวิภาค
อ.เอนก
ว่ายครูมวยไทย
อ.ชนะ
โครงการสารวจความพึงพอใจ อ.ธนวรรณ
และในส่วนของโครงการ งบประมาณปี 1/55 จะทาช่วงไหนให้อาจารย์ที่รับผิดชอบที่จะทาโครงการ
นั้นให้มากาหนดวันเวลาเพื่อจะทาเป็นปฏิทินของคณะศึกษาศาสตร์
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)

๔
๕.๙ งานอื่นฯ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ ขอเรียนเชิญ
อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผล จัดการอบรมโดยคณะศิลปะศาสตร์
โดย รศ.ดร บุตรชม ศรีสะอาด จะมาอบรมเทคนิคการสอน และ รศ.ดร สมนึก........... จะมาอบรมในเรื่อง
การวัดผล ณ โรงแรมประจักษ์ตรา
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานได้เสนอให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
-

ปิดการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

