สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
...............................................................................................................................................................
สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษาได้มีมติในคราวประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดังนี้
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความเคลื่อนไหวของนักเรียนโรงเรียนกีฬาและนักศึกษาของ
วิทยาเขต ที่สอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจานวน ๑๐ คน โดยส่งไปเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ
กีฬา สรีระวิทยา และเรื่องผู้ฝึกสอนกีฬา
๑.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง พระราชบัญญัติสถาบันการ
พลศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ….
๑.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬา ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความต้องการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬา ซึ่งในขณะนี้มีคณะทางานเข้ามา
ศึกษาข้อมูลจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบการเตรียมการจัด การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพล
ศึกษาปี ๒๕๕๕ โดยมี ๒ โครงการ คือ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติโรงเรียนกีฬาในกลุ่มประชาคม
และ โครงการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ครั้ ง ที่ ๒ ด้ า นพลศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและสุ ข ภาพ
นันทนาการและการจัดการธุรกิจกีฬาและการท่องเที่ยว
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
๓. เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้สถาบันการพลศึกษานาเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี ภาคปลาย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของสถาบันการพลศึกษาทั้ง ๑๗ วิทยาเขต ๓
คณะวิชา รวมจานวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๒ ราย ต่อสภาสถาบันการพลศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จานวน
๑๘ ราย ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ ๒ จ านวน ๒๔ ราย และปริ ญ ญาตรี จ านวน ๓๕๓ ราย
รวมทั้งสิ้น ๓๙๗ ราย

๒. คณะศิลปศาสตร์ เป็นปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จานวน ๑๖ ราย ปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ ๒ จานวน ๕ ราย และปริญญาตรี จานวน ๑๐๙ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ ราย
๓. คณะศึกษาศาสตร์ เป็นปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จานวน ๓๕ ราย ปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ ๒ จานวน ๔๖ ราย และปริญญาตรี จานวน ๖๑๖ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๙๗ ราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
๓.๒ ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบและมอบสถาบั น การพลศึ ก ษา น าศั ก ยภาพหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน ของวิทยาเขตศรีสะเกษ เสนอต่อสภา
สถาบันการพลศึกษาพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓.๓ ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบหลั ก สู ต รมาตรฐานศิ ล ปะมวยไทย (๙ ขั้ น ) ของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในหลักการ และมอบสถาบันการพลศึกษา ไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ ก่อนนาเสนอสภาสถาบันการพลศึกษาพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓.๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่าง ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการการศึกษา
ควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ สถาบันการพลศึกษา
ในต่างประเทศ พ.ศ. ... และมอบสถาบันการพลศึกษา นาเสนอต่อสภาสถาบันการพลศึกษาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
๓.๕ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ วิทยาเขตล าปางขยายแผนการรับนักศึกษาประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ตามเสนอ และมอบสถาบันการพลศึกษานาเสนอต่อสภาสถาบันการพลศึกษาเพื่ออนุมัติ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถาบันการพลศึกษา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถาบันการพลศึกษา ดังนี้
๔.๑ ความขาดแคลนนักพลศึกษา และนักสุขศึกษา อาชีพนักพลศึกษา และนักสุขศึกษานั้น
มีความต้องการอย่างมากสาหรับประเทศไทย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะเน้นในเรื่องการรักษาเป็น
ส่วนใหญ่ ยังขาดเรื่องการป้องกันโรค และหน้าที่การป้องกันโรคนั้นมีความมั่นใจว่าทางสถาบันการพลศึกษา
จะทาได้สาเร็จ ในขณะนี้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่จะเผยแพร่สู่ประชาชนนั้น ยังน้อย เพราะฉะนั้นจึง
ต้ อ งการนั ก สุ ข ศึ ก ษาเข้ า ไปพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนอี ก เป็ น จ านวนมาก โรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข ก็ยังขาดนักสุขศึกษาจานวนมาก ดังนั้น นักพลศึกษาก็สามารถเข้าไปทางานในส่วนนี้ได้ จึง
อยากให้สถาบันการพลศึกษาได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุขภาพ และ
กรมควบคุมโรค เพื่อจะได้เปิดอาชีพให้บัณฑิตได้อย่างกว้างขว้าง
๔.๒ เรื่ อ งศู น ย์ กี ฬ าทางน้ าวิ ท ยาเขตกระบี่ ขณะนี้ ไ ด้ ฝึ กนั ก ด าน้ า Scuba
School
International เมื่อฝึกจบแล้วนั้นสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ ตอนนี้ทางอุทยานก็ใช้เด็กของเราเก็บขยะ
ใต้ทะเล โดยในปีนี้ ทางจังหวัดกระบี่ได้ อนุมัติ งบประมาณเพิ่มเติมจานวน ๑๒ ล้านบาทเพื่อเปิดศูนย์ความ
ปลอดภัยทางน้า

๔.๓ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน เสนอให้ทั้ง ๑๗ วิทยาเขต
ได้ดาเนินการเชิงรุก เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพราะเหลือเวลาเพียง ๓ ปีเท่านั้น
๔.๔ การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา โดยครู ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ๑ หมื่นบาท เป็น
กาลังใจในการสอน แต่ก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาด้วยว่าจะยินยอมเรียนหรือไม่

