รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มการประชุม ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.

รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์

๒. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์

๓. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ ๔. ผศ.ศิริ สุปัญญา
๕. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ ๖. ผศ.ภควรรณ อ่อนคา
๗. นายทศพร เหรียญเจริญ

๘. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี

๙. นายประพนธ์ พูลลาภ

๑๐.พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์

๑๑.นายชนะ ฤทธิธรรม

๑๒.นายไพวัน เพลิดพราว

๑๓.นางวิยะดา วรรณขันธ์ ๑๔.ดร.จิราวรรณ พาชอบ
๑๕.นายธนิต ลีเลิศ ๑๖.นายปรเมศร์ แสนสุธา
๑๗. นางจุไรรัตน์ สมสุข

๑๘.

นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร

๑๙.นางนิ่มนวล แก้วพิลา

๒๐. นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ

๒๑.นายพิจักษณ์ อ่อนคา

๒๒. นายสุทัศน์ ตาลยงค์

๒๓.นายวิรพงษ์ วรรณศิริ

๒

๒๕.นายฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง
๒๗. นางภูษณิศา สิริวรพร
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายนพดล ปัญญาจักร ไปราชการ
2. นายสุบิน เพียยุระ ไปราชการ

๔. นางสาวพินทอง จันทร์คูหา
๒๖.นางสาวชลดา หมู่หาญ

๒
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑

การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งบริหารของสถาบันการพลศึกษา

๑.๒ การขอความร่วมมือรับภาระงานของคณะศึกษาศาสตร์ตามตาแหน่งที่แจ้งในคาสั่งปฏิบัติงาน
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตาแหน่งบริหารและงานรับผิดชอบในคณะศึกษาศาสตร์) อาจารย์พิเศษได้รับ
หน้าที่ อ.วิรพงษ์ฯ ภาควิชาและศูนย์ความเป็นเลิศ ๑. อาจารย์จุไรรัตน์ฯ งานวิชาการ ๒. อาจารย์นิ่มนวลฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษา อ.หนึ่งฤทัยฯ ช่วยงานแผน อ.พิจักษ์ฯ อ.สุทัศน์ฯ อ.วิระศักดิ์ฯ อ.ฤทธิรงค์ฯ
ช่วยงานกิจการนักศึกษา
๑.๓ งานปีใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จะจัดงานปีใหม่ขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๖ รองอธิการบดีฯ ได้มีนโยบายให้คณะแต่ละคณะให้จัดการแสดงขึ้น คณะศึกษาศาสตร์มอบ อ.นพดลฯ จัด
เรื่องการแสดงและนาของขวัญมาจับฉลากด้วยจัดงานที่ ใต้ถุนอาคารวิทยบริการ
๑.๔ การลงเวลามาปฏิบัติงาน ให้อาจารย์พิเศษวุฒิปริญญาโท อ.จุไรรัตน์ฯ อ.นิ่มนวลฯ อ.วิระศักดิ์ฯ ให้
ลงเวลาที่คณะฯเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๗ ส่วนครูผู้ช่วยสอนและเจ้าหน้าที่ให้สแกนลายนิ้วมือที่อาคารวิทย
บริการ
๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์ช่วยงานโครงการเดิน – วิ่งการกุศล จัดโดยสมาคมรักษ์หัวใจอุดร จัดขึ้นในวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และโครงการแข่งขันวิ่งมาราธอน “วันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบปีที่ ๑๒๑”
๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๖ มอบอ.ศิริฯ ดูแลเรื่องเก้าอี้
๑.๗ เรื่องการดูแลนักกีฬาระดับชาติ

ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาและให้ตัดเกรดพิเศษกว่านักศึกษาปกติ

๑.๘ เรื่องการรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์รับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวน ๑๔๐ คน แยกประเภทการรับดังนี้ รับตรง รับสมัครวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๗ จานวน ๘๐ คน โควตานักกีฬา รับสมัครวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
จานวน ๕๐ คน รับสมัครประเภท

Admission

จานวน ๑๐ คน ตามที่ สกอ. กาหนด

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
รับรองรายงานการประชุม
๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พ.อ.ท.พิทยาฯ รายงานผลได้มี
อ.สมพงศ์ฯ พ.อ.ท.พิทยาฯ อ.ไพวันฯ และ อ.วิระศักดิ์ฯ ได้เสนอขออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
สานักงานรองคณบดีฯ ได้ทาหนังสือเสนอไปยังพัสดุ แต่ยังไม่ได้รับคาตอบ

๓
จากพัสดุในการตรวจเช็ครายการสินค้า พ.อ.ท.พิทยาฯ ขอฝากเรื่องการเช็ครายการสินค้ากับอ.ปรเมศร์ฯ ในการ
ตรวจสอบราคาสินค้าในครั้งนี้ด้วย
๓.๒ การปรับปรุงห้องสานักงานรองคณบดี อ.วิยะดาฯ รายงานผลการปรับปรุงห้องสานักงาน
รองคณบดีใช้งบเงินรายได้ ดังรายการต่อไปนี้ รื้อฝ้า – เปลี่ยนฝ้า ทาเคาเตอร์ ทาประตูใหม่ ย้ายแอร์ ๔
เครื่อง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการเหมาจ้าง แต่มีรายการที่ต้องปรับปรุง คือ มีแอร์ ๒ เครื่องที่ห้องพัก
อ.ที่ยังใช้ไม่ได้ ติดตั้งเครื่องดูดอากาศเพิ่ม ขอฝากฝ่ายอาคารสถานที่ อ.ธนิต ลีเลิศ ให้การดูแลในส่วนนี้ด้วย
๓.๓ อ.วิยะดาฯ ขอรายงานผลการส่งมคอ. ๓ กาหนดการส่งวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มคอ.๕ กาหนดส่งวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งรายชื่อ อ.ที่ยังไม่ส่งมคอ.๓ / มคอ.๕ อ.ชนะฯ มคอ.๕
วิชา ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง พ.อ.ท.พิทยาฯ มคอ.๕ วิชา ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
การป้องกันและปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา ดร.จิราวรรณฯ มคอ.๕ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ อ.สัมพันธ์ฯ มคอ.๕ วิชา ประวัติและหลักการพลศึกษา อ.วิระศักดิ์ฯ มคอ.๕ วิชา เซปักตะกร้อ ๑
อ.ปรเมศร์ฯ มคอ.๓ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อ.นพดลฯ มคอ.๓ วิชา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางพลศึกษา สวัสดิศึกษา อ.สุบินฯ มคอ.๓ วิชา โภชนาการ และขอไฟล์ข้อมูลด้วยส่งมาที่
สานักงานรองคณบดี ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓.๓ การแก้

I แก้เกรดของนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้ดาเนินการในการแก้เกรด

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ อ.ปรีชาฯ ได้มาทาหน้าที่เป็นหัวหน้างานทะเบียน
และประมวลผล
๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “๑๐๐ ปี พลศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รศ.ศศิธร และ รศ.ดร.วณิช
นิรันตรานนท์ เข้าร่วมและเผยแพร่ผลงานในวารสาร เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
๔.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักศึกษาในการเข้าแถวเคารพธงชาติ
ให้ อ.ที่ปรึกษาเข้าร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อดูแลนักศึกษาให้ทั่วถึง
๔.๓ การพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ให้ส่งผลงาน

วิชาการและมีเงินสนับสนุนในการจัดทาผลงาน
๔.๔ ปฏิทินปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ ขอให้ อ.ที่รับผิดชอบโครงการให้เร่งขออนุมัติโครงการให้
เรียบร้อย

๔
๔.๕ รายงานการปฏิบัติงาน ขอให้คณาจารย์เมื่อไปราชการกลับมาแล้วขอให้ส่งรายงานการไปราชการที่
สานักงานรองคณบดีตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยแล้ว
๔.๖ รองอธิการบดีฯขอความร่วมมือให้คณาจารย์เขียนบทความ เพื่อลงในวารสารของวิทยาเขตอุดรธานี
๒ หน้ากระดาษกาหนดการส่งคือ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ส่งที่งานประชาสัมพันธ์วิทยาเขต
วารสารของคณะศึกษาศาสตร์ ๒ เดือน/ครั้ง
๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ อ.จุไรรัตน์ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๓ อ.นิเทศได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ได้จัดสัมมนาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ในการจัดสัมมนาควรจัดสัมมนาในวันเสาร์ – อาทิตย์ (หยุดราชการ) และขอขอบคุณ อ.นิเทศเป็นอย่างมาก
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๕.๒ ดร.จิราวรรณฯ งานฝ่ายแผน ได้จัดทาสรุปโครงการทุกโครงการในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
จานวน ๓๐ โครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย อ.นิ่มนวลฯ เป็นผู้จัดทา และในภาคปลาย ๒๕๕๖ ขอให้
คณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการสรุปโครงการที่ท่านรับผิดชอบส่งให้กับ อ.นิ่มนวลฯ
๕.๓ อ.วิระศักดิ์ฯ เสนอให้มีการจัดการแข่งขันเซปัคตะกร้อ เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์
ในการจัดการแข่งขัน และขอเงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยให้ อ.วิระศักดิ์ฯ ติดต่อที่งานแผน
ของคณะฯ
๕.๔ อ.ไพวันฯ ขอให้ปรับปรุงข้อมูล มคอ.๓ วิชา การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ที่เว็บไซต์ให้ด้วย
และเสนอให้คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณให้รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาละ ๕,๐๐๐ บาท
ประธานเสนอให้จัดทาโครงการขึ้นมา ประมาณเดือนกันยายน เพื่อเสนอของบประมาณต่อไป
๕.๕ รศ.ดร.วณิชฯ เสนอให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับ มคอ.๓
๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งกาหนดการวัน เวลาประชุมประจาเดือนมกราคม คือ วันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๕
๗. เรื่องอื่นๆ
๗.๑ อ.ไพวันฯ นาเสนอเรื่องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้ลงเวลา
๗.๒ รศ.ดร.วณิชฯ เสนอเรื่องการรับนักศึกษาโควตาให้รับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาโรงเรียน
โดยได้รับการรับรองจากโรงเรียน
๗.๓ ดร.จิราวรรณฯ เสนอเรื่องบริจาคโลหิต สภากาชาดไทยมาขอรับบริจาคโลหิตในวันศุกร์
ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์เรื่องเวลาเรียนให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ไปบริจาคโลหิตด้วย
๗.๔ ผศ.ศิริฯ นาเสนอเรื่องการดีท๊อกซ์เพื่อสุขภาพ โดยการใช้สมุนไพร มีวิทยากรมาจาก
จังหวัดร้อยเอ็ด หากมีผู้สนใจให้แจ้งความประสงค์ที่สานักงานรองคณบดีฯ
***** ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น .*****
.....................................................
(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม

.....................................................
(นายชนะ ฤทธิธรรม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

