รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เริ่มการประชุม ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์

๒. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์

๓. ผศ.ศิริ สุปัญญา

๔. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ

๕. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ

๖. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี

๗. นายทศพร เหรียญเจริญ

๘

๙. นายชนะ ฤทธิธรรม

. นายสุบิน เพียยุระ
๑๐. นางวิยะดา วรรณขันธ์

๑๑. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ ๑๒. นางจิราวรรณ พาชอบ
๑๓. นายธนิต ลีเลิศ ๑๔. นางจุไรรัตน์ สมสุข
๑๕. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร ๑๖. นางนิ่มนวล แก้วพิลา
๑๗. Mr.Anubodem Vitien Ajongkon

๑๘. นางสาวชลดา หมู่หาญ

๑๙. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์ ๒๐. นางสาวกาญจนา รุ่งเรือง
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑

. นายประพนธ์ พูลลาภ
๒. นายนพดล ปัญญาจักร

๓

ขาด
ไปพบแพทย์

. นายไพวัน เพลิดพราว ขาด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑

งานบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

๑.๒

การขอกรณีพิเศษสาหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาที่ไม่สามารถมาสอบรอบโควตาได้เนื่องจากติดการ

แข่งขัน จึงต้องอนุโลมให้สอบภายหลัง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
รับรองการประชุม

๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑

การรับเสื้อสีส้มที่คณะศึกษาศาสตร์ตัดให้
ประธานฯ แจ้ง มีอาจารย์แจ้งความประสงค์ในการตัดเสื้อสีส้มจานวน ๑๘ ท่าน และตอนนี้อาจารย์แต่

ละท่านได้รับเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓.๒

การจัดมหกรรมกายกรรมกวางเจา-ฉางซา
ประธานฯ แจ้ง การจัดมหกรรมกายกรรมกวางเจา-ฉางซาได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ บุคลากร

และนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี จึงทาให้การจัดงานครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
๓.๓ รายการโดยสรุปการใช้จ่ายเงินเพื่อคณะศึกษาศาสตร์
ประธานฯ แจ้ง

การใช้จ่ายเงินเพื่อคณะศึกษาศาสตร์โดยการแจกแจงค่าใช้จ่ายอย่างคราวๆ ยอดคงเหลือ

รวมทั้งสิ้น ๕๕๘,๗๘๐ บาท และอาจมีการจัดทาห้องเลี้ยงรับรองเพื่อใช้ในการต้อนรับแขกหรือการประชุมย่อย
ต่างๆ นอกจากนั้นจะมีการจัดตั้งห้องสหกรณ์ โดย อาจารย์ บุคลกร นักศึกษา สามารถซื้อหุ้นได้หากมีความ
ประสงค์

ระเบียบวาระที่ ๔ กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การทดสอบนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา
ประธานฯ แจ้ง สาหรับการทดสอบนักศึกษาประเภทโควตา มีการแบ่งภาระหน้าที่ไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้วโดยมีรายละเอียดตามคาสั่ง การสอบครั้งนี้มีการจัดห้องสอบไว้ ๔ ห้อง คือ ๙๐ คน ๓ ห้อง ๑๓๐ คน ๑ ห้อง
ส่วนคุณลักษณะของนักศึกษาที่มาสมัครเข้ารับการศึกษา ในเรื่องของรอยสัก และการเจาะหู ให้อาจารย์แต่ละ
ท่านพิจารณาตามเห็นสมควร
๔.๒ การติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ใหม่จานวน ๔๐ เครื่อง
การติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ใหม่จานวน ๔๐ เครื่องได้ทาการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงรอการ
ตรวจรับจากคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน
๔.๓ การประชุมเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี
ประธานฯ แจ้ง สพล.อุดรธานี ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ
สพล. โดยมีกิจกรรมการนาเสนอผลการประเมินตนเองของรองอธิการบดีแต่ละวิทยาเขตและของรองคณบดีแต่
ละคณะ ทั้งนี้ สมศ.ได้แจ้งว่ามี ๖ วิทยาเขตที่จะถูกประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ได้แก่ เพชรบูรณ์
มหาสารคาม กรุงเทพ เชียงใหม่ สมุทรสาคร และอุดรธานี

๓

๔.๔ การจัดตั้งสหกรณ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ประธานฯ แจ้ง การจัดตั้งสหกรณ์สถาบันการพลศึกษา ต้องให้แล้วเสร็จทันรับนักศึกษาใหม่ ไม่เกิน
เดือน มีนาคม หรือเมษายนนี้

ระะเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ งานวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์)
รศ.ศศิธร แจ้งสาหรับงานวิชาการจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ปี ๒๕๕๖ จานวน ๑๗๐หน่วยกิต
และมีการสอบปลายภาค ประมาณ ๑๘ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕.๒ งานแผนและงบประมาณ (อ.ชนะ ฤทธิธรรม)
อ.นิ่มนวล แจ้ง การตรวจเช็คโครงการได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการไหนที่ยังไม่เรียบร้อย
ก็ทาการส่งให้เรียบร้อยก่อยปิดงบ
๕.๓ งานบริหาร (อ.วิยะดา วรรณขันธ์)
อ.วิยะดา แจ้ง เงินด้านการบริหารมีทั้งหมด ๑๐,๐๘๐ บ. และได้ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปัจจุบัน
เหลือประมาณ ๗,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ของคณะศึกษาศาสตร์
ที่ประชุมมีมติประชุม วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้ง อาจารย์แต่ละท่านสามารถส่งรายชื่อผูไ้ ม่มีสทิ ธิสอบได้ในวันที่ ๔ – ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ และเชิญอาจารย์ทุกท่านประชุมเรื่องการสอบโควตา ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
อ.วิยะดา เสนอ ขอติดเหล็กดัดที่ห้องคอมพิวเตอร์

*********************

