~๑~
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ อาคารอานวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
*******************
คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมา
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรคี รั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่
๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔กันยายน ๒๕๕๘ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยไม่มีการปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเดือนสิงหาคม -กันยายน
๒๕๕๘ โดยมอบให้รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพประจาวิทยาเขตสุพรรณบุตรวจสอบจ
รี
านวน
สถานภาพของสมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬเดื
า อนสิงหาคม– กันยายน ๒๕๕๘ อีกครั้งหนึ่ง ว่าถูกต้องหรือไม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การพัฒนาคณาจารย์ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบการพัฒนาคณาจารย์ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทั้ง กรณี
ปกติและกรณีพิเศษ
๔.๒ คาของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ที่ประชุมรับทราบคาของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑) คาของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ครั้งที่ ๑
จานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) คาของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ครั้งที่ ๒
จานวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒,๙๑๒,๓๐๐ บาท
/๔.๓ ผลการ...
๔.๓ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐

~๒~
“พลศึกษาเกมส์” ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง
ที่ประชุมรับทราบผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๐ “พลศึกษาเกมส์ ” ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง เมื่อวันที่ ๒๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ณ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปางจังหวัดลาปาง โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๓๓
ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬา ๓๗๔ คน ผู้ฝึกสอนกีฬา๔๓ คน และเจ้าหน้าที่ ๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓๐ คน ผลการ
แข่งขันได้ตาแหน่ง “รองชนะเลิศอันดับ ๑” ได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๗๘ เหรียญ
เป็นเหรียญทอง ๗๕ เหรียญ เหรียญเงิน ๔๕ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๕๘ เหรียญ
๔.๔ การจัดงานฉลองชัย “พลศึกษาเกมส์ครั้งที่ ๔๐” ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
ที่ประชุมรับทราบ การจัดงานฉลองชัย“พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ ๔๐” ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖
รอบ พระชนมพรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธศิลปอาชา ประธาน
กรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี
๔.๕ การจัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒
ประจาปี ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบการจัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒
ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
๔.๖ การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องกิจกรรมนันทนาการ อาคารโรงอาหาร ชั้น ๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มติที่ประชุมเห็นชอบอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๕.๒ รายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ไตรมาสที่ ๔)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ไตรมาสที่ ๔)ดังนี้
/รายการ...

~๓~
รายการ
การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
การเบิก-จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๘

วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่าย
๖๕,๘๓๕,๖๑๐
๖๕,๘๓๔,๙๓๓.๑๒
(๑๐๐%)
(๑๐๐%)
๑๖,๔๗๐,๑๐๐
๑๕,๗๙๔,๑๗๓.๒๑
(๑๐๐%)
(๙๕.๙๐%)

คงเหลือ
๖๗๖.๘๘
(๐.๐๐%)
๖๗๕,๙๒๖.๗๙
(๔.๑๐%)

ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
นายวราวุธศิลปอาชา ประธานกรรมการวิทยาเขตสอบถามว่าจาก
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “พลศึกษาเกมส์ ” ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มี ผลการแข่งขันได้ตาแหน่ง “รองชนะเลิศอันดับ ๑ ” นั้น แล้ววิทยาเขตสุโขทัยที่ได้
ตาแหน่งชนะเลิศอันดับ ๑ ได้จากชนิดกีฬาใดบ้าง
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สารวจการณ์ กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักกีฬา โดยจะหานักกีฬาที่มี
ความเป็นเลิศและเน้นนักกีฬาประเภทบุคคลมาเข้าเรียนในวิทยาเขตสุโขทัย
นายสมชาย ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการวิทยาเขต รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนแบบพิเศษ ให้กับนักกีฬาอยู่แล้ว แต่เมื่อนักกีฬาไม่อยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมหรือเดินทางไปเข้าร่วม
การแข่งขันจะต้องมาเข้าชั้นเรียนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีเหมือนนักศึกษาทั่วไป
นายสุนันต์ ระฆังทอง กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีเครื่องมืออุปกรณ์การออกกาลังกายที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน ควรจัดอบรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายให้กับครู อาจารย์ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีในทุกระดับ
มติ ที่ประชุม เห็นชอบและมอบวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับข้อเสนอแนะของกรรมการวิทยาเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
๗.๑ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติกาหนดวันประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่
๑๙ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอานวยการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา บุพพวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี

