~๑~
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ อาคารอานวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
*******************
คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เนื่องจาก นายวราวุธศิลปอาชา ประธานกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดภารกิจสาคัญ
ไม่สามารถเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ได้ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ แทน ซึ่งเป็นการดาเนินการ ตาม
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๘ข้อที่ ๕วรรคสอง
ที่
บัญญัติไว้ว่า ถ้าประธานกรรมการวิทยาเขตไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการวิทยา
เขตทาหน้าที่เป็นประธานแทน
๑.๒ การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันนี้ ไม่ได้อยู่ในแผน
ของการประชุมแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรอบการบริหารเงินรายได้ จึงจัด ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
ในวันนี้ เพื่อพิจารณาคาขอ ตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
และต้องเสนอสภาสถาบันการพลศึกษา พิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีครั้งที่ ๘/๒๕๕๘เมื่อ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยไม่มี
การปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓
“กันเกราเกมส์” รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุมรับทราบ รายงานการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓
“กันเกราเกมส์” เมื่อวันที่ ๙-๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยวิทยาเขต
สุพรรณบุรี จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๑๐ ชนิดกีฬา จานวน ๘๐ คน โดยมีชนิดกีฬาที่เข้าร่วมกับวิทยาเขตอื่น
๒ ชนิดกีฬา คือ วอลเลย์บอลหญิง จานวน ๑ คน และฮอกกี้หญิง จานวน ๕ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต
สุพรรณบุรี จานวน ๑๗ คน ซึ่ง ผลการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น ๓๕ เหรียญ เป็นเหรียญทอง ๑๐
เหรียญ เหรียญเงิน๑๘เหรียญ และเหรียญทองแดง๗เหรียญ
/๔.๒ การจัดการ...

~๒~
๔.๒ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๕๙) “สุพรรณบุรีเกมส์”
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ประชุมรับทราบ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)
“สุพรรณบุรีเกมส์ ” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๕๙)
“สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาต่างๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับผิดชอบฝ่ายเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
๔.๓ การจัดงาน “คืนสู่เหย้าพลศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๙”
ที่ประชุมรับทราบ การจัดงาน “คืนสู่เหย้าพลศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๙ ” ในวัน
เสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ณ สวนน้าสมอรุณ ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อสานสัมพันธ์และคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ทุกรุ่น
๒. เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
๔. เพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกัน
ระหว่างครู อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
๔.๔ กาหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ที่ประชุมรับทราบ
กาหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการพลศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗-๘มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่สวน
อัมพร กรุงเทพมหานคร จานวน ๔,๕๖๖ คน โดยเป็นบัณฑิตจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จานวน ๓๗๒ คน
๔.๕ การแต่งตั้งกรรมการวิทยาเขตจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งกรรมการวิทยาเขตจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร โดยประธาน
กรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้ลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิทยาเขตจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จานวน ๓ ราย คือ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. นายอิศเรศร์ ไชยะ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
/ระเบียบวาระที่ ๕ ....

~๓~
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี (เงินรายได้) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุมเห็นชอบ คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี (เงินรายได้) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน๒,๕๘๑,๑๐๐บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕.๒ รายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๒)ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๒) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้
รายการ
วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๘,๑๒๙,๔๖๐
๑๓,๙๗๕,๓๔๐.๐๙ ๑๔,๑๕๔,๑๑๙.๙
(๑๐๐%)
(๔๙.๖๘%)
(๕๐.๓๒%)
การเบิก-จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๙
๑๔,๒๑๐,๒๐๐
๔,๒๐๒,๖๘๕
๑๐,๐๐๗,๕๑
(๑๐๐%)
(๒๙.๕๘%)
(๗๐.๔๒%)
ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
มี
ข้อคาถามและเสนอแนะ ดังนี้
๑) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดและมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร
๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทราบ โดยผู้มีสิทธิสมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
ซึ่งถ้าได้เข้ารับการศึกษาแล้วสามารถขอทุนศึกษาต่อได้ โดยสามารถนาผลงานด้านกีฬามาประกอบการขอรับทุน
นายสมชาย ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการวิทยาเขต ชี้แจงการจัตัด้งมหาวิทยาลัยกีฬา ว่า
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทากฎหมายเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยยุบรวมวิทยาเขตและ
โรงเรียนกีฬาของสถาบันการพลศึกษา ๑๗ วิทยาเขตและ ๑๓ โรงเรียนกีฬาใน ๔ ภูมิภาค และจัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติภูมิภาคละ ๑ มหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ได้กาหนดว่าวิทยาเขตใดจะเป็นสานักงาน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยกีฬาในแต่ละภูมิภาคส่วนที่เหลือให้เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค
ทั้งนี้ โรงเรียนกีฬาของแต่ละภูมิภาคให้มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการบริหาร
จัดการน้าในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแจ้งว่าในปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดภัยแล้งมากกว่าทุกปี
มติ ที่ประชุม เห็นชอบและมอบวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับข้อเสนอแนะของกรรมการวิทยาเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
/ระเบียบวาระที่ ๗…

~๔~
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
๗.๑ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติกาหนดวันประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่
๑๒มีนาคม ๒๕๕๙เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอานวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา บุพพวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี

