~๑~
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ อาคารอานวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
*******************
คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวัน
เสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีและรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ทางเอกสาร)
โดยไม่มีการปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๕๙
๓.๒ ร่างระเบียบสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ....
มติที่ประชุมขอให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทบทวนร่างระเบียบสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ....
อีกครั้งหนึ่ง แล้วนาเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบรายงานการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา (วิชาเอก)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกสอนกีฬา)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพ)
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการกีฬา
สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

แผนการรับ
๒๕๕๙
๓๙๐
๑๒๐
๓๐
๖๐
๓๐
๑๒๐
๖๐
๓๐
๓๐

รายงานตัว
๒๕๙
๗๖
๒๙
๓๓
๑๔
๓๓
๑๗
๑๐
๖

รับสมัครและ
สอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)
๑๒๐
๔๐
๒๕
๑๕
๘๐
๔๐
๒๐
๒๐
/คณะศึกษาศาสตร์....

~๒~
คณะศึกษาศาสตร์
๗. สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโท
โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๘. สาขาวิชาพลศึกษา
รวม

๑๕๐
๑๕๐
๑๓
๑๓
๑๓
๔๐๓

๑๕๐
๑๕๐
๒๕๙

๑๓
๑๓
๑๓
๑๓๓

๔.๒ การดาเนินงานโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก
ที่ประชุมรับทราบ การดาเนินงานโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก
โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีเปิดสอนชนิดกีฬาว่ายน้า จานวน ๓๕๑ คน ในระหว่างวันที่ ๒๓
เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔.๓ การทบทวนระบบบริหารและการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๙ (บูรณาการโครงการระดับวิทยาเขตและระดับคณะ)
ที่ประชุมรับทราบ การทบทวนระบบบริหารและการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๕๙ (บูรณาการโครงการระดับวิทยาเขตและระดับคณะ) โดยมีกาหนดการดังนี้
๑.ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๐ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรของวิทยาเขตทุกคน
ตามคาสั่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ ๒๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
ระบบการบริหารและการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๕๙ (บูรณาการ
โครงการระดับวิทยาเขตและระดับคณะ)
๒.ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ บึงฉวากรีสอร์ท
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๙๐ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร
ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่พิเศษ ตามคาสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่
๒๐๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการทบทวนระบบการบริหารและการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๕๙ (บูรณาการโครงการระดับวิทยาเขตและระดับคณะ)
๔.๔ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่
ทางวิ
ง ชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ที่

คณะ

๑.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
รวม

๒.
๓.

คณาจารย์
ทั้งหมด
(คน)

ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระหว่างปีการศึกษา
๒๕๕๓-๒๕๕๗

๑๕

๗

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

๑๖
๒๓
๕๔

๒
๑๐
๑๙

๕
๑
๙

๓
๑
๕

๘
๒
๑๔

๔
๑
๖
/และในปี....

~๓~
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
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จานวน ๒ ราย ได้แก่
๑. นายศิริวุฒิ หารสุวรรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
๒. นางสาวพรชนก ตาจันทึก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕.๒
รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๓ ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเครื่องมือในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และเครื่องมือในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให้ปรับแก้ข้อความตามมติที่ประชุม
๕.๔
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีปี
การศึกษา ๒๕๕๘
๕.๕
รายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ ๓
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้
รายการ
วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๓๖,๖๔๗,๐๔๒.๐๐ ๑๙,๔๓๙,๔๒๗.๒๑ ๑๗,๒๐๗,๖๑๔.๗๙
(๑๐๐%)
(๕๓.๐๕%)
(๔๖.๙๕%)
การเบิก-จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๙
๑๔,๒๑๐,๒๐๐.๐๐ ๗,๘๗๕,๕๐๓.๕๐ ๖,๓๓๔,๖๙๖.๕๐
(๑๐๐%)
(๕๕.๔๒%)
(๔๔.๕๘%)
/ระเบียบวาระที่ ๖....

~๔~
ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า จาก
รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังมีความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมเรื่อง
ผลงานวิจัย ควรนาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเพื่อพิจารณาการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ดร.ชาญชัย ทิพเนตร
กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า
การปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจากเดิม ราคา ๓,๐๐๐ บาท ปรับมาเป็น ๙,๐๐๐ บาท
วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีเหตุผลใดมารองรับการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการนี้บ้างหรือไม่
นายวราวุธศิลปอาชา ประธานกรรมการวิทยาเขต เสนอแนะ ให้ทบทวนอัตรา
ค่าธรรมเนียม
และค่าบริการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬเพืา ่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกาลังกายตามภารกิจของวิทยาเขต
มติ ที่ประชุม เห็นชอบและมอบวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับข้อเสนอแนะของกรรมการวิทยาเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
๗.๑ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติกาหนดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา บุพพวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี

