รายงานการประชุมประชุมครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
วันพุธที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์

๒. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์

๓. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ

๔. นายทศพร เหรียญเจริญ

๕. ผศ.ศิริ สุปัญญา

๖. นายนพดล ปัญญาจักร

๗. นายชนะ ฤทธิธรรม

๘. นางวิยะดา วรรณขันธ์

๙. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์

๑๐. นางจิราวรรณ พาชอบ

๑๑. นายธนิต ลีเลิศ

๑๒. นางสาวนิ่มนวล พงษ์เภา

๑๓. นางสาวชลดา หมู่หาญ

๑๔. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์

๑๕. นางสาวกาญจนา รุ่งเรือง
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นางจุไรรัตน์ สมสุข

ติดภารกิจ

๒. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี

ไปราชการ

๓. นายสุพจน์ ปราณี

ติดภารกิจ

๔. นายไพวัน เพลิดพราว

ไปราชการ

๕. นายอเนก เหลาพร

ติดภารกิจ

๖. นายประพนธ์ พูลลาภ

ติดภารกิจ

๗. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร ติดภารกิจ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานฯ แจ้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์นิ่มนวล โดยให้อาจารย์นิ่มนวลจัดสรรเวลาใน
การปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และงานแผนฯ ให้เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
รับรองการประชุม

๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การอบรมพัฒนาสมรรถภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ประธานฯ แจ้ง การดาเนินงานการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาได้มีการสรุปและ
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สาหรับการอบรมที่ผ่านมามีครูพลศึกษาเข้าอบรม ๒๒๐ คน ครูสุขศึกษาเข้าอบรม
๑๙๗ คน
๓.๒ การเข้าร่วมวันฉลองชัยนักกีฬา
ประธานฯ แจ้ง ในวันฉลองชัยนักกีฬาที่ผ่านมาบรรยากาศการจัดงานยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร
เพราะนักศึกษาต้องไปรับเงินรางวัลที่ห้องการเงิน ทาให้บรรยากาศภายในงานไม่สนุกสนานเนื่องจากไม่มีผู้ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมด้านล่าง ในโอกาสต่อไปควรมีการเสนอให้จัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ให้สมเกียรติและมีความ
สนุกสนาน
๓.๓ การขอเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สพล. ชัยภูมิ (วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม 55)
ประธานฯ รายงานผลการเดินทางมาศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาการ ของ สพล.
ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ที่ผ่านมา งานประกันฯ ได้ให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่า
จะเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารความรู้เพื่อนาไปประกอบ แก้ไข ปรับปรุง
งานประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การเข้าร่วมจัดทายุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลาง
ประธานฯ แจ้ง ได้ร่วมทายุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลาง โดยทางวิทยาเขตอุดรธานีได้
ส่งอาจารย์เข้าร่วมจัดทายุทธศาสตร์นี้ รวม 2 ท่าน คือ รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์ และ อาจารย์จิราวรรณ พาชอบ
๔.๒ การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ๓ คน/ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด/กีฬาศึกษาศาสตร์
สัมพันธ์
ประธานฯ แจ้ง วันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลและ
วอลเลย์บอลชายหาดที่โรงยิมส์วอลเลย์บอลและสนามวอลเลย์บอลชายหาด ภายหลังจากการแข่งขันได้มีการมอบรางวัล
เป็นที่เรียบร้อย
ประธานฯ ขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมื อและร่วมลงแข่งขันใน
กีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์
๔.๓ การติดตามโครงการ ๑ ช่วย ๙ (วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕)
ประธานฯ แจ้ง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเดินทางมาให้ความรู้
เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ห้องประกัน และถ้าอาจารย์ท่านใดไม่ติด ภารกิจเชิญรับฟังร่วมกัน

๓

๔.๔ การเตรียมดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
ประธานฯ แจ้ง เรื่องการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ การไปครั้งนี้เพื่อนาความรู้และข้อมูลมา
ทางานวิจัยระหว่างประเทศ
๔.๕ การเตรียมงานเกษียณอายุราชการ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้ง การเตรียมงานเกษียณมอบหมายให้อาจารย์อาจารย์โสภณ ศรีอิสาน เป็น
ผู้ดูแลและจัดเตรียมงาน
๔.๖ การจัดตู้แสดงการแต่งกายของอาเซียน/ชุดธงอาเซียน
ประธานฯ แจ้ง จะมีการย้ายป้ายบุคคลากรคณะศึกษาศาสตร์เพื่อจัดตู้แสดงการแต่งกายของ
อาเซียนและชุดธงอาเซียนภาย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน

ระะเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานวิชาการ (อ.จุไรรัตน์ สมสุข)
๕.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา (อ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้แก่ทุกคณะ และวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ มีการสรุปและแปลงแผนกลยุทธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการปฏิบัติงานประจาปีพร้อมทั้ง
กาหนดค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
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 (อ.พิทยา สันตะวงศ์)
-

๕.๘ ภาควิชาการศึกษา (อ.โสภณ ศรีอิสาณ)
-

๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ของคณะศึกษาศาสตร์
ประธานฯ ได้เสนอให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมติที่ประชุม
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้ง การจัดงานแต่ละโครงการควรจะบอกอย่างชัดเจนว่าโครงการใดเป็นโครงการที่คณะจัด
โครงการใดเป็นโครงการที่วิทยาเขตจัด
อาจารย์โสภณ เสนอเรื่องกาหนดการสอบให้มีการคุ มเข้มเรื่องของเวลา โดยมีการจัดการให้เด็ดขาดหาก
นักศึกษามาสอบไม่ทันเวลา ที่ประชุมรับข้อเสนอและประธานแจ้ง เพิ่มเติม กรณีนักศึกษาเข้าห้องสอบสายให้ อาจารย์ผู้
คุมสอบสามารถปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
อาจารย์ชนะ แจ้งที่ประชุม เรื่องการส่งสรุปผลการดาเนินโครงการ ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง
สรุปผลการดาเนินโครงการในรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่สานักงานรองคณบดี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

