~๑~
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๑๙ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ อาคารอานวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
*******************
คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ตามที่ นายวราวุธศิลปอาชา ประธานกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดภารกิจสาคัญ
ไม่สามารถเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ได้ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ แทน ซึ่งเป็นการดาเนินการ ตาม
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๘ข้อที่ ๕ วรรคสอง
ที่
บัญญัติไว้ว่า ถ้าประธานกรรมการวิทยาเขตไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการวิทยา
เขตทาหน้าที่เป็นประธานแทน
๑.๒ ตามที่นายกสภาสถาบันการพลศึกษาครบวาระการดารงตาแหน่ง คณะกรรมการสรรหานายก
สภาสถาบันการพลศึกษาจึงได้ดาเนินการสรรหาฯ บัดนี้ การสรรหาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้รับการสรรหา
ให้ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันการพลศึกษาคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเสนอรายชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีครั้งที่ ๗/๒๕๕๘เมื่อ
วันที่ ๑๐ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยไม่มีการ
ปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน
๒๕๕๘
๓.๒ ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต
๓.๒.๑ รายงานผลกิจกรรมและส่งเสริมการออกกาลังกายศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
๓.๒.๒การจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ประชุมรับทราบ ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต เรื่อง
รายงานผลกิจกรรมและส่งเสริมการออกกาลังกายศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬและการจั
า
ดระบบจราจรและการรักษา
ความปลอดภัยภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
/ระเบียบวาระที่ ๔...

~๒~
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกรา
เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓
“กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดย
วิทยาเขตสุพรรณบุรส่ี งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม๑๐ ชนิดกีฬา๘๐ คนและเจ้าหน้าที่ จานวน ๑๗ คน
๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗
ที่ประชุมรับทราบ รายงาน ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีคะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ ๔.๕๑๖๘ เป็นอันดับที่ ๒ จาก ๑๗ วิทยาเขต
๔.๓ การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ประชุมรับทราบการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน ๖ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๑ คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๓ คน และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๒ คน
๕.๒ ขอความเห็นชอบคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มติที่ประชุมเห็นชอบคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๕.๓ ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๔ ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๕.๕ ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะศิลปศาสตร์
/๕.๖ ขอความ…

~๓~
๕.๖ ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์
๕.๗ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
จานวนตัวบ่งชี้
คณะ
คณะ
คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
๑ การผลิตบัณฑิต
๖
๒.๖๕
๒.๗๐
๓.๑๗
๒ การวิจัย
๓
๒.๙๗
๒.๕๑
๒.๓๓
๓ การบริการวิชาการ
๑
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕ การบริหารจัดการ
๒
๔.๕๐
๔.๕๐
๔.๕๐
คะแนนเฉลี่ย
๓.๓๗
๓.๒๙
๓.๔๖
๕.๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕.๙ (ร่าง)รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
มติที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๕.๑๐ ขอความเห็นชอบ งดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ฝึกสอนกีฬา วิชาเอกการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุมเห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอน
กีฬา วิชาเอกการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นันทนาการและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นันทนาการและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์
๕.๑๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปี ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปี
๒๕๕๘ ดังรายชื่อต่อไปนี้
/๑) นายชาญชัย...

~๔~
๑) นายชาญชัย ทิพเนตร ประธานกรรมการ
๒) ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สารวจการณ์ กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเยาว์ เนตรประชา กรรมการ
๔) นางนิภา ไชยะ กรรมการ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา บุพพวงษ์ เลขานุการ
๕.๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของคณะกรรมการวิทยาเขต
ประจาปี ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของคณะกรรมการวิทยาเขต
ประจาปี ๒๕๕๘ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑) ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สารวจการณ์ ประธานกรรมการ
๒) นายชาญชัย ทิพเนตร กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ
๔) นางประนอม พนาเศรษฐเนตร กรรมการ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา บุพพวงษ์ เลขานุการ
๕.๑๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ว่าด้วยกองทุนการศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มติที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ว่าด้วยกองทุนการศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยขอให้เพิ่มคานิยาม ดังนี้
๑)เงินกองทุนการศึกษาหมายความว่า
๒) คณะกรรมการบริหารกองทุน หมายความว่า
ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ
จานวน ๒ ข้อ ดังนี้
๑) การเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรนั้นควรตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกคนไม่ใช่ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เนื่องจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ แทนมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเดิม
๒) การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องจากที่ผ่านมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานาเสนอรายงานในส่วนของการบริการชุมชนเท่านั้น ควรจะตรวจสอบ อุปกรณ์
เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือการวิจัยด้วย เพื่อจะได้ซ่อมบารุง
เครื่องมือ เป็นระยะๆ
ลดผลกระทบต่อการเรียนและการวิจัยที่จะขาดช่วงเพราะเครื่องมือชารุด
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชย์ โดยในปีนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้เปลี่ยนแปลงการจัดงาน ดังนี้
/ ๑) เปลี่ยนชื่อ...

~๕~
๑) เปลี่ยนชื่องานจากเดิมคือ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็น งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ
๒) ไม่ใช้ช้างและม้าแสดงจริง แต่นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแสดง โดยใช้จอ LED ขนาด
๔๐ เมตร และใช้นักแสดงมืออาชีพมาร่วมด้วย
๓) เปลี่ยนชื่อศาลาสถิตยุทธการ เป็นศาลามนต์เมืองฝันสุพรรณบุรี ๓ D โดยจัดจาหน่ายของดี
๑๐ อาเภอ ถ่ายรูป ๓ มิติ ภาพถ่ายสมัยโบราณ และภาพวาด
มติ ที่ประชุม เห็นชอบและมอบวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับข้อเสนอแนะของกรรมการวิทยาเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
๗.๑ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติกาหนดวันประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่
๑๒มีนาคม ๒๕๕๙เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอานวยการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา บุพพวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี

