สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2562

ครั้งที่ 4/ ๒๕62
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
คณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/๒๕62 ดังนี้
๑. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธานกรรมการวิทยาเขต
ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2562 และแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาตรา 40
มติที่ประชุมรับทราบ
๒. เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองประธานกรรมการวิทยาเขต
ไม่ม-ี
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/๒๕62
ที่ประชุมมีมติรับรอง : รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
เวลา 09.00 น. ณ ห้องพลบดี 3 (ชมเมือง) ชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุมมีมติรับทราบ : รายงานการดาเนินงานของโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท
๔. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องจาก 5 ฝ่าย
4.1.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ :
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
- รายงานผลการดาเนินโครงการ ของฝ่ายวิจัยฯ ในปีงบประมาณ 2562 มีการอนุมัติ
ในการดาเนินการวิจัย จานวน 1๒ เรื่อง (คณะศึกษาศาสตร์ ๑๑ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ 1 เรื่อง)
4.1.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ :
- ผลการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง 3 คณะวิ ช าและวิ ท ยาเขต
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.1.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : จานวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
4.1.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : รายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรม /โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาและนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม่ เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2561
/4.2 เรื่องจากคณะวิชา...

-24.2 เรื่องจากคณะวิชา
4.2.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : รายงานผลการจัดการศึกษา/กิจกรรม/โครงการ ของ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4.2.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ : รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
คณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
4.2.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ :
- รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 3 หลักสูตร
- รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการเป็นครูพี่เลี้ยงของ
โรงเรียนเครือข่าย สาหรับนักศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่
- รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล จูเนียร์ เอ็น บี เอ (Jr.NBA)
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน
350 คน
- รายงานผลการจัดปฐมนิเทศ อาจารย์บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่ปรึกษา ของ
คณะศึกษาศาสตร์ ใน 3 สาขาวิชา
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของคณะศึกษาศาสตร์
4.3 เรื่องจากสานักกีฬา
ที่ประชุมมีมติรับทราบ : การรายงานผลการเข้าการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ นานาชาติ
ประกอบด้วย
1. นักศึกษาของวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับ คัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการ
แข่งขันเรือยาวสากลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (14th IDBF World Dragon Boat Racing
Champlonships) จานวน 10 คน
2. การส่งนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน
World Archery Youth Championship 2019 ณ ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ การกีฬา
แห่งประเทศไทย หัวหมาก และนายชนิตพล อุทัยเสรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย
ประเภทคันธนูทดกาลัง (Compound Bow)
3. การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขันคริกเก็ต ในนามทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19
ปี รายการ ACC U19 EASTERN REGION 2019 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง 10 กรกฎาคม
2562 ณ ประเทศมาเลเชีย
4. นักกีฬาเนตบอล นางสาวกิตติวรรณ นพเคราะห์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Youth Netball Championships 2019
U-21 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น ผลการแข่งขันทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่ 5
5. การส่งบุคลากรของวิทยาเขต นายณัฐกุล แบ่งทิศ เข้าร่วมการอบรมปัญจกีฬา เมื่อ
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี
/๕. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา...

-3๕. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ :
- ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2563
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)
5.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)
5.3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ : การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม่
5.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ : และอนุมัติให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย จานวน 1 ราย
และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา จานวน 3 ราย เพื่อเสนอ
อธิการบดีต่อไป
๖. เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ที่ประชุมมีมติ รับทราบ : ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 40 คณะกรรมการวิทยาเขตตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
๖.2 ที่ประชุมมีมติ รั บทราบ : การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งต่อไป
ประมาณเดือนกันยายน 2562
ปิดประชุมเวลา ๑2.35 น.
นางสาวสุรัชนา วงค์หาญ
ผศ.ดร.ศิริพร
สัตยานุรักษ์

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

