รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันศุกร์ ที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มการประชุม ๐๙.๐๙ น.
ณ บ้านพัก รศ.ศศิธร – รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์
๒. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ ๔.
ผศ.ภควรรณ อ่อนคา
๕. ผศ.ทศพร เหรียญเจริญ ๖
. นายนพดล ปัญญาจักร
๗. นายประพนธ์ พูลลาภ ๘. นายสุบิน เพียยุระ
๙. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ ๑๐.นายชนะ ฤทธิธรรม
๑๑.นายไพวัน เพลิดพราว
๑๒.นางวิยะดา วรรณขันธ์
๑๓.ดร.จิราวรรณ พาชอบ ๑
๔.นายธนิต ลีเลิศ
๑๕.นายปรเมศร์ แสนสุธา ๑๖.
นางจุไรรัตน์ สมสุข
๑๗.นางนิ่มนวล แก้วพิลา ๑๘.
นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ
๑๙.นายพิจักษณ์ อ่อนคา
๒๐.นางสาวพินทอง จันทร์คูหา
๒๑.นางสาวจันทร์เพ็ญ คามุงคุณ ๒๒.นายฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง
๒๓.นางสาวชลดา หมู่หาญ ๒๔.
นางภูษณิศา สิริวรพร
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ
๒. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี

๒
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือน มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗
๑.๒ จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจานวน ๑๖๓ คน
๑.๒.๑ นักศึกษาโควตา จานวน ๙๒ คน
๑.๒.๒ นักศึกษารับตรง จานวน ๗๑ คน
๑.๒.๓ คาดว่าจะรับตรง
Admission จานวน ๑๐ คน
รวม ๑๗๓ คน
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
รับรองรายงานการประชุม
๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การส่ง มอค. ๕ และ มคอ.๖ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
ประธาน : ยังมีอาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่ส่ง มคอ.๕ ดังนี้
วิชา
อาจารย์ผู้สอน
๑. ทักษะการใช้ภาษาไทย อ.สุกัลย์ กฤตรักษา
๒. สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า อ
.ธนวรรณ ชุมแวงวาปี
๓. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน อ
.เสาวภาคย์ คงวิลัย
๔. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อ
.ปรเมศร์ แสนสุธา
๕. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒ อ
.ธัญญวัฒน์ หอมสมบัติ
๖. ประวัติและหลักการพลศึกษา อ
.หนึ่งฤทัย ไชยเพชร
๗. ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก ผศ
.โสภณ ศรีอิสาณ
๘. ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล อ
.สมพงศ์ น้อยไร่ภูมิ
๙. พื้นฐานวิชาชีพครู ผศ
.ปทุมพร ศรีอิสาณ
๑๐. การจัดการแข่งขันกีฬา อ
.ชนะ ฤทธิธรรม/ผศ.ศิริ สุปัญญา
๑๑. ฟุตบอล ๒ พ
.อ.ท..พิทยา สันตะวงศ์
๑๒. บาสเกตบอล ๒
อ.วาสนา เหล่าสูงเนิน
๑๓. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
อ.นพดล ปัญญาจักร
๑๔. โภชนาการ
อ.สุบิน เพียยุระ
๑๕. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑
อ.ชนะ ฤทธิธรรม/อ.พิจักษณ์ อ่อนคา
๑๖. การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
ดร.จิราวรรณ พาชอบ/อ.ฤทธิรงค์ ศิริบุญเรือง
๑๗. การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ
๑๘. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
อ.สุพล ยะปะภา
๑๙. สวัสดิศึกษา
อ.นพดล ปัญญาจักร
๒๐. มวยปล้า
อ.จิตรัตดา ธรรมเทศ

๓
๓.๒ การจัดทา มคอ.๓ ในรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๑
ได้รับ มคอ.๓ - มคอ.๖ ในแต่ละรายวิชา
ประธาน : โดยได้จัดทาเป็นแผ่นซีดีแจกให้กับคณาจารย์ทุกท่าน

– ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

๓.๓ การจัดทาศักยภาพเพื่อรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
ประธาน : ได้ดาเนินการส่งคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗
๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การเข้าร่วมประชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : การประเมินหลักสูตรในวันที่ ๑๓ – ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๗
ประธาน : คณะศึกษาศาสตร์มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
๑. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๒. ผศ.โศภณ ศรีอิสาณ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
๓. นายนพดล ปัญญาจักร อาจารย์ประจาหลักสูตร
๔. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
๕. นายชนะ ฤทธิธรรม
อาจารย์ประจาหลักสูตร
๖. นายไพวัน เพลิดพราว
อาจารย์ประจาหลักสูตร
๗. ผศ.ภควรรณ อ่อนคา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
๘. นางนิ่มนวล แก้วพิลา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการทดลองประเมินหลักสูตรสาหรับสถาบันการพลศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
๔.๒ การส่งเกรดภาคฤดูร้อน ส่งภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ประธาน : ขอให้อาจารย์ผู้สอนได้ส่งเกรดภายในวันนี้ ถ้ามีปัญหาให้แจ้งรองคณบดีเป็นรายบุคคล
๔.๓ การจัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพ
ประธาน : ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกตัวชี้วัดได้กากับติดตามและรวบรวมเอกสารให้สมบูรณ์ที่สุด
๔.๔ การพัฒนาบุคลากร
ประธาน : ได้ส่งนางภูษณิศา สิริวรพร เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Photoshop
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔.๕ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานเพื่อ
รองรับ AEC” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี คือ ผศ.ภควรรณ
อ่อนคา และ นางสาวจันทร์เพ็ญ คามุงคุณ
๔.๖ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่น ๑
โรงแรมเซนทาร่า จังหวัดขอนแก่น คือ ผศ.ภควรรณ อ่อนคา และ นางนิ่มนวล แก้วพิลา

๔
๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งกาหนดการวัน เวลาประชุมประจาเดือน มิถุนายน คือ วันพุธ ที่ ๑๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๗. เรื่องอื่นๆ
***** ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น .*****
.....................................................
(นางภูษณิศา สิริวรพร)
ผู้จดบันทึกการประชุม
.....................................................
(นายชนะ ฤทธิธรรม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

