สรุปมติการประชุมราชการ ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
-------------------------------------------การประชุมราชการ ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ ขอแสดงความยินดี และขอแนะนาคณะผู้บริหารชุดใหม่ของสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร
๑.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
1.2.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง
1.2.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
1.2.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดกิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
1.2.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ พิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ กาหนดการพิธีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการ
พลศึกษา
๑.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ กาหนดการเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช
1.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2561
1.7 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6/2561
1.8 ที่ประชุมมีมติรับทราบ สรุปผลการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2561
1.8.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
1.8.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ กิจกรรมออกน้าเหงื่อและออกน้าใจ
1.8.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินการโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1.8.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5
1.8.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินงานตามโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อ
เยาวชนและประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.8.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-21.9 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินงานตามโครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้า
1.10 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.11 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย และปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.12 ที่ประชุมมีมติรับทราบ กรอบแนวคิดและแผนการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันการ
พลศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
1.13 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ปฏิทินเป้าหมายการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันการพลศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
1.14 ที่ประชุมมีมติรับทราบ รายละเอียดการสนับสนุนเงินงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 สถาบันการพลศึกษา
1.15 ที่ประชุมมีมติรับทราบ สถานะโครงการวิจัยสถาบันการพลศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2561 สถาบันการพลศึกษา
1.16 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเสนอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา
1.17 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการภายในคณะ
และแบ่งส่วนราชการภายในสานักกีฬา
1.18 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
3. เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดที่นั่งของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้ง
ทาป้ายติดหน้าห้อง
๔.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ นโยบายคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2561
๔.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบ ระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และอื่น ๆ ปี พ.ศ.
2561
๔.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเลือกตั้งคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร
๔.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบ คู่มือการปฏิบัติราชการของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบ คู่มือแผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4.9.1 ฝ่ายบริหาร
4.9.1.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเปิด – ปิดภาคเรียนของนักศึกษา
4.9.1.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมผู้บริหาร เมื่อรับฟังนโยบายของ
รองอธิการบดี ให้นามาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัดทราบต่อไป
4.9.2 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
4.9.2.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับงานประกัน
คุณภาพสาเร็จไปด้วยดี และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา
2560
ระดับวิทยาเขตสมุทรสาคร
4.00 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
3.89 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดี
คณะศิลปศาสตร์
3.45 คะแนน การดาเนินงานระดับ พอใช้
คณะศึกษาศาสตร์
4.53 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดีมาก
4.9.3 ฝ่ายแผนและพัฒนา
4.9.3.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขออนุมัติโครงการต่าง ๆ มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ต้องส่ง
ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อที่ฝ่ายแผนและพัฒนาจะได้ดาเนินการต่อไป
4.9.3.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ นางสาวพรพิมล พันธ์กล้วยไม้ ได้ชี้แจงนโยบายตาม
มาตรการประหยัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม เฉพาะเงินรายได้
๔.9.๔ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
4.9.4.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ กรณีงานเร่งด่วน ขออนุญาตใช้โทรศัพท์ติดต่อในการ
ทา
เรื่องขอรถยนต์ราชการ เพราะขั้นตอนการทาหนังสือมีหลายขั้นตอนทาให้เกิดการล่าช้า
๔.9.๕ ฝ่ายวิชาการ
4.9.5.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี พ.ศ. 2562 ให้ฝ่าย
วิชาการได้เตรียมประกาศตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ให้ระงับไว้ก่อน รอประกาศจากสถาบันการพลศึกษา
4.9.5.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ จัดประชุมการทาตารางสอบปลายภาค วันที่ 30
ตุลาคม 2561
4.9.5.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ จัดประชุมเตรียมแผนการเปิดหลักสูตรระดับปริญญา
โท วันที่ 31 ตุลาคม 2561
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4.9.6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
4.9.6.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ วิทยาเขตสมุทรสาคร เสนอชื่อ ดร.อรวรรณ ทองดีเจริญ
4.9.6.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มีอัตราการใช้
บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แล้ว
4.9.6.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
4.9.6.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 3 และ 4 เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้า
4.9.6.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ก.พ. ได้มีมติรับรองคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกาหนดเป็นคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
4.9.6.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ไม่สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเฉพาะในเขตพื้นที่
รับผิดชอบได้ เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
๔.9.๗ คณะศิลปศาสตร์
4.9.7.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ดิจิทัล รายการทอล์ก กะเทย Onenight และการใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่ RCA
๔.9.๘ คณะศึกษาศาสตร์
4.9.8.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ตาแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์จะหมดวาระ
เดือน มกราคม 2562
4.9.8.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ นักศึกษาที่จบแล้วได้รับการเรียกบรรจุราชการเพิ่มอีก 1
คน
4.9.8.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี ได้เปิดโอกาสให้
คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับบุคลากรเพิ่มในตาแหน่งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท เงินเดือน 16,500 บาท
4.9.8.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน ขอย้ายคณะจากคณะศิลปศาสตร์
ไปสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาจากสถาบันการพลศึกษา
๔.9.๙ สานักงานรองอธิการบดี
4.9.9.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 25 – 31
ตุลาคม 2561
4.10.9.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมการเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหาร วันที่ 25
ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2

-5๔.9.๑๐ สานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4.9.10.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล FA CUP
4.9.10.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รอบคัดเลือก และในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2561 การลงทีม
ผู้ฝึกซ้อมกับทีมชาติกัมพูชา ณ สนามภูติอนันต์ราชนาวี
5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การวางแผนมาตรการป้องกันอุทกภัยน้าท่วมพื้นที่ภายในวิทยาเขตสมุทรสาคร
5.1.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประสานงานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
5.1.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประวัติความเป็นมาวิทยาเขต
5.1.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ข้อมูลสภาวะน้าท่วม (เริ่มเกิดขึ้นเมื่อใด)
5.1.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ พื้นที่หน่วยงานทางราชการที่รับผิดชอบ
5.1.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสัน้ ระยะยาวและยั่งยืน
๕.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ ระเบียบการจัดสรรบ้านพักราชการ จะดาเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
และเหมาะสมต่อไป
5.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การให้บริการอาคารสถานที่และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของวิทยาเขต
สมุทรสาคร จะต้องมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
5.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเปิด – ปิด ประตูเข้าออกวิทยาเขตสมุทรสาคร ให้กาหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
5.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การปรับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตสมุทรสาคร ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องวางแผนดาเนินการ
5.5.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ระบบการจราจร (ถนน สถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์)
จัดระบบให้มีความเหมาะสม
5.5.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ระบบรางระบายน้า
5.5.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ระบบแสงสว่าง
5.5.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ระบบกล้องวงจรปิด ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายและและพัฒนา ไปจัดทารายละเอียดนาเสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
5.5.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ สภาพภูมิทัศน์ ให้งานอาคารสถานที่ฝ่ายบริหาร ดาเนินการ
ประสานงานให้มีความสวยงาม
5.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ตรวจสอบหนังสือทาความตกลง (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการทบทวนใหม่
5.7 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-65.8 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาข้อมูลปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ขอให้ฝ่ายแผนและพัฒนาได้
เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการที่มีการปรับปรุง
5.9 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาข้อมูลขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียน
คณะศิลปศาสตร์ ขอให้รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์จัดเตรียมข้อมูลอาคารเก่า และข้อมูลอาคารที่จะขอใหม่เป็น
อาคารเรียน 5 ชั้น
5.10 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาบัตรประจาตัวบุคลากร ของวิทยาเขตสมุทรสาคร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
5.11 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เรื่องที่ต้องบรรจุไว้ในระเบียบวาระ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกครั้ง และให้ดาเนินการดังนี้
5.11.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผลการดาเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.11.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผลการดาเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
5.11.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผลการดาเนินงานสานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
5.11.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การนาเสนอให้มีเนื้อหาประกอบระเบียบวาระการประชุมบรรจุ
อยู่ในเล่ม หรือเป็นเอกสารแนบ และต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งนาเสนอในรูปแบบของ
Power point
6. เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมราชการคณะผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง (กาหนดเป็นวันพุธสัปดาห์
แรกของทุกเดือน)
๖.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมราชการของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง (กาหนดเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 2
ของเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน)
๖.๓ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบ การจัด ท าระบบฐานข้ อมู ล บุ ค ลากรในเว็บ ไซด์ และป้ ายบุ ค ลากรขอให้
ดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน
6.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3

(นางสาวน้าฝน ผ่องอาไพ)
เลขานุการการประชุม

