สรุปมติการประชุมราชการคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
-------------------------------------------การประชุมราชการคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
๑.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑.๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง
๑.๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
๑.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา”
๑.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การส่งงานในหน้าที่ราชการ
1.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ กาหนดการพิธีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา
๑.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
๑.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบ กาหนดการเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช
๑.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบ รัฐบาลเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดกิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
3. เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การร่วมพิธีและร่วมบริจาคจตุปัจจัยในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจาปี ๒๕๖๑
4.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร
๔.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4.3.1 นางสาวน้าฝน ผ่องอาไพ
หัวหน้าสานักงานรองอธิการบดี
4.3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ปัทมะรางกูล หัวหน้าสานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

-2๔.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แต่งตั้ง จ่าสิบตารวจหญิง ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ เป็นรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร
๔.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสถาบันการพลศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๔.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
๔.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนราชการ
๔.๑๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขอเสนอหนังสือราชการ
๔.๑๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
๔.๑๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ เรื่องสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการและเตรียมการ
๔.๑๒.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ คู่มือแผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑๒.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑๒.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๑๒.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ แบบฟอร์มประกอบการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ
๔.๑๒.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับระบบงาน
สารบรรณ
๔.๑๓ เรื่องแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ
4.13.1 ฝ่ายบริหาร
4.13.1.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การส่งงานในหน้าที่ราชการ
4.13.1.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณด้วยการจัดกิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
4.13.2 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(ลากิจ)
4.13.3 ฝ่ายแผนและพัฒนา
4.13.3.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขออนุติโครงการให้สิ้นสุดภายในเดือน มิถุนายน
2562

-3๔.๑๓.๔ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
4.13.4.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การสรรหาเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนา และ
บริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.13.4.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561
4.13.4.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
๔.๑3.๕ ฝ่ายวิชาการ
4.13.5.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ สรุปจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561
4.13.5.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
2562
4.13.6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
4.13.6.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การทดสอบสมรรถภาพทางกายขององค์การบริหาร
การปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑3.๗ คณะศิลปศาสตร์
4.13.7.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ดิจิทัลรายการ ทอล์ก กะเทย Onenight
4.13.7.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การย้ายคณะ เรื่องห้องธุรการ ห้องการเรียน การสอน
สถานที่ทางานชารุด
4.13.7.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขอย้ายคณะ นางสาวยุวลักษณ์ เส้งหวาน
จากคณะศิลปศาสตร์ไปคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑3.๘ คณะศึกษาศาสตร์
4.13.8.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แผนการรับนักศึกษาและอาจารย์พิเศษไม่สอดคล้อง
กัน
4.13.8.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4.13.8.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเข้าร่วมเรียนหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 36 วัดป่าท่าทราย
4.13.8.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเข้าร่วมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ครั้งที่ 3 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5)
4.13.8.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ นักศึกษาที่ย้ายจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ ขณะนี้ได้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

-4๔.๑3.๙ สานักงานรองอธิการบดี
4.13.9.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ เส้นทางการเดินของเอกสาร งานสารบรรณลงรับ
และนาเรื่องไปตามฝ่ายต่าง ๆ ตามหนังสือและให้หัวหน้างานเกษียรหนังสือ และนาเสนอรองอธิการบดีทราบ
๔.๑3.๑๐ สานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4.13.10.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดจ้างผู้เชี่ยวกีฬาภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.13.10.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล FA CUP 2018
5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดที่นั่งของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๕.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ แนวปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของบุคลากร
๕.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแต่งตั้งข้าราชการร่วมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ นโยบายคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบ ระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และอื่นๆ
๕.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเลือกคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร
๕.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบ คู่มือการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
6. เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ที่ประชุมมีมติ รับทราบ สานักงานรองอธิการบดีจัดทาสรุปผลการประชุมคณะผู้บริห าร ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ ภายใน ๓ วัน และแจ้งเวียนให้คณะผู้บริหารทุกท่านทราบ
๖.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ มอบผู้บริหารทุกหน่วยงานนาสรุปผลการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ไปประชุมชี้แจงบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป ภายใน ๗ วัน
๖.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมครั้งต่อไปวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ (วันพุธสัปดาห์แรกของเดือน) หรือตามความเหมาะสมหาก
มีเรื่องราชการเร่งด่วน
6.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจ้างคนพิการในการทางาน วุฒิปริญญาตรี 11,500 บาท

(นางสาวน้าฝน ผ่องอาไพ)
เลขานุการการประชุม

