รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มการประชุม ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์
๒. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ ๔.
ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ
๕. ผศ.ภควรรณ อ่อนคา ๖
. นายนพดล ปัญญาจักร
๗. นายสุบิน เพียยุระ ๘. นายชนะ ฤทธิธรรม
๙.นายไพวัน เพลิดพราว ๑๐.
นางวิยะดา วรรณขันธ์
๑๑.ดร.จิราวรรณ พาชอบ
๑๒.นายธนิต ลีเลิศ
๑๓.นายปรเมศร์ แสนสุธา ๑
๔.นางจุไรรัตน์ สมสุข
๑๕.นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ ๑๖.
นายพิจักษณ์ อ่อนคา
๑๗.นางสาวจันทร์เพ็ญ คามุงคุณ ๑๘.
นางสาวพินทอง จันทร์คูหา
๑๙.นางสาวชลดา หมู่หาญ
๒๐.นางภูษณิศา สิริวรพร
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.ทศพร เหรียญเจริญ ไปราชการ
๒. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี ไปราชการ
๓. นายประพนธ์ พูลลาภ พบแพทย์
๔.
พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ ลาพักผ่อน
๕. นางนิ่มนวล แก้วพิลา ลาป่วย
๖. นายฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง ไปราชการ

๒
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ กิจกรรมคืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี ในวันพุธ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
- ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า ๓๙ ปี พลศึกษาอุดรธานี คณาจารย์ประจา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมทาบุญเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ การเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เสนอตัวเป็นผู้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
และได้นาเสนอศักยภาพแต่ได้ขอถอนตัวเนื่องจาก รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์ได้เกษียณอายุราชการและอาจารย์ท่านอื่น
ก็จะขอถอนตัวตามไปด้วย
๑.๓ กาหนดการเปิดภาคเรียน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๔ เสนอรายชื่ออาจารย์ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่สานักงานรองคณบดีฯ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ พิจารณาต่อไป
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗
รับรองรายงานการประชุม
๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
- ขอขอบคุณรองอธิการบดีฯ ที่เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ เป็นวิทยากร
ในครั้งนี้
๓.๒ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๘ มีนาคม ๒๕๕๗)
- ตัวแทนรุ่นน้อง (องค์การนักศึกษา) ได้จัดกิจกรรมให้กับรุ่นพี่
๓.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ (๒ – ๔ เมษายน ๒๕๕๗)
๓.๔ การสอบนักศึกษาประเภทรับตรง ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้า สอบข้อเขียน ภาคบ่าย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวิ่ง
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ โดยมี รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์ เป็นประธาน
๓.๕ การส่งเกรด ส่งในวันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ / การส่งมคอ.๕ ส่งในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
- คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ส่งเกรดครบทุกวิชา

๓
๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ จัดทา มคอ.๒ ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประชุมในการจัดทา ในวันที่ ๓
ที่กรุงเทพฯ

– ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

๔.๒ จัดทาศักยภาพเพื่อรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๕๖และ ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ
ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- นักศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะต้องสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพ
๔.๓ นาเสนอศักยภาพการเปิดสอนปริญญาโท ที่ส่วนกลาง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
๔.๔ จัดทา มคอ.๓ ในรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ที่ส่วนกลาง
- คณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วส่งราชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ คือ
๑. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ ๒. นายชนะ ฤทธิธรรม
๓. นายสุบิน เพียยุระ ๔. นายไพวัน เพลิดพราว
๕. นายธนิต ลีเลิศ ๖. นางจุไรรัตน์ สมสุข
๔.๕ ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งกาหนดการวัน เวลาประชุมประจาเดือน พฤษภาคม คือ วันศุกร์ ที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ประชุมสัญจรที่บ้าน รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๗. เรื่องอื่นๆ
- นายสุบิน เพียยุระ เป็นหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
***** ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น .*****
.....................................................
(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม
.....................................................
(นายชนะ ฤทธิธรรม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

