สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษาได้มีมติในคราวประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ดังนี้
๑. เรือ่ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ รับทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนผู้บริหาร
๑.๒ รับทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
๑.๓ รับทราบการร่วมลงนามในคาประกาศปฏิญญาความร่วมมือในการสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๑.๔ รับทราบการลงนามข้ อตกลงระหว่างสถาบันการพลศึกษากับมหาวิทยาลัยโอเรกอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑.๕ รั บทราบการเตรี ยมการรองรั บการเปิ ดหลั กสูตร ปวช. และ ปวส. ในสถาบั นการ
พลศึกษา
๑.๖ รับทราบสรุปจานวนบุคลากรและนักกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ที่เข้ าร่วมการ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๗ รับทราบสรุปจานวนบุคลากรและนักกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ที่เข้ าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๒. เรือ่ งสืบเนือ่ ง
๒.๑ รับทราบคาสัง่ สภาสถาบันการพลศึกษา เรื่ อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ นพิชญพิจารณ์และผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการประจาวารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา
๒.๒ เห็ นชอบให้ส ถาบันการพลศึ กษาน าเสนอ ร่ าง ระเบี ยบสถาบั นการพลศึ กษา
ว่าด้วยค่าตอบแทนการอ่านบทความและตรวจเอกสารวิชาการการจัดทาวารสารวิชาการสถาบันการ
พลศึ ก ษา ต่ อ สภาสถาบั น การพลศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป โดยให้ ส ถาบั น ปรั บ เพิ่ ม อั ต รา
ค่า ตอบแทนการอ่ า นบทความ และการตรวจพิ สูจน์ อักษรบทความ พร้ อมทั้งให้ มีคาสั่งสถาบั น การ
พลศึกษาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ประจาในกองบรรณาธิการเพื่อช่วยประสานและติดตาม
งานเกี่ยวกับวารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา
๓. เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณา
๓.๑ เห็ น ชอบให้ ส ถาบั น การพลศึ ก ษาน าเสนอรายชื่ อ ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ภาคต้ น ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๒ จากวิ ท ยาเขตชุ ม พร ๓ ราย และวิ ท ยาเขตตรั ง ๑ ราย
รวมทั้งสิ้น ๔ ราย ต่อสภาสถาบันการพลศึกษาเพื่ออนุมัติให้ ปริญญาบัตรต่อไป
๓.๒ ให้วิ ท ยาเขตยะลาปรั บ แก้ไ ขศั ก ยภาพการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา ดังนี้
๑. จั ดเรี ย งรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูตรทั้ง ๕ ราย ตามคุ ณ วุ ฒิ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกั บ
สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
๒. ให้ ข้อสังเกตว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรต้ องเป็ นผู้ท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เนื่องจากเป็ นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และต้ องเป็ นอาจารย์ประจาที่ยังปฏิบัติหน้ าที่ในวิทยาเขต

๓. ให้ ไปศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างผู้เกษียณอายุราชการเป็ นอาจารย์ประจา
หลักสูตร
๔. ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกจัดแผนการเรี ยนแบบ ข ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรี ยนที่
ไม่ ได้ ป ระกอบอาชี พ ครู ซึ่ ง หากให้ ผ้ ู เ รี ย นที่ป ระกอบอาชี พ ครู ลงเรี ยนกลุ่ ม เดี ย วกัน อาจเกิด ความ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน และเสียเวลาในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูอกี หนึ่งปี
๓.๓ เห็ นชอบให้ส ถาบั นการพลศึ ก ษานาเสนอศั กยภาพการจัด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา ของสถาบันการ
พลศึกษาวิยาเขตกระบี่ ต่อสภาสถาบันการพลศึกษาเพื่ออนุมัติ ศักยภาพต่อไป โดยให้ วิทยาเขตกระบี่
ปรับแก้ ไขดังนี้
๑. ปรับชื่อสาขาวิชานิเทศสาสตร์ เป็ นสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา เพื่อสอดคล้ องกับชื่อ
ปริญญา
๒. จัดเรียงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง ๕ ราย ตามลาดับความสาคัญของ
สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
๓.๔ เห็นชอบให้สถาบันการพลศึกษานาเสนอการเปลีย่ น คาว่า “โปรแกรมวิชา” เป็ น
“สาขาวิชา” ทุกหลักสูตรที่เปิ ดสอนใน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาต่อสภาสถาบันการ
พลศึกษา โดยให้คงชื่อเดิมไว้ โดยต้ องไม่กระทบกับโครงสร้ าง และรายวิชาในหลักสูตรเดิม สาหรับ
กรณี โปรแกรมวิ ช านั นทนาการเชิ งพาณิช ย์และการท่องเที่ยวให้ เ ปลี่ ยนเป็ นสาขาวิชานัน ทนาการเชิ ง
พาณิชย์และการท่องเที่ยว โดยให้ มีผลย้ อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘

๒

