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รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 3 /๒๕๖1
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖1 เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเอราวัณ 1 โรงฝึกกีฬาเอราวัณ
**************
ผู้มาประชุม
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ครูชานาญการพิเศษ คศ.3
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
๑.ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
5.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
9.น.ส.เสาวรส โพธิ์จันทร์
13.นางวรพรรณ พรนิมิต
17.นายธนกร ปัญญาวงศ์
21.นายอลงกร นาบุญจิตต์
25.น.ส.กุลชาดา ศรีใส
29.นายกฐิน พุทธพิมเสน
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
72.นายธันวา พิสดาร
76.น.ส.กชพร เวศอุไร
80.น.ส.บุศบา ปินตา
84.น.ส.ดรรชนี ชัยกุลธนกิจ
88.นางภิชชาภร ปัญญาคา
92.น.ส.ปาลิดา เปรมใจ
96.น.ส.อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ
100.นายคณิต นางเมาะ
104.นางทัศนีย์ เลิศรัตน์
108.น.ส.วิภาพรรณ เจริญศิริ
112.น.ส.ศิริลักษณ์ ทามงคล
116.นายวัชระ บุญมาก
120.นายภัทรกร เบ็ญมาศ
124.นายปรีชาเวช สุขเกิน
128.นางวิลาวรรณ จะปู
132.นางมาสุ่ย ปอยี
136.นางแสงหล้า ยศ

๒.รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
๖.ผศ.วนิดา โนรา
10.ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
14.นายอรรถพร คาพวง
18.นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์
22.นายโกสินทร์ มณีอินทร์
26.นายพีรพล นวพันธ์จิรา
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
73.นายวรพงษ์ แสวานี
77.นายอภิชา ไชยเหล็ก
81.น.ส.ศริญญา ศิรรัตนโรจน์
85.น.ส.นวลศรี จันทร์พเนตร
89.น.ส.แสงเดือน สว่างวัล
93.น.ส.รินใจ ปัญญาวงศ์
97..นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
101นายกฤติพงศ์ พวงสุวรรณ
105.นายสุรเชษฐ์ อารมณ์รื่น
109.นายทรงศิริศักดิ์ สารศิลป์
113.น.ส.เพชรชา ฟูอ้าย
117.นายธนายงค์ บุญยวง.
121.น.ส.นรัญญา ด้วงพลับ
125.นางอาพร จันระวังยศ
129.น.ส.ฉลวยลัด มัณยานนท์
133.นางบัวผัน ปัญญาวงศ์

ประธานที่ประชุม
3.ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
7.ผศ.อรรณพร สุริโย
11.ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
15.นายบุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
19.น.ส.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
23.น.ส.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
27.น.ส.ตติยา ศิริวรรณ์
31.นายสุรพงษ์ หรรษา
35.น.ส.วิมาลา จิตรีชาติ
39.นางสายพิน กันนา
43.นายสมพล แซ่อึ้ง
47.นายสุเทพ อินตา
51.ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
55.นายเรวัตร นาวาจักร์
59.นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
63.น.ส.กัญฐาภรณ์ ขันมณี
67.น.ส.พิมพิไล เพาะเจาะ
71.นางลัฐิกา สุทรพิพิธ
74.นายวรากร คาปลิว
78.นายธนัช นาบุญจิตต์
82.นายสันติ นิ่มมงคลศิลป์
86.น.ส.เปรมวรา แก้วชมภู
90.น.ส.พัชรินทร์ ปวงคาตื้อ
94.น.ส.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
98.นายอาทิตย์ บุญเซ่ง
102.นายวัฒนา แก้วไพจิตต์
106.นายหริพล แสนพรหม
110.นายสมชาย อาจหาญ
114.นางพัชรี เนียมแก้ว
118.นายพรชัย จันทร์ตา
122.นายพงค์ศักดิ์ หยางรุ่งรวิน
126.นางสาวข่อง ลุงมะ
130.นายประเสริฐ โพธิ์กุล
134.น.ส.รัตติญา คาขัติ.

4.นายสุรชัย พันธ์กาเนิด
8.นายเฉลียว เงาะหวาน
12.ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
16.น.ส.ประภาศิริ กลางพอน
20.น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล
24.ดร.ละออทิพย์ อินดี
28.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
32.น.ส.จิรัชญา มูลหงษ์
36.นายประยวน พุ่มจาปา
40.นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์
44.นายอดุลศักดิ์ จินะโพธิ์
48.รศ.ธนกร ช้างน้อย
52.ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
56.นายทักษ์ดนัย กาญจนากร
60.นายเศรษฐโชค สิริภักดีกุล
64.นายชานนท์ ศิริประยงค์
68.นางฐิติมา ผ่องผึ้ง
72.นายวรุจน์ ธัญญเจริญ
75.นายธัชนนท์ จินดาปุก
79ว่าที่ร.ต.นรอนทร์ อนันตกลิ่น
83.น.ส.สิรีลักขณ์ ร่มพล
87.น.ส.วาสนา แก้วทิพย์
91.นายนวพล นาบุญจิตต์
95.น.ส.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
99.นายฤทธิเดช อาภรณ์
103.นายชาติชาย จินะโพธิ์
107.นางอรพินท์ อินทชัย
111.น.ส.สุภานัน กันธมา
115.นายอภิสิทธิ์ จักรสุวรรณ์
119.น.ส.วรรณวิศา วงศ์สิงห์
123.น.ส.กาญจน์มาศ ศรีโชค
127.
131.นางวารุณี โต๊ะหน๊ะ
135.น.ส.เจนจิรา ปอบุญ
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ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุมฯ
1.นายโชคชัย ปัญญาคา
2.น.ส.กมลา ชัยพร
3.นางพิมภา อิ่มสาราญรัชต์
4.น.ส.รุ่งนภา โท๊ะทองซิว

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลากิจ

5.น.ส.แสงเดือน สว่างวัล

ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์)
๑) มอบการ์ดวันเกิดผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 2561
2) แสดงความยินดีกับอาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะหะกุล ได้รับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
3) คณะศึกษาศาสตร์แสดงความยินดีกับผศ.บุญชัย เลิศพิริยะหะกุลและผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัตช์
4) แจ้งเรื่องหารบรรจุข้าราชการช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 2562 ให้บุคลากรที่จะสอบบรรจุเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ
5) แจ้งเรื่องมวยไทยมวยโลกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้อยู่ ในฝ่ายสิทธิประโยชน์ และการ
จาหน่ายของที่ระลึกเพื่อนาเงินมอบเข้าสมทบมหาวิทยาลัยมวยโลก
6) กีฬา อปท. เพื่อประชุมในการจัดการแข่งขัน /ประชุมทีมงาน ทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นฝ่ายเทคนิค มี
อาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์เป็นเลขานุการ จัดการแข่งขันทั้งหมด 17 ชนิ ดกีฬา แจ้งปรับปรุงสนามกีฬาและโรงยิมต่างๆให้สามารถใช้งานได้
ปกติ สนามด้านหลังโรงยิมทาเป็นสนามยิงปืน
7) การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์” และจะมีการแถลงข่าวใน
วันที่ 15 กันยายน 2561 ทีมงานมีอาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์และอาจารย์กฐิน พุทธพิมเสน ขั้นตอนในวันแถลงข่าวการเป็นเจ้า ภาพการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 การแถลงข่าว / การแสดงวีดีทัศน์/การเปิดตัวมาสคอตน้องขมิ้นและน้องส้มป่อย
ช่วงเย็นสนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีพิธีการแข่งขันของทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่จะอยู่ท้ายขบวน
เพื่อรอรับมอบธง จานวน 60 คน นักแสดงและนักกีฬาจะเป็นบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ทั้งหมด
8) แจ้งเรื่องการเตรียมสนามและเตรียมที่พักให้นักกีฬาและบุคลกรจากสถาบันการพลศึกษาทั้ง 16 วิทยาเขตเรื่องเตรียมสนาม
มอบอาจารย์ธนกร ปัญญาวงค์เป็น ผู้รับผิดชอบ มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 42 ชนิ ดกีฬา จะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 2- 12 กันยายน 2562
เรื่ อ งสนามแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ า งจะมี ค วามลงตั ว ตอนนี้ เ ริ่ ม วางแผนในการติ ด ต่ อ ประสานงาน ส่ ว นในเรื่ อ งโรงแรม มอบหมายให้
อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานโรงแรมใกล้ๆกับสนามกีฬาให้ ได้มากที่สุด ส่วนในเรื่องของตัวมาสคอตหมีแพนด้าได้ไป
ประสานขอยืมกับทางสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๒
1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/ ๒๕61
ระเบียบวาระที่ 3
๒.๑ ฝ่ายบริหาร
1) แนะนาบุคลากรใหม่
1.1 น.ส.กรรณิการ์ ยาตา เจ้าหน้าที่พัสดุ
1.2 นางเสาวนี ตันหราพันธุ์ แม่บ้านอาคารเฉลิมพระเกียรติ
1.3 นางอาพร จะสี
แม่บ้านอาคารมาร์ติน
2) แจ้งเรื่องการเซ็นชื่อปฏิบัติงานเริ่มเซ็นชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เซ็นชื่อไม่เกิน 09.00 น.หลังจากนั้นจะทาการเก็บ
สมุดเซ็นต์ชื่อปฏิบัติงาน
3) แจ้งเรื่องกาหนดการจัดงานเกษียณอายุข้าราชการ จัดในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง ในวันที่ 27
กันยายน 2561 จะแบ่งงานออกเป็น 2ช่วง คือ -ช่วงเช้า จะมีการสิบชะตาในตอนเช้าโดยมีรศ.สุดยอดเป็นผู้จัดงานโดยการสิบชะตาถือวาเป็นครั้งแรก
ที่จดั ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ งานจะเริ่มเวลา 09.00 น. นิมนต์พระมาในงานจานวน 9 รูป โดยมีพ่อหนานเป็นคนจัดเตรียมของมาในการสืบชะตา
ขอเรียนเชิญทุกท่ายเข้าร่วมหารทาบุญ ในตอนเที่ยงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประมานอาหารกลางวันพร้อมกั น ร่วมแขง่ขันกีฬา ในช่วงเช้าใส่ชุดพิ้
นเมืองสวยงาม -ช่วงเย็น จัดงานที๋โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง
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๒.๒ ฝ่ายแผนและพัฒนา
1) แจ้งเรื่องของยุทธศาสตร์ แม่บท เรื่องโครงการที่อยู่ในปีงบประมาณ ปี 61 เรื่องขออนุมัติให้ขออนุมัติภายในเดือนสิงหาคม
2561 ต้องขออนุมัติให้หมดติดตามงานที่ยังคงค้างไว้ งานกพร. ขอชี้ แจงตัวบ่งชี้วัดที่จะปรับเปลี่ยน จากเดิมที่มีการประหยัดค่าไฟฟ้า ถูกโอนย้ายไป
ยัง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ผลประเมินคุณภาพในการชี้วัดงานกพร. เรื่องการประหยัดนี้ที่จังหวัดลาปาง เป็นตัวชี้วัดตั้งแต่ปี 57 ตัวปัจจุบันวัดจากทาง
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนในการใช่สถานที่เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒.๓ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
1) รายงานจานวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จานวน 3 คณะ สาขาท่องเที่ยวและนันทนาการ รับ จานวน 20 คน ด้าการเปิดรับสมัคร
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ทาการสอในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ประกาศผลสอบในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
2) แจ้งเรื่องของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี จานวน 5 คน โดยมีนักศึกษคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ จานวน 4 คน และคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 1 คน และระดับปริญญาโท จานวน 1 คน
3) เนื่องจากฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้ทาปฏิทินตลอดปีได้นาส่งไปที่คณะ ทั้ง 3 คณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
- นักศึกษาทาเรื่องผ่อนผัน ภายในวันที่ 1- 4 สิงหาคม 2561
- นักศึกษาทาเรื่องเพิกถอนภายในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2561
- นักศึกษาต้องการชารพเงินล่าช้าภายในวันที่ 1- 28 สิงหาคม 2561
- สอบปลายภาคในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
- ปิดภาคเรียน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ทางฝ่ายส่งเสริมวิชาการขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่วนในเรื่องค
ตารางเรียนอาจารย์ผู้สอนท่านใดมีปัญหาสามารถแจ้งในที่ประชุมได้เลย
๒.๔ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๑) เล่าเรื่องด้วยภาพจากกิจกรรมและโครงการต่างๆตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้แจ้ง
เรื่องการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์”/กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่น
น้อง/ร่วมพิธีถวายพระพร/ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ห้วยตึงเฒ่ า/ร่วมบริจาคโลหิต/ประเพณี แห่เทียนพรรษาณ วัดฟ้าฮ่ามและวัดกู่เต้า และขอขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
2) แจ้งเรื่องการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 เริ่มในวันที่ 6 – 15 กันยายน 2561 แจ้งเรื่องส่งใบ
สมัครนักกีฬา ส่งในวันที่ 4- 6 สิงหาคม 2561 ระยะเวลาส่งวัยสุดท้าย ก่อนเวลา 18.00 น. ระบบจะปิด แจ้งเรื่องการส่งแบบฟอร์ม F4 แจ้งให้
ทราบว่าทุกชนิดกีฬาส่ง รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ผลการเรียนเทอมแรกถึงเทอมล่าสุด ใบเสร็จค่าเทอม/ใบ
ลงทะเบียน เผื่อจะได้กรอกข้อมูล ในวันที่ 16-17 สิงหาคมทางกิจการนักศึกจะไรวบรวมเอกสารส่งไปยังส่วนกลาง
3) จัดดาเนินการขอทุนการศึกษาจากห้างร้าน/ บุคลากร/อาจารย์ ที่มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ขอให้
นักศึกษาทั้ง 3 คณะที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาส่งเอกสารให้กับทางคณะเพื่อที่ คณะจะได้เก็บรวบรวมส่งฝ่ายกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 15
สิงหาคม 2561 และจะมีการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ได้รับทุนในวันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่
4) ขอให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชาระค่าประกันอุบัติเหตุ รึยืนยันการทาประกันในเดือนมิถุนายนและเดือน
กรกฎาคมทั่งเดือน ยอกค้างนักศึกษาจานวน 400-500คนที่ยังค้างชาระค่าประกัน ให้นักศึก ษาที่ยังค้างชาระค่าประกันมาดาเนินการชาระภายใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
5) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561จะมีกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 3 คณะมีงานเฟรชชี่ไนท์ ในเวลา 18.00-23.00 น.
6) แจ้งกิจกรรมงานไหว้ครูกระบี่-กระบอง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561ในช่วงเช้า ณ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์เอราวัณ ชั้น 3
ในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมระหว่างพี่กับน้อง ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
7) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 มีกิจกรรมประเพณี เดิน - วิ่งขึ้นดอยสุเทพ เริ่มเวลา 05.30 น.
๒.๕ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
๑) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาและขอขอบคุณบุคลากรของแต่ละสาขาวิชาที่ให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพ
การศึกษา และขอความร่วมมือของคณะวิชาเริ่มประเมินวิทยาเขตและคณะวิชา ตามที่ได้รับ มอบหมาย ส่งรายงานประเมินตนเองภายในวันที่ 6
สิงหาคม 2561 ในวันพรุ่งนี้จะมีการประเมินของ สานักงานรองอธิการบดี/ รองคณบดีทั้ง3 คณะ/สานักงานกีฬา ในส่วนการประชุมระดับกรรมการ
วิทยาเขตเข้าวาระการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ให้มีการแล้วเสร็จก่อนวันประชุม
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งานวิจัย
1) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 19- 21 ณ โรงแรมเอเวอร์ตัน จังหวัดกรุงเทพฯ
2) การประชุมวิชาการนานาชาติที่วิทยาเขตกาแพงแสน ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
3) ติดตามงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับไป งานการเงินแจ้งส่งก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 แจ้งตอนทีจะต้องส่งเรื่องเบิก
ให้เรียบร้อย
๒.๖คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1) รายงานเรื่องโครงการ KM
2) รายงานเรื่อ.โครงการทบทวนยุทธสาสตร์/กลยุทธต่างๆ
๒.๗ คณะศิลปะศาสตร์
1) รายงานการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1 อบรม 3 ภาษา มีภาษเกาหลี /อังกฤษ/จีน เหลือการทดสอบวัดคุณภาพ/ภาษาของผู้
อบรม กาหนดการในวันที่ 10- 11 สิงหาคม 2561ของความร่วมมือหัวหน้าอาคารสถานที่
2) แจ้งเรื่องบทความวิจัยของผศ.อรรณพร สุริโย ฉบับที่ 3 ปี 10
๒.๘ คณะศึกษาศาสตร์
๑) ร่วมแสดงความยินดีกับผศ.บุญชัย เลิศพิริยะหะพันธ์และผศ.พิมภา อิ่มสาราญรัตช์
๒) ขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ในการประกันคุณภาพศึกษา ส่วนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สาเร็จไปด้วยดี ที่จัดในระหว่าง 16 พฤษภาคม -20 กรกฎาคม 2561ที่โรงเรียนดอนปินขอบคุณอาจารย์ทุกท่ านที่ให้ความร่วมมือจน
โครงการสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3) ทางคณะศึกษาศาสตร์ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการานานาชาติ ในวันที่ 19- 21 สิงหาคม 2561 จานวน 6 เรื่อง
ของบุคลากรและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีก 1 เรื่อง การเผยแพร่ในวารสารของ
รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จานวน 2 เรื่องในวารสารของสถาบันการพลศึกษา
4) แจ้งทั้ง 3 คณะอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจาวิชาทากรอบเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ
5) รายงานผลสอบครูคืนถิ่นของคณะศึกษาศาสตร์ ปี2- ปี 5 รวมกันทั้งหมด 20 คน
6) แจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ขอเชิญประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ในเวลา 10.00-12.00 น.
๒.๙ บัณฑิตวิทยาลัย
1) รายงานหลักสูตรของพลศึกษา
2) แจ้งได้ให้แต่ละวิทยาเขตที่เปิดการสอนระดับปริญญาเอก นาเสนอศักยภาพ
3) รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท มีผ็ สนใจสมัครจานวน 26 ราย มรการสอบคัดเลือกเป็นที่เรี ยบร้อยแล้ว มี
ผู้สอบผ่านจานวน 15 คน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศไปเป็นที่เรียบร้อย
4) แจ้งการน้าเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ในส่วนของระดับปริญญาโท นาเสนออยู่ 4 เรื่องของอาจารย์ และของนักศึกษาอีก
จานวน 4 เรื่อง
๒.๑๐ สานักงานกีฬา
๑) รายงานผลการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา กีฬามวยปล้าคว้ามาได้ 3เหรียญทอง 6 เหรียญทองแดง ส่วนกีฬาเรือพายเข้าร่วมการ
แข่งขันที่ประเทศอนโดนีเซีย
2) ฝากขอความอนุเคราะห์เวลาเรียนให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
3) ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาติดตามผลการเรียนของตัวเองด้วย
4) แสดงความยินดีที่อาจารย์นรินทร์แสงศรีจันทร์ ได้รับเป็นเจ้าหน้าที่ทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ที่
ประเทศอินโดนีเซีย
2.11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่(ไม่มีวาระการประชุม)
ระเบียบวาระที่ 4
1)
แจ้งข่าวในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 มีการอบรมเชิงวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในเวลา 09.00 น. จะมี
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จานวน 20 คนแลพอาจารย์ จาวนว 12 ท่าน
2) แจ้งเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ของสถาบันการพลศึกษาให้ทาการปลดล๊อครหัสทุกกล่องไม่ต้องมีการใส่รหัสผ่านของทุกตึก
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.

