สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2562

วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องพลบดี 3 (ชมเมือง) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องพลบดี 3 (ชมเมือง) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/๒๕62 ดังนี้
๑. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธานกรรมการวิทยาเขต
เรื่องที่ 1 ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2562 และแนะนา
ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจาวิทยาเขต ฝ่ายแผนและพัฒนา ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่องที่ 2 แจ้งคาสั่งกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ 001/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้ที่ประชุมทราบ
เพื่อประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ 5.1 (การบริหารของวิทยาเขตเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาเขต)
มติที่ประชุมรับทราบ
๒. เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองประธานกรรมการวิทยาเขต
ไม่ม-ี
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/๒๕61
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62
เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : รายงานการดาเนินงานของโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท
๔. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องรายงานความก้าวหน้าในการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ :
- การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คาดว่ามีแนวโน้มของคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบที่ 4 ของ สมศ. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
- การเข้าร่วมประชุมแนวทางในการจัดทารายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดทารายงานประเมินตนเอง โดย สกอ. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2562
/- การเข้าร่วมประชุม…

-2- การเข้าร่วมประชุมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องในหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา โดย สกอ. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562
4.1.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
4.1.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน รอบ 12 เดือน
(สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)
4.1.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : การรายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรม /โครงการพัฒนา
สถาบันและนักศึกษา ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน 256๒
4.2 เรื่องจากจากคณะวิชา
4.2.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : รายงานผลการจัดการศึกษา/กิจกรรม/โครงการ ของ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 3 โครงการ
4.2.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : รายงานผลการจัดการศึกษา/กิจกรรม/โครงการ ของ
คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 8 โครงการ
4.2.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : รายงานผลการจัดการศึกษา/กิจกรรม/โครงการ ของ
คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 3 โครงการ
4.2 เรื่องจากสานักกีฬา
ที่ประชุมมีมติรับทราบ :
1. ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพาย KING CUP ELEPHANT BOAT RACE & RIVER
FESTIVAL 29-31 MARCH 2019 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ได้รับรางวัล ลาดับที่ 3 ประเภทเรือ 22
ฝีพายชายทั่วไป ระยะ 200 เมตร
2. ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสู กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2019 เมื่อวันที่ 10-12
เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
3. การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงและผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2 เมื่อวันที่
3-10 เมษายน 2562 ณ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. การส่งผู้ฝึกสอนเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้า ของสมาคมกีฬาว่ายน้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1- 11 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
5. การส่งผู้ฝึกสอนเข้าร่วมอบรมการช่วยเหลือชีวิตทางน้า เมื่อวันที่ 17-23 มีนาคม 2562
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
6. การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดตัวกีฬาเนตบอลทีมชาติไทย รุ่น U – 21 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย จานวน 1 คน
7. ผลการแข่งขันแฮนด์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศประจาปี 2562 เมื่อ วันที่ 2230 เมษายน 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท
ประชาชนทั่วไปหญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย
/7. ผลการแข่งขัน...

-38. ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ประจาปี 2562 ระดับภาคเมื่อวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลลาดับที่ 3
9. การเข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติเรือยาวมังกรสากล U 23 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเรือ
มั งกรชิ งแชมป์ โลก ณ ประเทศไทย เมื่ อวั นที่ 9-13 พฤษภาคม 2562 ณ ศู นย์ กี ฬาเรื อพายราชนาวี อ าเภอบ้ านฉาง
จังหวัดระยอง
5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ : การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
จานวน 2 ราย คือ
1. เดิม ดร.ธาวิษ
ถนอมจิตศ์
เปลี่ยนเป็น นางสาวจุฬารัตน์ สุริยะ
2. เดิม นายธรรมนันท์ ไชยานนท์
เปลี่ยนเป็น นายณัฐพล เนียมแก้ว
5.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ : อนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
จานวน 117 ราย และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จานวน 4 ราย เพื่อเสนอ
อธิการบดีต่อไป
5.3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ : แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
แผนบริการวิชาการแก่สังคม ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561
5.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ : ในหลักการและอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเบื้องต้น หากมีการ
ปรับปรุงสามารถเปลี่ยนแปลงได้
5.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ : และอนุมัติให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี จานวนทั้งสิ้น 7 ราย เพื่อเสนออธิการบดีต่อไป
๖. เรื่อง แนวทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
-ไม่มี เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอแนะในแต่ละวาระแล้ว
7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องที่ 7.1 ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการวิทยาเขต ให้แก้ไขระเบียบวาระที่ 5.2 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา เนื่องจากพิมพ์จานวนผิด
เรื่องที่ 7.2 ประธานกรรมการวิทยาเขต ขอให้ระบุหน้าในเอกสารประกอบวาระการประชุม ทุกหน้า
เพื่อการสะดวกรวดเร็วในการประชุม
เรื่องที่ 7.3 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ
วิทยาเขตทุกท่านเป็นผู้ประเมินโดยขอให้ส่งแบบประเมินกลับคืนสถาบัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562
เรื่องที่ 7.3 ฝ่ายเลขานุการ นัดหมายการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2562 สัปดาห์ที่ 2
เดือนกรกฎาคม 2562
/ประธานกรรมการวิทยาเขต....

-4ประธานกรรมการวิทยาเขต กล่าวขอบคุณคณะกรรมการวิทยาเขตทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ แก่ทีมผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาให้มีคุณภาพ ในทุกด้าน
ยิ่งๆ ขึ้นไป
ปิดประชุมเวลา ๑2.45 น.
นางสาวสุรัชนา วงค์หาญ
ผศ.ดร.ศิริพร
สัตยานุรักษ์

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

