
    

              

 

  

 

   
 

ระเบียบวาระการประชุม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ลูกจ้างประจ า ผู้ฝึกสอนกีฬา 

 และพนักงานจ้างเหมาบริการ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ผ่านโปรแกรม (Zoom Meeting) ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 

วิทยาเขตชยัภมิู 
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ระเบียบวาระการประชุม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้ฝึกสอนกีฬา 

และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ครั้งที่ ๑/256๕ 

วันศุกร์ที่ ๔  มีนาคม  256๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม (Zoom Meeting) ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิ

………………………………………….. 

พิธีก่อนการประชุม  
    - สวดมนต์ไหว้พระ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
    ๑.๑  ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ จริญญา สมานญาติ  ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทาง
วิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  

  ๑.๒  การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ๑.๓  การส่งเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 
  - คณาจารย์ 
  - บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
  - ลูกจ้างประจ า  
  ๑.๔  การส่งผลการเรียนและการแก้ไขเกรด 
 ๑.๕  การออกแนะแนวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) 
 ๑.๖  การปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม       
  พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔    
เวลา ๑๓.๐๐ น. (เอกสารประกอบแนบท้าย ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 ฝ่ายบริหาร (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา วงศ์ค าสิงห์)  
  ๔.๑.๑  แจ้งฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ หากข้าราชการจดทะเบียนสมรส/หย่า/มีบุตร             
ให้น าเอกสารส่ง คุณ กรกฎ วังคีรี เพื่อปรับข้อมูลทะเบียนภาครัฐ 

 ๔.๒ ฝ่ายวชิาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์)  
 ............................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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   4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว)  
 ............................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 4.4 ฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จุลมาศ)  
 ............................................................................................................................. .........................
................................................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 4.5 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (นายสงกรานต์ ธิจิ่น)  
 ............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 4.6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์)  
   งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔.๖.๑ วันที่ 14 มกราคม 2565 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลั งกายและกีฬา  จัดโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ผ่ าน Zoom Meeting 
  4.6.2 วันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและกีฬา จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่าน Zoom Meeting 
  4.6.3 วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา จัดโครงการส ารวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
   ๔.๖.4 วันที่ 3 มีนาคม 2565 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่าน Zoom Meeting 

   4.6.5 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้งานระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและกีฬา จ านวน 3 คน ทีบ่ริษัทอีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Evolution Wellness) 
ฟิตเนส เฟิร์ส (Fitness First)  
 

 งานวิชาการ 
4.6.6 จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  

    - ประเภทโควตา   จ านวน  12  คน 
    - ประเภททั่วไป (รอบที่ 1) จ านวน  5  คน 
    รวม  จ านาน  17  คน 
  4.6.7 บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ประเภททั่วไป รอบ 2)  ประจ าปีการศึกษา 2565 มีจ านวน.... คน 
  4.6.8 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 26 คน 
  4.6.9 จ านวนนักศึกษาที่เข้าทดสอบ TNSU English Test นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 
34 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 34 คน และนักศึกษาตกค้าง จ านวน 2 คน รวมทั้งหมด 70 คน 
  - จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 34 คน เข้าทดสอบ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
จ านวน 8 คน ตกค้าง 26 คน เลื่อนไปสอบวันที่ 7 มีนาคม 2565 จ านวน 22 คน เก็บตัวนักกีฬา จ านวน 4 คน  
  - จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คาดว่าจะเข้าทดสอบ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 จ านวน  
32 คน เก็บตัวนักกีฬา จ านวน 1 คน และไปสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าท างาน (Foundation) จ านวน 1 คน 

https://dict.longdo.com/search/foundation
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  4.6.10 งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูล มคอ.5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จากอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกท่าน ภายในวันที่ 
18 มีนาคม 2565 
 

   งานกิจการนักศึกษา 
  4.6.11 แบบรายงานจ านวนบัณฑิตที่ร่วมซ้อม/ไม่ร่วมซ้อม ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ปีการศึกษา 2561 – 2563 วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมไอยรา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ 
 

คณะ/ปริญญา 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

ซ้อม ไม่ซ้อม ซ้อม ไม่ซ้อม ซ้อม ไม่ซ้อม ซ้อม ไม่ซ้อม 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ         

วิทยาศาสตรบัณฑิต 41 2 38 2 36 4 115 8 

รวมทั้งสิ้น 41 2 38 2 36 4 115 8 

  4.6.12 แบบรายงานจ านวนบัณฑิตที่เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ปีการศึกษา 2561 – 2563 วันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี 

คณะ/ปริญญา 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

2561 2562 2563 รวมทั้งสิ้น 

เข่าร่วม ไม่เข้าร่วม เข่าร่วม ไม่เข้าร่วม เข่าร่วม ไม่เข้าร่วม เข่าร่วม ไม่เข้าร่วม 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ         

วิทยาศาสตรบัณฑิต 15 28 16 25 24 16 55 69 

รวมทั้งสิ้น 15 28 16 25 24 16 55 69 

 
 4.7 คณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ เรืองนุภาพขจร)  
  ๔.๗.๑  การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ ๓ 
  ๔.๗.๒  รายงานกิจกรรมของคณะศิลปะศาสตร์ 

 ............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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 4.8 คณะศึกษาศาสตร์ (นายวิระ ชัยบุตร)  
 ............................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 4.9 หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตชัยภูมิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์          
แตงมีแสง)  
 ............................................................................................................................. .........................
.................................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

 4.10 หัวหน้าส านักงานกีฬา (นายแสนศักดา  วรรณมูล)  
  ๔.๑๐.๑  รายงานนักศึกษาเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทย ดังนี้ 

๑. กีฬายกน้ าหนัก สถานที่ฝึกซ้อม ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ าหนัก ปตท. กองพันทหารพัฒนาที่ 3 อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

๒. กีฬามวยสากลสมัครเล่น สถานที่ฝึกซ้อม สถาบันพัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คณะ ชั้นปีที่ รายการแข่งขัน 

1 นายวีระพล จงจอหอ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 3 
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ คัดเลือก
โอลิมปิก 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คณะ ชั้นปีที่ รายการแข่งขัน 

1 นายสุทธิพงษ์ จีรัมย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย
ชิงแชมป์โลก 

2 นายนนทพัฒน์ ธานีวรรณ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย
ชิงแชมป์โลก 

3 นายณัฐวุฒิ สืบสวน วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย
ชิงแชมป์โลก 

4 นางสาวดวงกมล คงทอง วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย 
ชิงแชมป์เยาวชนโลก 
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๓. กีฬามวยไทยสมัครเล่น สถานที่ฝึกซ้อม สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คณะ ชั้นปีที่ รายการแข่งขัน 

1 นางสาวธนวรรณ ทองดวง วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 3 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

 

๔. กีฬาคิกบ็อกซ่ิง สถานที่ฝึกซ้อม ค่ายมวยบัญชาเมฆ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คณะ ชั้นปีที่ รายการแข่งขัน 

1 นางสาววราพร ใจเที่ยง วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 3 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

2 นางสาวปรึยาลักษณ์ แสนโพธิ์กลาง วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 3 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

3 นายเสกสิทธิ์ ทิมะดี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

4 นายกัมปนาถ วัลศิริพัฒนชัย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

5 นายโอภาส รอดนอก วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 3 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

6 นายธันวา ค าผาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

7 นางสาวกัญญ์วรา บุญเพ็ง คณะศึกษาศาสตร์ 3 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

8 นายสันติสุข ภายผักแว่น คณะศึกษาศาสตร์ 5 
ซีเกมส์ เอเชียนอินดอร์ - มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ 

 

๕. กีฬาปันจักสีลัต สถานที่ฝึกซ้อม สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คณะ ชั้นปีที่ รายการแข่งขัน 

1 นายพรอนันต์ ศรีสกุล คณะศึกษาศาสตร์ 4 ซีเกมส์ 



-๗- 
 

 

๖. กีฬาซอฟท์บอล สถานที่ฝึกซ้อม สนามฝึกซ้อมสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย  

 
 

 ๔.๑๐.๒   รายงานจ านวนชนิดกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษ
เกมส”์  จังหวัดศรีสะเกษ ในนามตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับที่ ชนิดกีฬา 
ผู้จัดการทีม

(คน) 
ผู้ฝึกสอน

(คน) 
นักกีฬา 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 กรีฑา - - 1  

2 ซอฟท์บอล - 1 1  

3 มวยไทยสมัครเล่น - 1 4  

4 เซปักตะกร้อทีม ชาย 1 1 12  

5 ปัญจกีฬา 1 1 -  

6 แฮนด์บอลชายหาดทีมหญิง 1 1 9  

รวม 7 ชนิดกีฬา 3 5 27  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
         

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คณะ ชั้นปีที่ รายการแข่งขัน 

1 นายพันธ์เทพ อ่ิมสวาสดิ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ คัดเลือก
โอลิมปิก 
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