~๑~
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ อาคารอานวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
*******************
คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอานวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โดยปรับแก้ไขข้อความ “ระเบียบการเก็บเงินบารุงการศึกษา กรณีรักษาสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโทของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี น่าจะมีการทบทวนในเรื่องอัตราการเก็ บเงินบารุงการศึกษาและการ
รั กษาสภาพของนั กศึกษาให้ สู งขึ้นโดยเทียบกับมหาวิทยาลั ยอื่นๆ” ปรับแก้เป็น “ในกรณีของนักศึกษาระดั บ
ปริ ญญาโทของสถาบั นการพลศึ กษา วิ ทยาเขตสุ พรรณบุ รี ที่ ก าลั งท าวิ ทยานิ พนธ์ อยู่ ต้ องเป็ นการเก็ บเงิ น
บารุงการศึกษา ไม่ใช่การรักษาสภาพนักศึกษา” และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ (ทางเอกสาร)
โดยไม่มีการปรับแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๙
ทีป่ ระชุมรับทราบ ผลการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ งบประมาณรายจ่ายที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรร
จากสถาบันการพลศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ประชุมรับทราบ งบประมาณรายจ่ายที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ รับ
การจัดสรรจากสถาบันการพลศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
คาของบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ
งบรายจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
รายจ่าย (บาท)
จัดสรร (บาท)
๑ งบดาเนินงาน
๒๓,๐๓๓,๒๐๐
๑๔,๐๖๓,๑๐๐
๖๑.๐๕
๒ งบลงทุน
๑๗๙,๑๒๑,๓๐๐
๓๘,๙๑๔,๕๐๐
๒๑.๗๒
รวมทั้งสิ้น
๒๐๒,๑๕๔,๕๐๐
๕๒,๙๗๗,๖๐๐
๒๖.๒๐
/๔.๒ สรุปผล...

~๒~
๔.๒ สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
๔.๒.๑ การแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน - ๔ ตุลาคม
๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๔ ชนิดกีฬา
เป็นนักกีฬา ๖ คน ผู้ฝึกสอนกีฬา ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๗ คน
๔.๒.๒ สรุ ปการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬายิงปืนชิ งชนะเลิ ศมหาวิ ทยาลั ยโลก ครั้ง ที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน ๑ คน ผู้ฝึกสอนกีฬา ๑ คน ได้รับเหรียญรางวัล ๒ เหรียญทองแดง
ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
๔.๓ สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑
“พลศึกษาเกมส์” ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ สรุ ป ผลการเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “พลศึกษาเกมส์ ” ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระหว่างวั นที่ ๓๑
สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๓๑ ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬา ๓๓๕ คน ผู้ฝึกสอนกีฬา ๓๕ คน และเจ้าหน้าที่ ๑๒ คน
รวมทั้งสิ้น ๓๘๒ คน ผลการแข่งขันได้ตาแหน่ง “รองชนะเลิศอันดับ ๑” ได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๕๙
เหรียญ เป็นเหรียญทอง ๖๖ เหรียญ เหรียญเงิน ๓๘ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๕๕ เหรียญ
๔.๔ สรุปรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๔ “สุรนารีเกมส์”
ที่ประชุมรับทราบ สรุปรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๔
“สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๔.๕ การจัดงานฉลองชัย “พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ ๔๑” ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ประชุมรับทราบ การจัดงานฉลองชั ย “พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ ๔๑” เมื่อวันที่ ๒๘
กั นยายน ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้ าอาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบั น
การพลศึกษา วิ ทยาเขตสุ พรรณบุ รี โดยมี นายวราวุ ธ ศิ ลปอาชา ประธานกรรมการวิ ทยาเขตสุ พรรณบุ รี
เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานฉลองชัย “พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ ๔๑” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญและ
ก าลั ง ใจแก่ นั ก กี ฬ าและผู้ ฝึ กสอนกี ฬ าทุ ก ท่ า น ที่ เ สี ย สละ ทุ่ ม เทและฝึ ก ซ้ อม จนสามารถคว้ า ต าแหน่ ง
“รองชนะเลิศอันดับ ๑” จาก ๑๗ วิทยาเขตทั่วประเทศ จานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๕๙ เหรียญ เป็นเหรียญ
ทอง ๖๖ เหรียญ เหรียญเงิน ๓๘ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๕๕ เหรียญ
๔.๖ การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการ ที่ครบอายุเกษียณ
ราชการ จานวน ๙ ราย ได้แก่
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.เอก
เกิดเต็มภูมิ
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
/๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

~๓~
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์
ดุษณีย์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร นาควงศ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมไพร ไชยยงค์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐตพล แสงอร่าม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย น้อยสกุล
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๗) อาจารย์วิวรรณ
สถิระ
ตาแหน่ง อาจารย์
๘) อาจารย์ฤทธินาถ
สุวรรณบูรณ์ ตาแหน่ง อาจารย์
๙) นายวิชัยณราช
อู่สุวรรณ
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร นาควงศ์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
๓) นางสาวพัชรี
ทองคาพานิช
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน
๕) นางสาวรัถยา
สีรอด
๕.๓ ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑) นางสาวสุพร
บุญปก
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์
ดุษณีย์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภา
สุนทรสิต
๔) ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์
เนตรประชา
๕) นายมนตรี
คุ้มวงค์
๕.๔ ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติที่ประชุมเห็นชอบ งดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
/๕.๕ ขอความเห็นชอบ...

~๔~
๕.๕ ขอความเห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ
และการท่องเที่ยว ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติที่ประชุมเห็นชอบ งดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ
และการท่องเที่ยว ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๕.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๕.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะศิลปศาสตร์
๕.๙ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์
๕.๑๐ คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
มติที่ประชุมเห็นชอบ ของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
งบรายจ่าย/รายการ
จานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
๑ งบดาเนินงาน
๒๓,๓๓๙,๒๐๐
๒ งบลงทุน
๑๑๐,๒๕๙,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๓๓,๕๙๘,๖๐๐
๕.๑๑ รายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๔)
มติที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานทางการเงินของสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๔) ดังนี้
รายการ
วงเงินงบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๓๙,๙๔๘,๐๐๔
๓๙,๙๒๗,๐๕๗.๙๗ ๒๐,๙๔๖.๐๓
(๑๐๐%)
(๙๙.๙๕%)
(๐.๐๕%)
การเบิก-จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๙
๑๖,๗๙๑,๓๐๐
๑๖,๗๙๑,๓๐๐
๐
(๑๐๐%)
(๑๐๐%)
(๐.๐๐%)
/๕.๑๒ กาหนดการ...

~๕~
๕.๑๒ กาหนดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
มติที่ประชุมเห็นชอบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
ครั้งที่
๑/๒๕๖๐

วัน / เดือน / ปี
เสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๒/๒๕๖๐

เสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓/๒๕๖๐

เสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔/๒๕๖๐

เสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๕/๒๕๖๐

เสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๖/๒๕๖๐

เสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗/๒๕๖๐

เสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลประกอบ
เพื่อขอความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อขอความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อขอความเห็นชอบคาของบประมาณเงินรายได้ระหว่างปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
เพื่อขอความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อขอความเห็นชอบคาของบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อขอความเห็นชอบคาของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อขอความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕.๑๓ การเลือกคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
มติ ที่ประชุมเห็น ชอบ การเลือกคณะกรรมการวิทยาเขตสุ พรรณบุรี ผู้ ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๗ คน และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตาแหน่ง ดังนี้
๑. พันตารวจเอกเชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์
๒. นายบุญชู
จันทร์สุวรรณ
๓. นายศักดิ์ชัย สถิตสวรรยา
๔. นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก
๕. นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์
๖. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
๗. ดร.อานวย ตันพานิชย์
๘. นายวราวุธ ศิลปอาชา นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตาแหน่ง
/ระเบียบวาระที่ ๖....

~๖~
ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า จาก
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรมีอาจารย์บางท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาเหตุใดจึงไม่ใส่คานาหน้า
นามว่า “ดร." ยกตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทาไม
จึงไม่ใช่คาว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ เพราะจะเป็นการแสดงถึงคุณวุฒิอาจารย์ประจา
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน กรรมการวิทยาเขตจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ชี้แจงว่า
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตาแหน่งทางวิชาการเป็นคานาหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๖ ในกรณี
ที่ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้คานาหน้านามอย่างอื่นด้วย ให้เรียงตามลาดับ ก่อนหลัง ดังนี้
๑. ตาแหน่งทางวิชาการ
๒. ยศ
๓. บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคานาหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และมีสิทธิใช้คานาหน้านามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของทางราชการ
เพื่อเป็นการให้เกียรติอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หากมหาวิทยาลัยใดมีแนว
ปฏิบัติเรื่องการใช้คานาหน้านามว่า “ดร.” จะได้นาแนวปฏิบัตินั้นมาใช้กับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีการเปิดการสอนในคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ มีศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์จานวนมาก จึงควรมีผลงานวิจัยที่เป็นผลผลิตจาก
ห้ องปฏิ บั ติ การทางวิ ทยาศาสตร์ ตี พิ มพ์ ในวารสารระดั บชาติ หรื อนานาชาติ และอาจารย์ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ควรทาวิจัยด้วย ทั้งนี้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึกควรมีเครื่องมือที่
ใช้วัดผลจากการฝึกนั้นด้วย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
๗.๑ กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมมีมติ กาหนดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ในวันเสาร์
ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอานวยการ เพื่อขอความเห็นชอบผู้สาเร็จ
การศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา บุพพวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี

