รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ 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. นายนพดล ปัญญาจักร ๑๐.
นายประพนธ์ พูลลาภ
๑๑.นายสุบิน เพียยุระ ๑๒.
พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
๑๓.นายชนะ ฤทธิธรรม
๑๔.นายไพวัน เพลิดพราว
๑๕.นางวิยะดา วรรณขันธ์ ๑
๖.ดร.จิราวรรณ พาชอบ
๑๗.นายธนิต ลีเลิศ ๑๘.นายปรเมศร์ แสนสุธา
๑๙.นางจุไรรัตน์ สมสุข ๒๐.
นางนิ่มนวล แก้วพิลา
๒๑.นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ
๒๒.นายพิจักษณ์ อ่อนคา
๒๓.นายฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง
๒๔.นางสาวพินทอง จันทร์คูหา
๒๕.นางสาวจันทร์เพ็ญ คามุงคุณ
๒๖.นายเมธัส ริ้วทวี
๒๗.นางสาวชลดา หมู่หาญ
๒๘.นางภูษณิศา สิริวรพร
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑
ขอขอบคุณในความร่วมมือของพวกเราชาวคณะศึกษาศาสตร์เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗
- ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
๑.๒ ผศ.ศิริฯ ได้รับคาสั่งอนุมัติโอนย้ายไปอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
- ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิริ สุปัญญา ในโอกาสที่ได้โอนย้ายไปอยู่ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี
๑.๓ แสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ อ.นพดล ปัญญาจักร
๑.๔ ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

๒
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
รับรองรายงานการประชุม
๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาของคณาจารย์
- โดยเฉลี่ยเข้าร่วม ๗๙.๑๖ %
๓.๒ บทความที่รองอธิการบดีฯ ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ลงในวารสารของวิทยาเขตทุกสัปดาห์
- ได้รับบทความจาก รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓.๓ วารสารของคณะศึกษาศาสตร์ได้เผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับการตอบรับจากหลายแห่งแล้ว
๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ กิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
- องค์การนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหารางวัลและคณะครู อาจารย์ทาโรงทาน
๔.๒ สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
- ขอเชิญอาจารย์นิเทศก์มาเป็นกาลังใจให้นักศึกษา ในการนิเทศครั้งที่ ๑ อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้
รับเงินค่านิเทศให้ติดต่อขอรับได้ที่ รศ.ศศิธร นิรันตารานนท์
๔.๓ การส่งนักศึกษาเป็นผู้ตัดสินกีฬาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๑ (หนองคาย-บึงกาฬ)
ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- อาจารย์ที่ควบคุมนักศึกษาที่ไปตัดสินกีฬาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๑
(หนองคาย - บึงกาฬ) ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ มี ๒ คน คือ นายสมชาย ธรรมเทศ และนาย
นิตธิ อาจญาทา และมีข้อเสนอแนะคืออยากให้มีข้าราชการไปด้วย รศ.ดร.วณิชฯเสนอว่า ควรระบุอาจารย์ที่ต้อง
ควบคุมนักศึกษาที่ไปตัดสินกีฬาด้วย
๔.๔ การตรวจสอบพัสดุและยานพาหนะ
- ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาแล้ว โดยมีรศ.ดร.วณิชฯ เป็นประธาน พ.อ.ท.พิทยาฯ เป็นเลขา จะมี
การสารวจวัสดุและยานพาหนะ และมีตารางควบคุมพัสดุและยานพาหนะ

๔.๕ กิจกรรมวันครู ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
- สถาบันฯ เปิดทาการเรียนการสอนปกติ
๔.๖ กิจกรรมอบรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในวันที่ ๒๗
– ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
- จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
๔.๗ กิจกรรมแข่งขันไตรกีฬาพื้นบ้าน
วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
- คณะศึกษาศาสตร์ดาเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของอิสาน โดยเฉพาะ
กีฬาเยาวชนและประชาชนที่ใช้ในการทามาหากิน การแข่งขันโดยมีการแข่งขัน ๓ ชนิด คือ ยิงหนังสติก ยิงธนู
และยิงพลุลูกดอก มีการแข่งขัน ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล และประเภททีม
๔.๘ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

๓
- คณะฯจะนาเข้าคณะกรรมการวิทยาเขต และจะมอบให้อาจารย์ทุกท่านได้แก่ ยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ แผนพัฒนาฯ แผนการเชื่อมโยงฯและปฏิทินปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์
๔.๙ กิจกรรมพัฒนาผลงานวิชาการ
- ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะฯได้จัดนิทรรศการ กาหนดเวลาในการจัดการดาเนินโครงการ
ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นกิจกรรมของนักศึกษาแสดงผลงานการเรียนการสอน ต้องกาหนด
องค์ประกอบและแสดงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (มคอ.๓) ของอาจารย์ผู้สอน เช่น
๑. ผศ.ปทุมพรฯ ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยมอบให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มคิด – ถ่ายทาละครสั้นและมา
นาเสนอในชั้นเรียน
๒. อ.ไพวันฯ สอนเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง ในการเป็นผู้นาการเต้นแอร์โรบิคโดยจัดกิจกรรมพิเศษนอก
เวลาเรียน
๓. อ.ธนิตฯ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ในวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิด
ประสบการณ์ตรงและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
- โครงการของคณะฯ ทุกโครงการ ได้ขออนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งกาหนดการวัน เวลาประชุมประจาเดือน กุมภาพันธ์ คือ วันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๗. เรื่องอื่นๆ
***** ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น .*****
.....................................................
(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม

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

