รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เริ่มการประชุม ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช

นิรันตรานนท์

๒. รศ.ศศิธร

นิรันตรานนท์

๓. ผศ.ศิริ

สุปัญญา

๔. นายนพดล

ปัญญาจักร

๕. นายชนะ

ฤทธิธรรม

๖. นางวิยะดา

วรรณขันธ์

๗. นางจิราวรรณ

พาชอบ

๘. นายธนิต

ลีเลิศ

๙. นางจุไรรัตน์

สมสุข

๑๐. นางสาวนิ่มนวล

พงษ์เภา

๑๑. นางสาวชลดา

หมู่หาญ

๑๒. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์

๑๓. นางสาวกาญจนา

รุ่งเรือง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.โสภณ

ศรีอิสาณ

ติดภารกิจ

๒. นายทศพร

เหรียญเจริญ

ติดภารกิจ

๓. นางธนวรรณ

ชุมแวงวาปี

ติดภารกิจ

๔. นายสุบิน

เพียยุระ

ติดภารกิจ

๕. นายประพนธ์

พูลลาภ

ติดภารกิจ

๖. พ.อ.ท.พิทยา

สันตะวงศ์

ไปราชการ

๗. นายไพวัน

เพลิดพราว

ติดภารกิจ

๘. นางสาวหนึ่งฤทัย

ไชยเพชร

ติดภารกิจ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ของวิทยาเขตมหาสารคาม, ศรีษะเกษ และชัยภูมิ
ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นนโยบายระดับสถาบันที่มอบให้วิทยาเขตอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการช่วยจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR) ให้กับทุกวิทยาเขตและทุกคณะ จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี

๒

๑.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
อ.วิยะดา แจ้งฯ การเดินทางไปศึกษาดูงานจะมีคณะเดินทางทั้งสิ้น ๓๕ คน โดยแบ่งเป็นอาจารย์
ประจาคณะ ๑๖ คน ผู้ติดตาม ๑๘ คน และไกด์ ๑ คน กาหนดการเดินทางออกจากอุดร เวลา ๑๘.๐๐ น. ในวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การส่งเกรดภาคต้น / ๒๕๕๕
ประธาน แจ้งฯ อาจารย์ท่านใดยังส่งเกรดไม่เรียบร้อยให้ดาเนินการให้เรียบร้อย
๓.๒ การสรุปโครงการที่ดาเนินการในภาคต้น / ๒๕๕๕
ประธาน แจ้งฯ อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่สรุปโครงการส่ง ให้ทาการดาเนินการให้เรียบร้อยเพื่อ จะ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาเขต
๓.๓ การส่ง มคอ.๕ ของภาคต้น / ๒๕๕๕ และ มคอ.๓ ของภาคปลาย / ๒๕๕๕
ประธาน แจ้งฯ การส่ง มคอ. ๕ รวบรวมส่งที่ รศ.ศศิธร และก่อนทาการสอนภาคเรียนต่อไปให้ทา
มคอ.3ด้วยสาหรับ มคอ.3 อาจารย์ท่านใดที่ทาเกี่ยวกับงานวิจัยให้นาข้องมูลไปลงใน มคอ. 3 ด้วย
๓.๔ การเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของ สมศ.
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๖
ประธาน แจ้งฯ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบนี้รอบที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัจจุบันนี้
เราได้ทารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพื่อใช้ในการรองรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางด้านเอกสารจะส่งเรื่องไป
หารองคณบดีทั้ง ๓ คณะ เพื่อทาการหาหลักฐานประกอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การสอบปลายภาคต้น /๒๕๕๕
ประธาน แจ้งฯ สาหรับการสอบปลายภาคต้น พบปัญหาหลายเรื่อง คือ
- การขอข้อสอบภาคบ่าย ไปทาการสอบภาคเช้า การกระทาเช่นนี้เป็นการกระทาที่ผิดวินัยทางราชการ
- การคุมสอบควรจะมีความเท่าเทียมกันในการคุมสอบ การคุมสอบความมีมาตรฐานเดียวกันในการคุม
สอบในการคุมสอบ

๓

- การออกข้อสอบปลายภาคควรคานึงถึงหลักเกณฑ์การออกข้อสอบให้เหมาะสมกับการออกข้อสอบ
ระดับอุดมศึกษา
- การปรับกลยุทธ์ในการจ่ายค่าตอบแทนค่าคุมสอบควรมีการเซ็นรับวัน /ต่อวัน และการจ่ายค่าตอบแทน
เป็น วัน/วัน
- การเรียงข้อสอบก่อนส่งข้อสอบควรมีการเรียงตามระเบียบการเรียงข้อสอบ เพื่อความเป็ นระเบียบ
- การคุมสอบต้องมีผู้คุ้มสอบอย่างน้อย ๒ ท่านต่อ ๑ ห้อง
๔.๒ กิจกรรมประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ประธาน แจ้งฯ คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประชาคมอาเซียน
ที่อาคารวิทยบริการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทาให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้
ผ่านไปด้วยดี

ระะเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
๕.๒ งานแผนและงบประมาณ (อ.ชนะ ฤทธิธรรม)
-

๕.๓ งานบริหาร (อ.วิยะดา วรรณขันธ์)
-

๕.๔ งานกิจการนักศึกษา (อ.นพดล ปัญญาจักร)
-

๕.๕ งานกิจการพิเศษ (อ.ทศพร เหรียญเจริญ)
-

๕.๖ ภาควิชาพลศึกษา (อ.พิทยา สันตะวงศ์)
-

๕.๗ ภาควิชาการศึกษา (อ.โสภณ ศรีอิสาณ)
-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ของคณะศึกษาศาสตร์
ประธานฯ ได้เสนอให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ประธาน แจ้งฯ อุปกรณ์ของเทอมหน้า ให้แจ้งที่อาจารย์หนึ่งฤทัย
ประธาน แจ้งฯ การอนุมัติดาเนินโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบให้ผู้อนุมัติดาเนินโครงการได้เลย

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
**********************

