รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เริ่มการประชุม ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. ผศ.ศิริ สุปัญญา

๒. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์

๔. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ

๕. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี

๖

. นายสุบิน เพียยุระ

๗. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ ๘

. นายชนะ ฤทธิธรรม

๙. นายไพวัน เพลิดพราว

๑๐. นางวิยะดา วรรณขันธ์

๑๑.ดร.จิราวรรณ พาชอบ
๑๓.นายสุกัลย์ กฤตรักษา

๑๒. นายธนิต ลีเลิศ
๑๔. นางจุไรรัตน์ สมสุข

๑๕.นายสัมพันธ์ พันธ์โยธี

๑๖.นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร

๑๗.นางนิ่มนวล แก้วพิลา

๑๘.นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ

๑๙.นายพิจักษณ์ อ่อนคา

๒๐.นายสุทัศน์ ตาลยงค์

๒๑.นายวิรพงษ์ วรรณศิริ

๒๒.นางสาวพินทอง จันทร์คูหา

๒๓.นางสาวชลดา หมู่หาญ

๒๔.นางภูษณิศา สิริวรพร

๒๕. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายประพนธ์ พูลลาภ

ไปพบแพทย์

๓. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ ไปราชการ
๔. นายทศพร เหรียญเจริญ ไปราชการ
๕. นายนพดล ปัญญาจักร

ไปราชการ

๒

๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑

หนังสือขออนุญาตเวลาเรียนให้นักศึกษาโปรดดาเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางราชการ

๑.๒ การขอเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
๑.๓ การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ติดตามที่เว็บไซต์

http://www.ksp.or.th

๑.๔ สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๓ เรื่อง
“อุตสาหกรรมกีฬา : โอกาสทองสาหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร และได้เชิญบุคลากรและคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมด้วย
๑.๕ จังหวัดอุดรธานีได้ขอความร่วมมือในการแต่งกายของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของจังหวัดอุดรธานี
เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นเมือง
อุดรธานีในการมาปฏิบัติราชการ โดยกาหนดให้
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ

เครื่องแบบปฏิบัติราชการคอพับแขนยาว/แขนสั้น

:
:
:

วันพฤหัสบดี

ชุดผ้าไทยเอกลักษณ์พื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี
ชุดผ้าไทย
:

วันศุกร์

:

ชุดสุภาพสีประจาจังหวัดอุดรธานี (สีแสด)

ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

๑.๖ วิทยาเขตให้มีการสารวจครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอชุดยกน้าหนัก และเสนอขอซื้อรถตู้
Full Option จานวน

๑ คัน เพื่อใช้ในงานราชการภายในคณะศึกษาศาสตร์และให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์สารวจ

เสนอคุรุภัณฑ์
๑.๗ การเข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๓ เรื่อง
“อุตสาหกรรมกีฬา : โอกาสทองสาหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เดินทางโดยรถตู้ มีผู้นาเสนอผลงานวิจัยดังนี้ ๑) รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๒) รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์ ๓) นางจริยาวัฒน์ ปลัดบาง ๔) นางวาสนา เหล่าสูงเนิน ๕) นายปรีชา
ศิริรัตน์ไพบูลย์ ๖) นายสุบิน เพียยุระ ๗) ผศ.ภควรรณ อ่อนคา ๘) น.ส.ศรินญา นิยมวงศ์ ๙) นางวิยะดา วรรณขันธ์
๑๐) นางจิราวรรณ พาชอบ ๑๑) พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ ๑๒) นายสุกัลย์ กฤตรักษา ๑๓)นายธัญญวัฒน์
หอมสมบัติ ๑๔) นายวิชิต ไชยเวศ
๑.๘ แนะนาเจ้าหน้าที่คนใหม่ นางภูษณิศา สิริวรพร

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒

๓

๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การปลูกต้นไม้
คณะกรรมการนักศึกษาได้ดาเนินการแล้ว และอาจารย์สัมพันธ์ฯ แจ้งให้ทราบว่าควรขยายหลุมให้
กว้างขึ้น
๓.๒ การย้ายคณะ
อ.วิระศักดิ์ สอบถามเรื่องการย้ายคณะเรียนของนักศึกษาว่าสามารถย้ายคณะที่เรียนจากคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ได้หรือไม่
ประธานฯ แจ้งว่า ไม่ได้
๓.๓ การจัดการเรียนการสอนในภาคต้น/ ๒๕๕๖
- อาจารย์ที่สอนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แจ้งว่าชั้นปีที่ ๑ มีการออกกลางคันโดยเฉลี่ยห้องละประมาณ
๘ คน
- งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้สารวจจานวนนักศึกษาในภาคเรียนปลาย ๒๕๕๖ โดยให้
ใช้กาหนดเวลาเดิม

๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชั้น ๑ อาคารวิทย
บริการ มีผู้เข้าร่วมบริจาค จานวน ๑๒๒ คน
๔.๒ กิจกรรมไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ได้เชิญรองอธิการบดีฯมาเป็นประธานในพิธี แต่หากท่านรองอธิการบดีฯไม่
สามารถมาร่วมงานได้ ท่านรศ.วณิชฯ จะเป็นประธานในพิธีแทน มีผู้มีเกียรติจากภายนอกมาร่วมพิธีการด้วยและได้
เชิญอาจารย์เป็นครู ส่วนพิธีการ ท่านดร.วณิชฯเป็นผู้ดาเนินการ
๔.๓ แผนงานเงินรายได้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะฯ ได้ดาเนินการไปแล้วโดยได้ยึดโครงการเดิมของปีที่แล้วและเพิ่มบางโครงการที่สนองงาน
ประกันฯ
๔.๔ กีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์
ประธานฯ แจ้งว่าคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกีฬาสัมพันธ์ขึ้น ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
โดยเป็นกีฬาภายในของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๔ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ให้นักศึกษาดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
ตลอดเวลาและมีการชิงชัยในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

๔
๔.๕ กิจกรรมการทบทวนหลักสูตร
ประธานฯ แจ้งการจัดกิจกรรมการทบทวนหลักสูตรให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมและจัดนิทรรศการ
ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
อ. ไพวัน ฯ เสนอว่า การจัดการแข่งขันกีฬา นักศึกษามีการตอบรับที่ดี ตอนเย็นควรจะ
จัดการแข่งขันการเต้นแอโรบิคด๊านซ์

๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
อ.ไพวันฯ เสนอให้มีการอบรมเรื่องการเรียนการสอน ในการใช้ภาษาไทยทั้งการเขียนและการสื่อสาร ให้
อาจารย์ทุกท่านช่วยย้าตลอดเวลา
อ.ไพวันฯ กล่าวว่า ได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา “ศึก ศิลป์ วิทย์เกมส์” ในฝ่ายกิจการนักศึกษา
โครงการได้ผ่านการพิจารณาแล้ว
อ.สัมพันธ์ฯ กล่าวแสดงความชื่นชมเรื่องนักศึกษามีสัมมาคารวะ และเรื่องการเรียนการสอน อาจารย์ใน
สถาบันฯมีความเชี่ยวชาญในด้านกีฬามวยไทย เช่น ผศ.ศิริ อ.สุบิน และ อ.พรทวี ควรจัดให้มีวิชาเลือก “มวย
ไทย” เพื่อสนับสนุนทั้งอาจารย์และนักศึกษา
ประธานฯ แจ้งว่า ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร วิชาบังคับเลือก ให้นามาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ แจ้งกาหนดการวัน เวลาประชุมประจาเดือนกันยายน คือ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พร้อมอาหารเที่ยง จานวน ๓ โต๊ะ (โต๊ะจีน) งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท อาหาร
พร้อมก่อนการประชุม
๖.๒ ประธานฯ แจ้งเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ คือ วันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน
๒๕๕๖
๖.๓ ประธานฯ กล่าวว่า ควรปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการคณะฯ เพราะเจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะฯมีภาระงานมาก สมควรที่จะได้รับเงินเดือนเท่ากับเจ้าหน้าที่ศูนย์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นจานวนเงิน ๑๑,๖๘๐ บาท
๖.๔ อ.ไพวันฯ สอบถามเรื่องห้องเรียน ๑๒๑ , ๑๒๕ , ๑๓๑ อุปกรณ์สื่อการสอนไม่ครบ เช่น
ไม่มีไมค์ ไม่มีเครื่องขยายเสียง

๕

๗. เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้งเรื่องเหรียญรางวัล ใช้เงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ บาท คณะ
ศึกษาศาสตร์จะช่วยวิทยาเขตอย่างไรจะมีการประชุมกับผู้บริหารหลังจากการประชุมที่คณะฯ และจะจัดเลี้ยง
ขอบคุณนักกีฬาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

***** ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น .*****

.....................................................

(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม

.....................................................

(นางวิยะดา วรรณขันธ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

