รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช
๓. ผศ.ศิริ
๕ ผศ.ปทุมพร
๗. นางธนวรรณ
๙. นายชนะ
๑๑. พ.อ.ท.พิทยา
๑๓. นางจิราวรรณ
๑๕. นางจุไรรัตน์
๑๗. นางสาวหนึ่งฤทัย
๑๙. นางสาวเทพกัลยา

นิรันตรานนท์
สุปัญญา
ศรีอิสาณ
ชุมแวงวาปี
ฤทธิธรรม
สันตะวงศ์
พาชอบ
สมสุข
ไชยเพชร
บุตรวงษ์

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุบิน
๒. นายประพนธ์

เพียยุระ
พูลลาภ

๒. รศ.ศศิธร
๔. ผศ.โสภณ
๖. นายทศพร
๘. นายนพดล
๑๐. นางวิยะดา
๑๒. นายไพวัน
๑๔. นายธนิต
๑๖. นางสาวนิ่มนวล
๑๘. นางสาวชลดา
๒๐. นางสาวกาญจนา

นิรันตรานนท์
ศรีอิสาณ
เหรียญเจริญ
ปัญญาจักร
วรรณขันธ์
เพลิดพราว
ลีเลิศ
พงษ์เภา
หมู่หาญ
รุ่งเรือง

ไปราชการร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ติดภารกิจ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งขอให้ทาการส่งให้เรียบร้อย
พร้อมกับไฟล์เอกสารเพื่อจะได้ทาการนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
๑.๒ เนื่องจากปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรทาหน้าที่อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
ต่อจานวนนักศึกษา ทางคณะศึกษาศาสตร์จึงทาการจ้างอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม คือ Mr.Anubodem
Vitien Ajongkon
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุม

๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การส่ง มคอ.๓ ภาคปลาย / ๒๕๕๕ และ มคอ.๕ ภาคต้น / ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้ง อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ส่ง มคอ.3 ให้ทาการส่งให้เรียบร้อย และถ้าอาจารย์ท่าน
ใดที่ส่ง มคอ.3 เรียบร้อยแล้วให้ส่งไฟล์เอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อจะได้นาลงเว็บไซต์ให้นักศึกษาเข้าดูและจะได้
ทราบว่าในภาคเรียนนี้มีการสอนอะไร
๓.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และการศึกษาดูงาน วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้งโครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และการศึกษาดูงาน โครงการนี้เป็น
โครงการแรกเนื่องจากทางคณะไม่เคยไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศมาก่อน และต้องขอขอบคุณอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาโครงการครั้งนี้ทาให้โครงการครั้งนี้ประสบความสาเร็จและผ่านลุล่วง
ไปด้วยดี
๓.๓ การจัดห้องเรียน / เก้าอี้ / Projector / โต๊ะม้าหินอ่อน สาหรับนักศึกษา
ประธานฯ แจ้ง ต้องขอบคุณ อาจารย์ธนิต ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเก้าอี้ในชั้น
เรียน และทางคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดซื้อม้าหินอ่อน เพื่ออานวยความสะดวกให้นักศึกษาและผู้มาติดต่อ
ราชการ มีการจัดเตรียม Projector ของคณะทุกห้องเพื่อให้เกิดความพร้อมในชั้นเรียน นอกจากนี้ทางคณะ
ศึกษาศาสตร์ยังได้มีโครงการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งพัดลมในชั้นเรียนใหม่
ผศ.โสภณ เสนอขอไมโครโฟนที่ใช้ในห้องเรียนเนื่องจากนักศึกษาจะได้ยินเสียงอาจารย์อย่าง
ทั่วถึง
ผศ.ปทุมพร เสนอปิดช่องระบายน้าเนื่องจากกลัวนักศึกษาประสบอุบัติเหตุเหมือนที่ผ่านมา
อาจารย์วิยะดา เสนอขอสายไมโครโฟนที่ใช้ในห้องเรียนให้มีความยาวมากกว่าสายที่มีอยู่
ประธาน ฯ แจ้ง หากอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ต้องการขอไมโครโฟน ,ต้องการสาย
ไมโครโฟน หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างอื่นเพิ่มเติม ให้แจ้งที่อาจารย์วิยะดา และหากอาจารย์ท่านใด
ต้องการปรับปรุงอาคารเรียน อุปกรณ์ ให้แจ้งที่ นางสาวชลดา
ระเบียบวาระที่ ๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้สอนคณะศึกษาศาสตร์ สพล.อุดรธานี
ประธาน ฯ แจ้ง การแจกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้สอนคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แจกให้อาจารย์ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ขอให้อาจารย์ทุกท่านไปศึกษาเนื่องจากรายละเอียดอยู่ใน
เอกสารทั้งสิ้น

๓

๔.๒ การขอความร่วมมือในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและส่งเสริมคุณธรรม “การตรงต่อเวลา
และการมีสัมมาคารวะของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์”
ประธาน ฯ แจ้ง ปัจจุบันได้เปลี่ยนการเข้าแถวเป็นวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ขอความกรุณา
อาจารย์ทุกท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
๔.๓ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ๓ วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ประธาน ฯ แจ้ง เนื่องจาก วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จะมีการตรวจการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ๓ ถ้าหากการตรวจครั้งนี้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้จะส่งผลให้นักศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ได้
๔.๔ การส่งรูปเล่มสรุปการดาเนินโครงการในภาคต้น / ๒๕๕๕
ประธาน ฯ แจ้ง สาหรับการส่งรูปเล่มสรุปการดาเนินโครงการในภาคต้น ขอความกรุณาให้
อาจารย์ทุกท่านสรุปและส่งโครงการให้เรียบร้อย
๔.๕ การขออนุมัติดาเนินโครงการในภาคปลาย / ๒๕๕๕
ประธาน ฯ แจ้ง ขอความร่วมมืออาจารย์แต่ละท่านให้เริ่มทาการขออนุมัติดาเนินโครงการใน
ภาคปลาย และถ้าหากมีข้อผิดผลาดก็สามารถเลื่อนวัน เวลาได้
๔.๖ การจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคปลาย/ ๒๕๕๕
ประธาน ฯ แจ้ง ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ได้จ้างอาจารย์พิเศษรวมทั้งสิ้น ๕ ท่าน คือ
- นางจุไรรัตน์ สมสุข
- นายสัมพันธ์ พันธ์โยธี
- นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร
- นางนิ่มนวล แก้วพิลา
- Mr.Anubodem Vitien Ajongkon
ระะเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
๕.๒ งานแผนและงบประมาณ (อ.ชนะ ฤทธิธรรม)
อาจารย์ชนะ ชี้แจงเรื่องโครงการเงินรายได้ ประธานสภาสถาบันยังไม่ได้มีการอนุมัติ แต่ถ้าโครงการ
ใดต้องการดาเนินการ ก็สามารถขออนุมัติดาเนินการได้เลย

๔

๕.๓ งานบริหาร (อ.วิยะดา วรรณขันธ์)
อาจารย์วิยะดา แจ้ง จะสารวจห้องเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสาหรับปรับปรุงซ่อมแซม
๕.๔ งานกิจการนักศึกษา (อ.นพดล ปัญญาจักร)
๕.๕ งานกิจการพิเศษ (อ.ทศพร เหรียญเจริญ)
อาจารย์ทศพร เสนอเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยให้มีการตรวจปัสสาวะนักศึกษา
และทาการบาบัดเพื่อให้เลิกยาเสพติด
๕.๖ ภาควิชาพลศึกษา (อ.พิทยา สันตะวงศ์)
๕.๗ ภาควิชาการศึกษา (ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ ของคณะศึกษาศาสตร์
ประธานฯ ได้เสนอให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ประธาน ฯ มอบหมายภาระงานให้อาจารย์ศศิธร และอาจารย์วิยะดา ดูแลและประสานเรื่องของงานลอย
กระทง

*** ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. ****

