รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ประชุมครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เริ่มการประชุม ๑๐.๐๐ 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. ผศ.ทศพร เหรียญเจริญ
๗. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี
๘
. นายนพดล ปัญญาจักร
๙. นายสุบิน เพียยุระ
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. นางนิ่มนวล แก้วพิลา
๑๙. นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ ๒๐. นายพิจักษณ์ อ่อนคา
๒๑. นายฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง ๒๒.นางสาวจันทร์เพ็ญ คามุงคุณ
๒๓. นางสาวพินทอง จันทร์คูหา ๒๔. นางสาวชลดา หมู่หาญ
๒๕. นางภูษณิศา สิริวรพร
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
นายประพนธ์ พูลลาภ

พบแพทย์

๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานฯ แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับนโยบายรองคณบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้ดาเนินกิจกรรมตามพันธ
กิจของคณะศึกษาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจสาหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เมื่อสิ้นภาค
เรียน จะเป็นการมอบรางวัลสาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นคณาจารย์ประจาหรือเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี
๒. ปฏิบัติหน้าที่การสอนได้ดีมีคุณภาพ
๒.๑ ส่ง มคอ.๓ ตามกาหนดเวลาที่คณะศึกษาศาสตร์กาหนด
ส่งภายในวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒.๒ ส่ง มคอ.๕ ตามกาหนดเวลาที่คณะศึกษาศาสตร์กาหนด
ส่งภายในวันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๘

๒
๒.๓ อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทา มคอ.๗ ตามกาหนดเวลาที่คณะศึกษาศาสตร์กาหนด
ส่งภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์อย่างสม่าเสมอ
๓.๑ ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการและอยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
๓.๒ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้าง
คุณลักษณะและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา คือ “มีสัมมาคารวะ”
๓.๓ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาในบ่ายวันพุธอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
๓.๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการได้รับคาสั่ง
ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างๆ จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ
๓.๕ การไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองและคณะศึกษาศาสตร์ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามปกติ
๑.๒

การดาเนินงานตามโครงการ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประธานฯ แจ้งที่ประชุม ให้คณาจารย์ดาเนินการขออนุมัติโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๗ เป็นต้นไป ให้ผู้รับผิดชอบโครงการระบุวัน เดือน ปี ที่จะทาการจัดโครงการให้ชัดเจนตามปฏิทินปฏิบัติงาน
๑.๓ การแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เดือน มิถุนายน
ประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุม ร่วมแสดงความยินดีเนือ่ งในวันคล้ายวันเกิด ผศ.ประทุมพรฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๔ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ชาวอุดรธานีสามัคคีร่วมใจ เดินหน้าประเทศไทย” ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์
ประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุม นายกเทศมนตรีขอความร่วมมือให้คณาจารย์รว่ มงาน “ชาวอุดรธานีสามัคคีร่วมใจ
เดินหน้าประเทศไทย” เวลา ๑๖.๐๐ น. มีรถรับส่งที่หน้าอาคารวิทยบริการ
๑.๕ ปฏิทินการเปิด – ปิดภาคเรียน
ว/ด/ป
กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ธันวาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
มกราคม ๒๕๕๘
วันที่ 5 มกราคม ๒๕๕๘
เมษายน ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

รายการ
เปิดเรียน ภาคต้น ๒๕๕๗
สอบปลายภาค ภาคต้น ๒๕๕๗
ปิดเรียน ภาคต้น ๒๕๕๗
เปิดเรียน ภาคปลาย ๒๕๕๗
สอบปลายภาค ภาคปลาย ๒๕๕๗

หมายเหตุ

๓
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สอบปลายภาค ภาคปลาย ๒๕๕๗
ปิดเรียน ภาคปลาย ๒๕๕๗

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒

๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การส่ง มคอ. ๓ มคอ.๕ ยังมีอาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่ส่ง ดังนี้ (ข้อมูล ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
มคอ.๕ ภาคต้น ๒๕๕๖
ลาดับที่
วิชา
๑. การใช้ภาษาไทย
๒. คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
๓. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
การสาธรณสุขเบื้องต้น
มคอ.๓ ภาคปลาย ๒๕๕๖
ลาดับที่
วิชา
๑. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
๒. โภชนาการ
๓. สวัสดิศึกษา
มคอ.๕ ภาคปลาย ๒๕๕๖
ลาดับที่
วิชา
๑. ทักษะการใช้ภาษาไทย
๒. ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
๓. สวัสดิศึกษา

อาจารย์ผู้สอน
อ.สุกัลย์ กฤตรักษา
อ.บุญธรรม โกชารักษ์
อ.ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ

หมายเหตุ

อาจารย์ผู้สอน
อ.ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ
อ.สุบิน เพียยุระ
อ.นพดล ปัญญาจักร

หมายเหตุ

อาจารย์ผู้สอน
อ.สุกัลย์ กฤตรักษา
ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ

หมายเหตุ

อ.นพดล ปัญญาจักร

๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ งานบริหาร
- รศ.ดร.วณิชฯ แจ้งที่ประชุม
- ได้ดาเนินการปรับพื้นที่อาคารเรียนชั้น ๑ และชั้น ๓ กาลังดาเนินการปรับปรุง
- เรื่องการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับการคุมสอบ การตัดเกรด การออกข้อสอบ เวลาจานวน
ตัวเลือกตอบ ต้องเหมาะสม การวิเคราะห์ การประเมินผลการเรียนจะต้องทา มคอ.๗ ทุกปี

๔
๔

.๒ งานวิชาการ
- อ.วิยะดาฯ แจ้งที่ประชุม เรื่อง กิจกรรมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ (ตามเอกสารดังแนบ)

๔.๓ งานกิจการนักศึกษา
- อ.นพดลฯ แจ้งที่ประชุม จะมีการดาเนินการ กิจกรรมการปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔.๔ งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
- ผศ.ภควรรณฯ แจ้งที่ประชุม
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานีได้ดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
ระหว่างสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี กับ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานีจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔.๕ งานแผนและงบประมาณ
- ดร.จิราวรรณฯ แจ้งที่ประชุม
- การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๕๘ กาหนดให้ส่งข้อมูลพื้นฐานในวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๗
- แผนและงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงในการขออนุมัติดาเนินโครงการให้เป็นไปตาม
ปีการศึกษาและเงินงบประมาณ ขออนุมัติดาเนินโครงการตามปีงบประมาณ
- การประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร (จัดทาแผน) กาหนดการเดินทางในวันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่จังหวัดชลบุรี

๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๕.๑ โครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- อ.นพดลฯ แจ้งที่ประชุม ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๒ การประชุมการจัดทา มคอ.๗ โดยกลุ่มงานวิชาการ ส่วนกลางที่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔
– ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๗
- อ.ชนะฯ แจ้งที่ประชุม ได้จัดทา มคอ.๗ ส่งไปยังส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (วันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๗)

๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือน กรกฎาคม คือ วันศุกร์ ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา
๑๐.๐๐ น.

๕

๗. เรื่องอื่นๆ
๗.๑ การส่งนักศึกษาออกฝึกสอน
- อ.วิยะดาฯ แจ้งที่ประชุม นักศึกษาต้องมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา นักศึกษาจึงจะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ มติที่ประชุมของคณะฯ สาหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ออกฝึกฯ
สารวจแล้วว่านักศึกษาคนใดยังมีผลการเรียนเป็น F ให้เรียกตัวนักศึกษากลับเพื่อมาลงทะเบียนเรียนเพื่อแก้ F ก่อน
๗.๒ การจัดทาหลักสูตร
- ผศ.โสภณฯ แจ้งที่ประชุม ขอความร่วมมือกับคณาจารย์ฯทุกท่านให้ศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพื่อ
จะได้จัดประชุมเรื่องการจัดทาหลักสูตรต่อไป
******* ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐น. *******
.....................................................
(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม
.....................................................
(นายชนะ ฤทธิธรรม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

