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รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 5 /๒๕๖๐
วันเสาร ที่ ๒6 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
ณ หองพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
**************

ผูมาประชุม
ดร.จารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตเชียงใหม
ผูเขารวมการประชุมฯ
๑.ผศ.ประสิทธิ์ศิลป ชมสะหาย
๕.นายสุรชัย พันธกําเนิด
๙.ผศ.วรวิทย ตาปง
๑๓.ดร.ปนัดดา จีนประชา
๑๗.นางวรพรรณ พรนิมิตร
๒๑.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร
25.น.ส.ณภัค อุทัยมณีรัตน
29.น.ส.กุลชาดา ศรีใส
33.นายโชคชัย ปญญาคํา
37.นายกฐิน พุทธพิมเสน
41.น.ส.วิมาลา จิตรีชาติ
45.นายอนุพันธ นําบุญจิตต
49.นายสมพล แซอึ้ง
53.นายสุเทพ อินตา
57.ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
61.นายอภิชาต โชติชื่น
65.วาที่ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น
69.นายสุริยันต กันทิพยวรากุล
73.นายสมชาย บุญลอย
77.น.ส.เฉลิมศิริรักษ ใจมัง
81.นายวรากร คําปลิว
88.น.ส.บุศบา ปนตา
92.น.ส.วาสนา แกวทิพย
96.น.ส.เปรมวรา แกวชมภู
100.น.ส.สุพรรณี อินทนนท
104.นายฤทธิเดช อาภรณ
108.นายศุภกร ลาภกองศิลป
112.นายวัฒนา แกวไพจิตต
116.นายรณชัย อภิวงศงาม
120.นายรัชชานนท แสงอาย
124.น.ส.ศิริลักษณ ทามงคล
128.นายวัชระ บุญมาก
๑32.นายพรชัย จันทรตา
๑36.นางวารุณี โตะหนะ
๑40.น.ส.เจนจิรา ปอบุญ
๑44.น.ส.เจตสุดา นาเมืองรักษ

๒.ผศ.วัฒนา สุริยจันทร
๖.นางลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
๑๐.ผศ.วนิดา โนรา
๑๔.นายอรรถพร คําพวง
๑๘.ดร.พริษฐ บุญรักษ
๒๒.นายอลงกร นําบุญจิตต
26.น.ส.สุวลักษณ โลหกุล
30.นายพีรพล นวพันธจิรา
34.นายสรายุทธ สมบูรณ
38.น.ส.จิรัชญา มูลหงษ
42.น.ส.ณิชชา สกุลชาญ
46.นางสายพิน กันนา
50.นายอดุลศักดิ์ จินะโพธิ์
54.รศ.ธนกร ชางนอย
58.นายอนุชา กิติชัยชาญ
62.นายเดิมพัน บริบูรณ
66.นายธนัช นําบุญจิตต
70.นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน
74.นายธรรมนันท ไชยานนท
78.นางลัฐิกา สุนทรพิพิธ
82.นายธัชนนท จินดาปุก
89.น.ส.ศิริญญา ศิรรัตนโรจน
93.น.ส.จิณณพัต ไชยสวาง
97.นายนวพล นําบุญจิตต
101.น.ส.นลินรัตน วรโชติภูดินันท
105.นางรินใจ ปญญาวงศ
109.นายชาติชาย จินะโพธิ์
113.นางอรพินท อินทชัย
117.นายหริพล แสนพรหม
121.นายทรงศิริศักดิ์ สารศิลป
125.น.ส.เพชรชา ฟูอาย
๑29.นายธนายงค บุญยวง
๑33.นายยุทธพร วงศวิชิต
๑37.นางของ ลุงมะ
๑41. นางมาสุย ปอยี
๑45.น.ส.บัวผัน ปญญาวงศ

ประธานที่ประชุม

๓.นายอวยพร วิภาเวชพร
๗.รศ.สุดยอด ชมสะหาย
๑๑.นายเฉลียว เงาะหวาน
๑๕.นายดุสิต สุขประเสริฐ
๑๙.นายบุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
๒๓.ผศ.ทิวานันท ไชยประสิทธิ์
27.นายโกสินทร มณีอินทร
31ดร.ละออทิพย อินดี.
35.นายสุรพงษ หรรษา
39.นางศิริรัตน ปญญาคม
43.นายประยวน พุมจําปา
47.นายเอกลักษณ ระมิงควงศ
51.น.ส.สุรัชนา วงศหาญ
55.รศ.พีระพงษ บุณศิริ
59.นายเรวัตร นาวาจักร
63.นางฐิตมิ า ผองผึ้ง
67.นายวิฑูรย โพธิ์ทิพย
71.น.ส.กัณฐาภรณ ขันมณี
75.น.ส.กุสุมา บัวใหญ
79.นายธันวา พิสดาร
83.นายอาทิตย บุญเซง
90.นายสันติ นิ่มมงคลศิลป
94.น.ส.ดรรชนี ชัยกุลธนกิจ
98.นางภิชชาภรณ ปญญาคํา
102.น.ส.พัชรินทร ปวงคําตื้อ
106.น.ส.อัญญาดา อนุวงศเจริญ
110.นายกฤติพงศ พวงสุวรรณ
114.นางทัศนีย เลิศรัตน
118.น.ส.สุภานัน กันธมา
122.นายสมชาย อาจหาญ
126.นางพัชรี เนียมแกว
๑30.นายดํารง สุรินทร
๑34.Mr.KodjoAmouAdjeoda kokou
๑38.นายประเสริฐ โพธิ์กุล
๑42.นางแสงหลา ยศ

๔.ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ
๘.นายชุมพล วงคคําจันทร
๑๒.น.ส.เสาวรส โพธิ์จันทร
๑๖.นางพิมภา อิ่มสําราญรัชต
๒๐.ผศ.อรรณพร สุรโิ ย
๒๔.นายธนกร ปญญาวงค
28.นายเปรม วาทบัณฑิตกุล
32.น.ส.ตติยา ศิริวรรณ
36.นายยงยุทธ ตันสาลี
40.นางตองตา แสงใหม
44.นางศรีพรรณ วิจันทรโต
48.น.ส.กฤษณพร ตารินทร
52.นายพิชัย บุญเติง
56.ผศ.ดร.สุรพล วงษสถิตย
60.นางพรพรรณ กาญจนากร
64.นายเศรษฐโชค สิริภักดีกุล
68.น.ส.กัลลิกา นาคะพงษ
72.นายชานนท ศิริประยงค
76.น.ส.ขวัญฤทัย นันทธนะวานิช
80.นายวรพงษ แสวานี
87.น.ส.กมลา ชัยพร
91.น.ส.สิรีลักขณ รมพล
95.น.ส.นวลศรี จันทรพเนตร
99.น.ส.ศศิจันทร ปจทวี
103.น.ส.ปาลิดา เปรมใจ
107.นายสมศักดิ์ ตะสิทธิ์
111.นายคณิต นางเมาะ
115.นายสุรเชษฐ อารมณรื่น
119.น.ส.วิภาพรรณ เจริญศิริ
123.นายอภิสิทธ จักรสุวรรณ
127.น.ส.วรรณวิศา วงศสิงห
๑31.น.ส.กาญจนมาศ ศรีโชค
๑35.นางอําพร จันระวังยศ
๑39. น.ส.รัตติญา คําขัติ
๑43.นางวิลาวรรณ จะปู
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ผูไมเขารวมการประชุมฯ
๑.น.ส.แสงเดือน สวางวัล
2.น.ส.รุงนภา โทะทองซิว
3.น.ส.ตรีวิจิต แกวไพจิตต
4.น.ส.ปรียาพัชร ใสแสง

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

5.นายทศลักษณ ไชยพาณิช

ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ดร.จารุวัฒน สัตยานุรักษ)
๑) การมอบการดอวยพรวันเกิดผูที่มีวันคลายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน
2) มอบของที่ระลึกใหผูเกษียณอายุราชการ
- ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา สุริยจันทร
- อาจารย อวยพร วิภาเวชพร
- ผูชวยศาสตราจารยวรวิทย ตาปง
- นางสาวณิชชา สกุลชาญ
3) แจงเรื่องพื้นที่ที่อําเภอดอยหลอ
๔) แจงเรื่องงบประมาณ ป2560
ระเบียบวาระที่ ๒
1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/ ๒๕60
ระเบียบวาระที่ 3
๒.๑ ฝายบริหาร
1) แสดงความยินดีกับผูรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- ผศ.ทิวานันท ไชยประสิทธิ์
- ผศ.ปนัดดา จีนประชา
- ผศ.ดุสิต
สุขประเสริฐ
- ผศ.สุธีรา
ราษฎรินทร
2) แจงเรื่องการพัฒนาบุคลากรวาโดยในสวนดําเนินการของผูบริหารในหลักสูตร ปริญญาเอก และในสวนวิชาการ
3) แนะนําบุคลากรใหม
- นายอภิชา
ไชยเหล็ก
- นายภัทรกร เบ็ญมาศ
โคชมวยปล้ํา
- น.ส.นรัญญา ดวงพลับ
เจาหนาที่หองป.โท/โคชวายน้ํา
- นายณัฐกุล
แบงทิศ
โคชเรือพาย
- นายพงษศักดิ์ หยางรุงรวิน
โคชวูซู
- นายปรีชาเวช สุขเกิน
เจาหนาที่ศูนยภาษา
- น.ส.แลวยลัด มัณยานนท
แมบานอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
4) การรับรองรายงานการประชุมในเว็บไซต
- การประชุมครั้งตอไปจะมีการปรับปรุงเว็บไซตเพื่อจะมีการรับรองรายงานการประชุม และขอความรวมมือบุคลากรเขา
อานและรับรองรายงานการประชุม
5) ขอเชิญรวมงานเกษียณอายุราชการ ตรีมในงานเปนชุดพื่นเมือง งานเริ่ม เวลา 18.00 น. ณ หองพลบดี 1เปนตนไป
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๒.๒ ฝายแผนและพัฒนา
1) ขอขอบคุณ ทั้ง 3 คณะและกลุมที่รวบรวมสงโครงการ ประจําปงบประมาณ 61 เรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปรอเขาสภา
สถาบันการพลศึกษา
2) แจงเรื่องงบประมาณป 61 ขอใหเขียนโครงการที่เตรียมเสนอไว รวมเสนอโครงการ ในป 61
3) แจงเรื่องเงินวิจัยใหเสนอขอเปนงบวิทยาเขต สามารถขอไดในกลางป สวนงบกลางปมาชวยในเดือรมีนาคมแตก็ควรจะสรุป
รูปเลมกอน เดือนสิงหาคม 2560
4) แจงเรื่องการติดตามประเมินผล สรุปโครงการ งบป 60 ขอใหกลุมงานและคณะใหเตรียมเลม จํานวน 4 เลม (รอบ 12 เดือน)
สงภายในเดือนสิงหาคม – กันายายน 2560
6) แจงเรื่องในการทบทวนยุทธศาสตร ยึดแผนยุทธศาสตรแมบทของสถาบันไว
๒.๓ ฝายสงเสริมวิชาการ
๑) แจงยอดนักศึกษาทั้งหมด 1,514 คน
- ระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 1,480 คน
- ระดับปริญญาโท มีทั้งหมด 34 คน
2) แจงในชวงการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทยทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหมไดมีการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน ทั้งนี้จะมีการปดการเรียนหารสอน ขอใหอาจารยผูสอนบริหารจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเอง
3) ศูนยภาษาไดนําคณะอาจารยและนักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหราชอาณาจักร อเมริกา
- อาจารยธนกร ปญญาวงศ เปนผูรายงานการไปศึกษาดูงานที่ ประเทศสหราชอาณาจักร อเมริกา
4) แจงนักศึกษาจากกวางสีทั้งหมด 20 คนแบงเปน 2 ชุด
- ชุดที่ 1 ศึกษาดูงาน เปนเวลา 3 เดือน
- ชุดที่ 2 อยูกับทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหมเปนเวลา 1 ป การดําเนินงานเต็มรูปแบบ จํานวน 18 คน
ทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหมจะเปนคนวางโปรแกรมการเรียนใหนึกศึกษาจีนทั้งทางดานกีฬาและพลศึกษา
5) ทางศูนยภาษาจะจัดใหนักศึกษาจีนสอนภาษาจีนใหกับบุคลากรที่สอนใจในการเรียนภาษาจีน
6) แจงจะมาแขกจากประเทศเซี่ยงไฮมาศึกษาดูงานภายในเดือนพฤศจิกายน
7) แจงเรื่องบุคลากรเดินทางไปมหาวิทยาลัยกวางสี ที่ปะเทศจีน วันที่ 24-28 กันยายน 2560
๒.๔ ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๑) รายงานการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผานมาดวยภาพ /กิจกรรมทําความสะอาดคูเมือง/จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม/
งานถวายพระพรที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม/เขารวมถวายพระพรที่พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศ/พิธีไหวครูกระบี่-กระบอง/ประเพณีวิ่ง
ขึ้นดอนสุเทพ
2) แจงเรื่องการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 “พลศึกษาเกมส”
- คณะเดินทางชุดแรก ออกเดินทาง วันที่ 28 สิงหาคม 2560 จะมีนักกีฬาฟุตบอลกับเจาหนาที่
3) แจงเรื่องจํานวนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ทั้งหมด 589 คน แบงเปนนักกีฬา 492 คนและ
เจาหนาที่ 97 คน
4) แจงเรื่องการเรียนการสอนใหโคชแตละชนิดกีฬาทําเรื่องขอเวลาเรียนใหนักศึกษาดวย
5) แจงบุคลากรที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางขอความกรุณาแจงที่ฝายกิจการนักศึกษา
6) แจงเรื่องงานวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ในวันที่ 17 กันยายน 2560
- กิจกรรมตอนเชาทําบุญตักบาตร
- พิธีบวงสรวง/การแสดง
- กิ จ กรรมมอบเสื้ อ ให อ งค ก ารนั ก ศึ ก ษา/มอบเกี ย รติ บั ต ร/มอบทุ น การศึ ก ษา/การประกวดร อ งเพลงโฟค ซ อง/
การรับบริจาคโลหิตจากสภากาชาติไทย
- กิจกรรมประกวดทําลาบ
- มอบรางวัลคนดีศรีพลศึกษา ปที่ 2
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7) แจงจัดกิจกรรมในวันที่ 22 กันยายน 2560 จัดกีฬาสัมพันธ
- เปตอง
- ตะกรอ
- มวย
- วอลเลยบอล
- ฟุตซอล
- ฟุตบอล
8) แจงเรื่องแบบฟอรมขอทุน อาจารยพีรพลและอาจารยอลงกรไดทําแบบฟอรมมอบใหทั้ง 3 คณะเรียบรอยแลว
9) แจ ง เรื่ อ งที่ พั ก บุ ค ลากรและนั ก กี ฬ าที่ เ ข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 42
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
10) แจงกําหนดการพิธีเปดการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
11) แจงพิธีไหวครูพลศึกษา 2 เวลา 17.30 น. ณ อาคารศิลปะอาชา
12) แจงเรื่องอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาและผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจะเขามาเยี่ย มที่ซุมของสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม เวลา 08.00 น.
13) แจงใหทราบทางสุพรรณบุรีไดมีการจัดเลี้ยงใหกับผูบริหารทุกวัน
14) แจงพิธีเปดมีทาน วิษณุ เปนประธานพิธีเปด ใหแตละวิทยาเขตเตรียมของที่ระลึก จํานวน 1 ชิ้นใหกับประธาน
15) แจงเรื่องการแสดงตรงลานวัฒนธรรมใหแตละวิทยาเขตแจงความจํานน ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ของสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม มีในวันที่ 6 กันยายน 2560
16) แจงบุคลากรและนักกีฬาทุกทานที่ไปรวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 ขอใหทุกคนติด ID
การดไปทุกที่
17) แจงเรื่องการเกิดอุบัติเหตุของนักกีฬา ถาเกิดอุบัติเหตุใหมีผูติดตามไปดวย 1 คน
18) แจงเรื่องการทํา ID การด ทางฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเปนฝาย จัดทํา ID การด ขอใหบุคลากรและโคชแตละ
ชนิดกีฬาไปตรวจสอบรายชื่อวามีรายชื่อผิดพลาดรึไหมกอน ทางฝายกิจการฯกศึกษาและกิจการพิเศษ จะปริ้นส ID การด
19) แจงเรื่องการอบรมผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล รุนละ 20 คน ทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม มีผูเขารวมอบรมใน
รุนแรก จํานวน 2 ทาน เขารวมอบรมในวันที่ 26-27 กันยายน 2560

2559

๒.๕ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๑) แจงสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารและรองคณบดี สถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตเชียงใหม ประจําป
2) แจงสรุปผลการประเมินรองคณบดี
3) แจงสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2559
๒.๖คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ(ไมมีวาระการประชุม)
๒.๗ คณะศิลปะศาสตร
1) ขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยคนใหมทุกๆทาน
2) แจงผลการดําเนินงานโครงการที่ผานมาเรียบรอยและติดตามรูปเลม

๒.๘ คณะศึกษาศาสตร
๑) ขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยคนใหมทุกๆทาน
๒) สรุปโครงการที่ผานมา
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูตามนโยบายรัฐบาล โดยทาน อาจารย บุญชัยและอาจารย ธนกร และจะไดมอบโล
รางวัลใหทางโรงเรียนจํานวน 3 โรงเรียน ที่ไดเขารวมโครงการ
- ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ไดสงนักศึกษาเขารวมสัมมนา ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๓) ขอขอบคุณบุคลากรคณะศึกษาที่ไดรวมการประเมินหลักสูตรคณะศึกษา
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๔) ขอเชิญอาจารยที่สนใจลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกับนักศึกษาปริญญาโท ทุกๆวันเสาร
๒.๙ บัณฑิตวิทยาลัย
1) แจงเรื่องการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ รุนที่ 1 จํานวน 2 ทาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
๒.๑๐ ศูนยฝกกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
๑) ขอขอบคุณสํานักกีฬาที่ชวยกันทํา SAR
2) รายงานการแขงขันของนักกีฬา
3) แจงเรื่องกีฬาเรือพายไดไปแขงที่จังหวัดชลบุรี เพราะที่จังหวัดสุพรรณบุรีไมสามารถแขงขันได
๒.๑๑ โรงเรียนกีฬา (ไมมีวาระการประชุม)
ระเบียบวาระที่ 4
1) แจงเรื่องความดีความชอบเรื่องขึ้นเงินเดือน ใหสงภายใน 15 วัน
2)
แจ ง ในเดื อ นธั น วาคมจะจั ด งานบอลงานราตรี ส โมสร จั ด ร ว มกั บ สมาคมศิ ษ ย เ ก า โดยจะมี ก ารจั ด โต ะ จี น
จํานวน 150 โตะ มีวงสุทราภร มาเลนในงาน
3) แจงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ไดงบป 61 ไดสนามหญาเทียมจํานวน 1 สนาม
ปดประชุมเวลา ๑2.00 น.

