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รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1 /๒๕๖1
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา 14.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเอราวัณ 1 โรงฝึกกีฬาเอราวัณ
**************
ผู้มาประชุม
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ครูชานาญการพิเศษ คศ.3
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
๑.ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
๕.นายชุมพล วงค์คาจันทร์
๙.ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
13.นางวรพรรณ พรนิมิต
17.นายอลงกร นาบุญจิตต์
21.น.ส.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
25.นายโกสินทร์ มณีอินทร์
29.นายโชคชัย ปัญญาคา
33.นางศิริรัตน์ ปัญญาคม
37.นางศรีพรรณ วิจันทร์โต
41.น.ส.กฤษณพร ตารินทร์
45.น.ส.สุรัชนา วงค์หาญ
49.รศ.พีระพงศ์ บุญศิริ
53.ผศ.วรวิทย์ ตาปิง
57.นายอภิชาต โชติชื่น
61.นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
65.นายสมชาย บุญลอย
69.น.ส.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
73.นายธันวา พิสดาร
77.น.ส.กชพร เวศอุไร
81.น.ส.ศริญญา ศิรรัตนโรจน์
85.น.ส.วาสนา แก้วทิพย์
89.นายนวพล นาบุญจิตต์
93.น.ส.แสงเดือน สว่างวัล
97.นายอาทิตย์ บุญเซ่ง
101.นายฤทธิเดช อาภรณ์
105.น.ส.ตรีวิจิต แก้วไพจิตต์
109.นายสุรเชษฐ์ อารมณ์รื่น
113.น.ส.วิภาพรรณ เจริญศิริ
117.นายอภิสิทธิ์ จักรสุวรรณ์
121.น.ส.วรรณวิศา วงศ์สิงห์
125.น.ส.กาญจน์มาศ ศรีโชค
129.นายปรีชาเวช สุขเกิน
133.นางวารุณี โต๊ะหน๊ะ
137.น.ส.เจนจิรา ปอบุญ

ประธานที่ประชุม

๒.รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
๖.ผศ.วนิดา โนรา
10.ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
14.นายอรรถพร คาพวง
18.ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
22.น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล
26.น.ส.ตติยา ศิริวรรณ์
30.นายสรายุธ สมบูรณ์
34.นางต้องตา แสงใหม่
38.นายอนุพันธ์ นาบุญจิตต์
42..น.ส.จิณณพัต ไชยสว่าง
46.นายพิชัย บุญเติง
50.ผศ.ดร.สุรพล วงศ์สถิต
54.นายอนุชา กิติชัยชาญ
58.นายเดิมพัน บริบูรณ์
62.นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
66.นายธรรมนันท์ ไชยานนท์
70.น.ส.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
74.นายวรพงษ์ แสวานี
78.นายอภิชา ไชยเหล็ก
82.นายสันติ นิ่มมงคลศิลป์
86.น.ส.ดรรชนี ชัยกุลธนกิจ
90.นางภิชชาภร ปัญญาคา
94.น.ส.พัชรินทร์ ปวงคาตื้อ
98.น.ส.อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ
102.นายชาติชาย จินะโพธิ์
106.นายวัฒนา แก้วไพจิตต์
110.นายรณชัย อภิวงค์งาม
114.นายรัชชานนท์ แสงอ้าย
118.น.ส.ศิริลักษณ์ ทามงคล
122.นายวัชระ บุญมาก
126.นายภัทรกร เบ็ญมาศ
130.นางอาพร จันระวังยศ
134.นางมาสุ่ย ปอยี
138.นางแสงหล้า ยศ

๓.นายสุรชัย พันธ์กาเนิด
๔.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
๗.นายเฉลียว เงาะหวาน
๘.น.ส.เสาวรส โพธิ์จันทร์
11.ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
12.นางพิมภา อิ่มสาราญรัชต์
15.นายบุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
16.น.ส.ประภาศิริ กลางพอน
19.นายธนกร ปัญญาวงศ์
20.นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์
23.น.ส.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
24.ดร.ละออทิพย์ อินดี
27.น.ส.กุลชาดา ศรีใส
28.นายพีรพล นวพันธ์จิรา
31.นายสุรพงษ์ หรรษา
32.น.ส.จิรัชญา มูลหงษ์
35.น.ส.วิมาลา จิตรีชาติ
36.นายประยวน พุ่มจาปา
39.นางสายพิน กันนา
40.นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์
43.นายสมพล แซ่อึ้ง
44.นายอดุลศักดิ์ จินะโพธิ์
47.นายสุเทพ อินตา
48.รศ.ธนกร ช้างน้อย
51.ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
52.ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
55.นายเรวัตร นาวาจักร์
56.นายทักษ์ดนัย กาญจนากร
59.นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
60.นายเศรษฐโชค สิริภักดีกุล
63.น.ส.กัญฐาภรณ์ ขันมณี
64.นายชานนท์ ศิริประยงค์
67.น.ส.พิมพิไล เพาะเจาะ
6 68.น.ส.กุสุมา บัวใหญ่
71.นางลัฐิกา สุทรพิพิธ
72.นายวรุจน์ ธัญญเจริญ
75.นายวรากร คาปลิว
76.นายธัชนนท์ จินดาปุก
79.น.ส.กมลา ชัยพร
8 80.น.ส.บุศบา ปินตา
83.น.ส.สิรีลักขณ์ ร่มพล
84.น.ส.รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
87.น.ส.นวลศรี จันทร์พเนตร
88.น.ส.เปรมวรา แก้วชมภู
91.น.ส.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
92.น.ส.นลินรัตน์ วรโชติภดู ินันท์
95.น.ส.ปาลิดา เปรมใจ
96.น.ส.รินใจ ปัญญาวงศ์
99.นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
100.นายศุภกร ลาภกองศิลป์
103.นายคณิต นางเมาะ
104.นายกฤติพงศ์ พวงสุวรรณ
107.นางอรพินท์ อินทชัย
108.นางทัศนีย์ เลิศรัตน์
111.นายหริพล แสนพรหม
112.น.ส.สุภานัน กันธมา
115.นายทรงศิริศักดิ์ สารศิลป์
116.นายสมชาย อาจหาญ
119.น.ส.เพชรชา ฟูอ้าย
120.นางพัชรี เนียมแก้ว
123.นายธนายงค์ บุญยวง.
124.นายพรชัย จันทร์ตา
127.น.ส.นรัญญา ด้วงพลับ
128.นายพงค์ศักดิ์ หยางรุ่งรวิน
131.นางสาวข่อง ลุงมะ
132.นายประเสริฐ โพธิ์กุล
135.นางบัวผัน ปัญญาวงศ์
136.น.ส.รัตติญา คาขัติ.
139.นางวิลาวรรณ จะปู
140.น.ส.ฉลวยลัด มัณยานนท์
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ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุมฯ
1.ผศ.อรรณพร สุริโย
2.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
3.นายกฐิน พุทธพิมเสน
4.นางฐิติมา ผ่องผึ้ง

ลาป่วย
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

5.นายธนัช นาบุญจิตต์
6.ว่าที่ร.ต.นรอนทร์ อนันตกลิ่น
7.นายดารง สุรินทร์
8.นายณัฐกุล แบ่งทิศ

ไปราชการ
ไปราชการ
ลาป่วย
ไปเก็บตัวทีมชาติ

เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์)
๑) มอบทุนการศึกษาของคุณพ่อบุญเจริญ สัตยานุรักษ์ให้แก่นักศึกษา
2) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์พิมภา อิ่มสาราญรัตน์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของสถาบันการพลศึกษา
3) การมอบการ์ดอวยพรวันเกิดผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2561
๔) แจ้งเรื่องงานสถาปนาของสถาบันการพลศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษาจานวน 12 คนเข้าร่วมพิธีเปิด และได้ร่วมการแสดงศิลปะ
การตีกลองสะบัดชัย
ระเบียบวาระที่ ๒
1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/ ๒๕60
ระเบียบวาระที่ 3
๒.๑ ฝ่ายบริหาร
1) แจ้งขอความร่วมมือให้แม่บ้าดาวโหลด App KTB Online ไว้ในโทรศัพท์
2) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการคืนเงินยืม
3) แจ้งให้ทราบเรื่องเงินคงคลังทั้งหมด 18,000,000 บาท
- เงินฝาก ดอกเบี้ยทั้งหมด 803,000บาท
๒.๒ ฝ่ายแผนและพัฒนา
1) แจ้งการจัดทาคาของบประมาณระหว่างปี
- จานวนเงิน 700,00 บาทสาหรับเดินทางไปราชการ
- จานวนเงิน 1,200,000 บาทสาหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 43
- จานวนเงิน 528,955 บาทสาหรับทาโครงการ 16 โครงการ
- จานวนเงิน 137,000 บาทสาหรับทาวิจัยจานวน 5 เรื่อง
- จานวนเงิน 266,730 บาทสาหรับทาโครงการเร่งด่วน จานวน 8 โครงการ
รวมเงิน 2,832,685 บาท
2) แจ้งเรื่องการขออนุมัติโครงการ รายละเอียดที่ส่งแผ่นให้ ส่งรายละเอียดดังนี้
- ชื่อโครงการต้องสอดคล้องในเล่ม
- แหล่งเงินต้องระบุให้ชัดเจน
- ยุทธศาสตร์ที่ผู้ทาเขียนโครงการสามารถใช้ตัวฉบับปี60
- งบประมาณ/รายละเอียดต่างๆ
- สรุปผลโครงการ ภายใน 30 วันให้กับฝ่ายแผน
๒.๓ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
1) แจ้งอบรม สกอ. ประเมินให้เม้นคุณภาพ มี.ค.-เม.ย.งานหลักสูตรขอเชิญประชุมวางแผนและดาเนินการ
2) แจ้งเรื่องการรับสมัครรอบโควต้าได้ดาเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3) แจ้งการรับสมัครรอบตรง ในวันที่ 12 ก.พ.-22 มี.ค.61
4) แจ้งเรื่องการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 มี.ค.- 1 เม.ย. 61
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5) แจ้งเรื่องหน่วยสอบ ทั้งหมด จานวน 6 หน่วยสอบเป็นมติที่ประชุมเพื่อควาสะดวกแก่ผู้มาสมัครสอบ
- หน่วยสอบจังหวัดเชียงใหม่ (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่) /อาจารย์เปรม วาทบัณฑิตกุล
- หน่วยสอบจังหวัดเชียงราย /อาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์
- หน่วยสอบจังหวัดแพร่ /อาจารย์ประภาศิริ กลางพอน
- หน่วยสอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน / อาจารย์ธนกร ปัญญาวงศ์
- หน่วยสอบจังหวัดพิษณุโลก /อาจารย์จิรัชญา มูลหงส์
- หน่วยสอบจังหวัดลาพูน/ อาจารย์กฐิน พุทธพิมเสนและอาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
๒.๔ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๑) เล่าเรื่องด้วยภาพจากกิจกรรมที่ผ่าน /โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ/วันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา/แนะนแนวการศึกษาต่อ/
กิจกรรมกยศ./การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2) แจ้งบุคลากรทุกฝ่ายที่ยืมอุปกรณืต่างๆมาคืนที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเนื่องจากอุปกรณืสูญหาย
3) แจ้งเรื่องพิธีซ้อมใหญ่ของนักศึกษา
๒.๕ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๑) ชี้แจงงานวิจัยจานวน 4 เรื่องที่ได้รับการพิจารณาแล้ว
2) แจ้งเรื่องงานประกันคัดเลือกอาจารย์ จานวน 4 ท่านเข้าอบรม
3) แจ้งเรื่องการทาวิจัยเดิมที่ให้เกณฑ์เดิม ในส่วนคุณภาพต้องการคุณภาพของนักศึกษา/อาจารย์ให้ตรง กับพันธกิจ 4 ด้านของ
สถานศึกษา
4) ส่งข้อมูลวิจัยปี 60 มาเรียบร้อยแล้ว
๒.๖คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1) เสนอเรื่องการนาบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กยศ.
2) การสอบเข้าโค้วต้าของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
3) เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน ที่อาเภอแม่นาจร
4) โครงการที่ดาเนินการคือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้ง2สาขา
๒.๗ คณะศิลปะศาสตร์
1) ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์พิมภา อิ่มสาราญรัตน์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จากสถาบันการพลศึกษา
2) แจ้งการอบรมฝึกหลักสูตรมัคคุเทศก์ ทั่วไป บัตรรุ่นที่ 1 สีบรอน –เงิน 3 ภาษา อังกฤษ/จีน/เกาหลี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงเดือนสิงหาคม
3) แจ้งกิจกรรมในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เล้าเรื่องด้วยภาพ
4) แจ้งทางอาจารย์คณะศิล ปะศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 4 ท่าน เป็นเจ้าหน้าที่
ประสานงานต้อนรับรัฐมนตรีจากต่างประเทศ เวียดนาม/อินเดีย/มาเลเชีย ในงาน ASEN SOstainable
5) โครงการบริการวิชาการด้านสังคม จักขึ้นที่ วัดแสนหลวง อาเภอสารภี มีเข้าร่วมโครงการ จานวน 45 ท่าน
6)
๒.๘ คณะศึกษาศาสตร์
๑) แจ้งเรื่องการสอบโควตา รับตามจานวนของหลักสูตร
๒) แจ้งเรื่องการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 15 คน
๓) แจ้งเรื่องที่คณะได้จัดทาโครงการต่างๆ
4) งานที่ได้รับมอบหมายโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5) แจ้งเรียนเชิญเข้าประชุม
6) แจ้งเรื่องการสัมมนาสรุปปฏิบัติการสอนและจัดนิเทศการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
7) แจ้งเรื่องโครงการการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น 4 จังหวัด เป็นโครงการที่ผู้บริหารติดตามและยกให้เป็นโครงการหลักของ
จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนี้ได้ทาการส่งแบบสารวจไปยังชุมชนจานวน 12 ชุมชน 4 จังหวัด เริ่มต้นตั้งแต่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
8) แจ้งการสัมมนานักศึกษาจีนและเลี้ยงส่ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องมาร์ติน 1
9) แจ้งเรื่องโครงการการจัดการเรียนรู้ KM
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๒.๙ บัณฑิตวิทยาลัย
1) การผ่านจริยธรรมในการวิจัยของนักศึกษาป.โท ให้ตีผ่านละเผยแพร่ได้เลย
2) แจ้งเรื่องวิทยาเขตสุโขทัยและวิทยาเขตอุดรธานีได้ทาการขอเปิดระดับปริญญาโทเพิ่ม
3) แจ้งเรื่องสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ขอเปิดการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 2562
๒.๑๐ ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๑) แจ้งเรื่องนักกีฬาของวิทยาเขตเชียงใหม่เข้าเก็บตัวกับทีมชาติ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ขอความอนุเคราะห์จาก
อาจารย์ผู้สอนช่วยแจ้งนักศึกษาให้มาติดตามงานแต่ละรายวิชา ให้ส่งงานออนไลน์ได้ เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง
๒.๑๑ โรงเรียนกีฬา (ไม่มีวาระการประชุม)
ระเบียบวาระที่ 4
1) ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมงานศพของคุณพ่อบุญเจริญ สัตยานุรักษ์
2) แจ้งมอบงานสิทธิประโยชน์มวยไทยโลก ให้ดร.ละออทิพย์ตามติดเรื่อง
3) แจ้งเรื่องงานรดน้าดาหัวศิษย์เก่า “คืนสู่เหย้าลูกพลบดีคืนถิ่น” ในวันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนเมษายน 2561 มีการจัดเลี้ยงโต๊ะ
จีน จานวน 150 โต๊ะ
- โต๊ะสาหรับศิษย์เก่า มีจานวน 80 โต๊ะ โต๊ะละ 4,000 บาท
- โต๊ะสาหรับVIP
มีจานวน 70 โต๊ะ โต๊ะละ 5,000 บาท
4) แจ้งเรื่องการดูแลโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ
- ได้ทาหารจ้างแม่บ้านจากบริษัท จานวน 2 คน และคนดูแลสวน จานวน 1 คน เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
5) แจ้งการช่วยกันดูแลในห้องฝึกของแต่ละชนิดกีฬา เพื่อช่วยลดค่าใช่จ่ายลงไป
6) แจ้งงบลงทุน ปี 2561
- งบการปรับ ปรุงสนามหญ้ าเที ยม จ านวนเงิน 26,500,000 บาท ทาการ E-bidding ได้ บ ริษั ท ธี ธรวัฒ น์ จาก
กรุงเทพฯ เริ่มดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
7) แจ้งเรื่องงานประกันคุณภาพ ให้ทั้ง7 สาขาทราบและดาเนินการ
ปิดประชุมเวลา ๑2.00 น.

