~๑~
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๑๒มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ อาคารอานวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
*******************
คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวขออภัยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทีว่ ันนี้ต้อง
เลื่อนเวลาการประชุมให้เร็วขึ้น เนื่องจากติดภารกิจหลายรายการ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุครั
รี ้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โดยไม่มีการปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือธันนวาคม ๒๕๕๘–
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ –
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การแต่งตั้งกรรมการวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจา
ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งกรรมการวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจา โดยประธาน
กรรมการวิทยาเขตได้ลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิทยาเขต
จากคณาจารย์ประจาเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จานวน ๓ ราย คือ
๑. นางประนอม พนาเศรษฐเนตร
๒. นายราชันย์ เฉลียวศิลป์
๓. จ่าสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล
๔.๒ การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การพลศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ที่ประชุมรับทราบ การจัดงานพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการพลศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร จานวน ๓ ,๕๐๐ คน โดยเป็นบัณฑิตจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี จานวน ๓๔๓ คน ทั้งนี้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับผิดชอบงาน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่าย
สถานที่ภูมิทัศน์และฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสารและประชาสัมพันธ์
/๔.๓ การจัดงาน...

~๒~
๔.๓ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีและ
การจัดงานคืนสู่เหย้าพลศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรีและการจัดงานคืนสู่เหย้าพลศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยการจัดงานแบ่งกิจกรรม เป็น
๓ กิจกรรม ได้แก่
๑) กิจกรรมที่ ๑ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบวงสรวง
พระภูมิเจ้าที่
๒) กิจกรรมที่ ๒ พิธีสงฆ์ ทาบุญเลี้ยงพระ ๙ รูป
๓) กิจกรรมที่ ๓ พิธีเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
๒. การจัดงาน “คืนสู่เหย้าพลศึกษาสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๙ ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สวนน้าสมอรุณ ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย
ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธศิลปอาชา ประธานกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี
๔.๔ การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ทางวิ
ง ชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ที่

คณะ

๑.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

๒.
๓.

๑๕

ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระหว่างปีการศึกษา
๒๕๕๓-๒๕๕๗
๗

๑๖
๒๓

๒
๑๐

คณาจารย์
ทั้งหมด
(คน)

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รุ่นที่ รุ่นที่ รวม ได้รับการแต่งตั้ง
๑
๒
(๒๙ ก.พ. ๕๙)
๓
๑
๔
๑
๕
๑

๓
๑

๘
๒

๔
๑

รวม

๕๔
๑๙
๙
๕
๑๔
๖
และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคณาจารย์ดาเนินการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ (ภาคต้น) จานวน ๙ ราย และรุ่นที่ ๒ (ภาคปลาย)จานวน ๕ ราย
บัดนี้ มีผลงานของคณาจารย์ รุ่นที่ ๑ (ภาคต้น) ผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จานวน ๖ ราย
๔.๕ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ประชุมรับทราบวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
/๔.๖ คาขอตั้ง…

~๓~
๔.๖ คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙โดยสภาสถาบันการพลศึกษาได้มีมติเห็นชอบคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี (เงินรายได้)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ในครั้งการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปลาย ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๒๕๗ ราย โดยเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จานวน ๗๖ ราย
คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๒๗ ราย และคณะศึกษาศาสตร์ จานวน ๑๕๔ ราย
๕.๒ รายงานผลการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕.๓ ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเครื่องมือในการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบ หลักเกณฑ์และเครื่องมือในการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕.๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ของข้าราชการและลูกจ้างประจาทุกกลุ่ม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตทางเอกสาร
ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รองประธานการประชุม ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการรายงาน ผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงขอทบทวนอัตราการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อพิจารณาอัตราการให้บริการใหม่ที่เหมาะสมกับค่าสาธารณูปโภค และค่า
บารุงรักษาเครื่องมือการออกกาลังกายที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีต้องรับผิดชอบ แล้วจะนาเสนอการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอัตราการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในการประชุมครั้งต่อไป
นายสุนันต์ ระฆังทอง กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การ พิจารณา
อัตราการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องพิจารณารายจ่ายแต่ละเดือนให้ครบถ้วน จึงจะ
พิจารณาอัตราค่าบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาใหม่ได้ เนื่องจากการปรับราคาการให้บริการไม่ควร
ปรับหลายครั้ง
/ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

~๔~
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะว่าปัจจุบันสังคมต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ กีฬาดี เรียนดี ภาษาอังกฤษดี ขณะนี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังขาดบุคลากรด้านนี้ ๙ อัตรา และวาระการประชุมที่ผ่านมามีการนาเสนอรายชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีนักศึกษาที่จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ ๑
วิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพราะจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและนักกีฬาในอนาคตต่อไป
มติ ที่ประชุม เห็นชอบและมอบวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับข้อเสนอแนะของกรรมการวิทยาเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
๗.๑ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติกาหนดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อขอความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (Asian)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา บุพพวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี

