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คํานํา 
 

                       มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ไดดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ไดดําเนินการ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  

วิทยาเขตชัยภูมิ วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในโครงการตาง ๆ       

และภารกิจอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 

                      บัดน้ี การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

มา ณ โอกาสนี้ 
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สารจากรองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิไดดําเนินการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใตพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยมีการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรใหครอบคลุมทุกศาสตรการกีฬาควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาของนักศึกษาใหมี

ศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล จึงสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสรางงานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตร

การกีฬาที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนหันมา

สนใจการออกกําลังกายและเลนกีฬาจนกลายเปนวิถีชีวิตและเสริมสรางสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการฟนฟู 

อนุรักษ และวิจัยเก่ียวกับการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงมวยไทยอันเปนกีฬาประจําชาติ 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ COVIC-19 

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับแนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาสู

รูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) โดยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝาระวัง

และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ COVIC-19 โดยมอบหมายให

หนวยงานในสังกัด ซึ่ งประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร การ กีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร                     

คณะศึกษาศาสตร สํานักงานรองอธิการบดี และสํานักงานกีฬา จัดทํามาตรการและแนวปฏิบัติเพ่ือรองรับ   

การดําเนินงานตั้งแตเตรียมการกอนเปดภาคเรียนและการดําเนินการจัดการเรียนการสอน เชน การคัดกรอง

นักศกึษา การจัดหอพัก หองเรียน โรงอาหาร รวมถึงการฝกซอมกีฬา ทั้งนี้ แมวาจะมีอุปสรรคจากสถานการณ

โควิด แตมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานตามปกติ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานเปนระบบออนไลน

มากขึ้น เชน การประชุมราชการผูบริหารและการประชุมหนวยงานในสังกัดดวยระบบการประชุมทางไกล 

(Video Conference) การจัดหาชุดอุปกรณสําหรับใชจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online Learning)  

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยแหงชาติครั้งท่ี  

3/2563 ใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปรับลดคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายลงในอัตรา

รอยละ 30 ของทุกหลักสูตร ทุกชั้นป ในปการศึกษา 2563 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระ

คาใชจายของผูปกครองและนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ คณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ ตลอดจนผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและผูเกี่ยวของ      

ทุกภาคสวนท่ีไดใหความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต

ชัยภูมิ ใหมีคุณภาพเพื่อเปนสถานศึกษาทางวิชาการ ดานกีฬาของประเทศตามเจตนารมณและวัตถุประสงค

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 2562                                                                                                                                                     

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  เมฆสวรรค 

                                                  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

ขอมูลพื้นฐาน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ชื่อสถานศึกษา  :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

        (Thailand National Sports University Chaiyaphum Campus) 

ตนสังกัด  :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ที่อยู   :  เลขที่ 239 ถนนองคการบริหารสวนจังหวัดสาย 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

         จังหวัดชัยภูมิ 36000 

หมายเลขโทรศัพท   :  0-4481-2088  หมายเลขโทรสาร  :  0-4482-2323 

กอตั้ง   :  5 กุมภาพันธ 2548 

สีประจํา มกช.ชย  :  สีเขียว ขาว เหลือง 

 

ประวัติความเปนมา 

 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ดร.กอ สวัสดิ์พานิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมาตรวจ

ราชการที่จังหวัดชัยภูมิไดบันทึกและปรารภวา บริเวณในเขตเมืองชัยภูมิคับแคบมากโดยเฉพาะสถานศึกษา

ตางๆสนามกีฬาจังหวัดและควรจะไดเปดวิทยาลัยพลศึกษาในโอกาสตอไป โดยขอท่ีดินกองทัพอากาศจะ

เหมาะสมมากจึงมอบใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุน นายสมภาพ ศรีวร 

ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ นายเลื่อน เพชรล้ํา ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จึงไดวางโครงการการดําเนินการ 

และติดตอกักองทัพอากาศเพื่อขอที่สนามบินดังกลาวและทางจังหวัดหาท่ีสนามบินใหใหมที่บานหนองบัวขาว 

อําเภอเมืองชัยภูมิ ตอมาหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี ประธานสภา และรองประธานสภาจังหวัด ได

จัดใหมีการประชุมคร้ังที่ 11/2522 เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2522 ไดตกลงจัดแบงที่สนามบินใหวิทยาลัยพล

ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 100 ไรสนามกีฬาจังหวัด 100 ไรและตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  มีนายจรวย ยิ่งสวัสดิ์  

รองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ไพฑูรย ผูชวยพนักงานที่ดิน เปนเลขานุการ จากนั้น จังหวัดชัยภูมิ 

ไดรายงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย นายแพทยบุญสม มารติน) และกรมพลศึกษาทราบ

เก่ียวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อสรางสนามกีฬาและวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

อธิบดีกรมพลศึกษา ไดตอบรับและใหการสนับสนุนไดสงสถาปนิกกรมพลศึกษามาวางผังที่ดินกอสราง  

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2523 โดยมี ดร.สําอาง พวงบุตร อธิบดีกรมพลศึกษา ไดมาตรวจดูสภาพที่ดินซึ่งตรง

กับชวงที่นายดํารง วชิโรดม เปนผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิและผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิคนตอมาไดดําเนินการ

ตอเนื่องมาโดยตลอด ในป พ.ศ. 2524 จังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการริเริ่มกอตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิข้ึน มีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ดังนี้ 
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1. นายวิโรจน อํามะรตัน       ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ      ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

2. พ.ต.เฉลิม ศุภมร        รองผูวาราชการจังหวัด      รองประธานกรรมการ 

3. นายชาญ วิมลจิตต        ปลัดจังหวัดชัยภูมิ       กรรมการที่ปรึกษา 

4. นายกําธร กิตติชัยภูมิ        ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ      กรรมการที่ปรึกษา 

5. นายวิเชียร สาคะริชานนท       เจาของ ร.ร.สาครชิวิทยา      กรรมการที่ปรึกษา 

6. นายสันติ ชัยวิรัตนะ        สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ    กรรมการที่ปรึกษา 

7. นายบัวพรหม ธีระกัลยาณพันธ     สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ    กรรมการที่ปรกึษา 

8. นายวินัย คิดบรรจง        สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา 

9. นายอําพล พันธประสิทธ์ิ       สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา 

10. นายสีหนาท ฤาชา        สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการดําเนินการ 

1. นายวิชัย ชัยบุตร                      นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ       ประธานกรรมการ 

2. นายแถมเวท เวทยะเวทิน           ขาราชการบํานาญ        รองประธานกรรมการ 

3. สื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ                                                    กรรมการ 

4. คหบดีในจังหวัดชัยภูมิ                                                         กรรมการ 

5. หนวยราชการในจังหวัดชัยภูมิ                                                กรรมการ 

6. นายพิชิต ตุมรสุนทร                 สมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 

7. นายปรชีา ดิเรกลาภ                 เทศมนตรีเมอืงชัยภูมิ                 กรรมการและเลขานุการ 

          คณะกรรมการกอตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิชุดนี้ ไดดําเนินการโดยประสานงานรวมกับ  

คณะผู แทนราษฎรจังห วัดชัย ภู มิ  เพื่ อขอ เป ด วิทยาลัยพลศึกษาจั งหวัดชัยภูมิ ต อกรมพลศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สภาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2524 คณะผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิไดมีหนังสือขอรับรอง การสนับสนุนถึง 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนทรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตอบรับวากรมพลศึกษากําลังดําเนินการดวยความเอาใจ

ใส กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหเปดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิขึ้นเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2525 จึงเริ่ม

เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2526 เปนตนมา พรอมกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณและวิทยาลัย    

พลศึกษาจังหวัดตรัง พรอมกันนั้นกรมพลศึกษาไดให นายบุญเรือง ไตรคุมดัน รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มาปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูอํานวยการโครงการเปดวิทยาลัยพล

ศึกษาจังหวัดชัยภูมิพรอมคณะอาจารยผูสอนอีกจํานวน 8 ทาน ที่ยังไมไดงบประมาณนี้ ไดรบัความอนุเคราะห

จาก        นายวิเชียร สาคะริชานนท  ใหอาศัยโรงเรียนสาคริชวิทยาทําการเรียนการสอนไปพลางกอน          

มีนักศึกษาจํานวนท้ังสิ้นในปแรกนี้ จํานวน 87 คน เปนชาย 63  คน หญิง 24 คน เนื่องจากในปการศึกษา 

2526 เปนระยะเริ่มของการเปดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ ยังไมไดจัดงบประมาณ

ให จังหวัดชัยภูมิจึงใหการชวยเหลือดานการเงินดวยการจัดหาเงินสําหรับใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน
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การสอนรวมเปนเงิน 4 แสนบาทเศษ คณะกรรมการกอตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยการขอความ

ชวยเหลือจากพอคาคหบดี ผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิและพ่ีนองชาวจังหวัดชัยภูมิ ไดรับงบประมาณรวมท้ังสิ้น 

250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาท) และดวยความกรุณาของนายเพชร  อภิรัตนรังสี ผูวาราชการจังหวัด

ชัยภูมิ และนายเฉลิม ศุภมร รองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ไดกรุณารับเร่ืองนี้เขาปรึกษาสภาจังหวัดขอตั้ง

งบประมาณชวยเหลือสวนท่ียังขาด โดยขอความชวยเหลือจากมูลนิธิเจาพอพญาแลอีกสวนหนึ่งทําใหการเปด

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนไปดวยดีเปดทําการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา (ประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาช้ันสูง สาขาวิชาเอกพลศึกษา) จนถึงป พ.ศ. 2547 จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดจัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขึ้น และ

โดยพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหาร อํานาจ หนาที่ ของสวนราชการใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดโอน

มาสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนสวนราชการในสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

         ในป พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธย วันที่ 31 มกราคม 2548 และ

ไดประกาศ พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 122 ตอนที่ 13    

ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 และทําใหพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  

5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548เปนตนไป ภายใตการบริหารของสภาสถาบันการพลศึกษามีผลทําใหวิทยาลัยศึกษา 

จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนชื่อใหมเปน “สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ”  

          ป พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ   

ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 136 ตอนที่ 67 ก 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และทําใหพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   

การกีฬาแหงชาติมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไปภายใตการบริหารของ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  มีผลทําใหสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ  เปลี่ ยนชื่อใหม

เปน “มหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ” 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เปดการเรียนการสอนใน 3 คณะ คือ 

1. คณะศิลปศาสตร เปดสอนหลกัสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา หลักสูตร 4 ป 

2. คณะศึกษาศาสตร เปดสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 4 ป 

3. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ เปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หลักสูตร 4 ป 

เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานของเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีสุขภาพพลานามัย

สมบูรณแข็งแรง เปนคนดี มีความรูความสามารถ มีระเบียบวินัย สรางสงัคมแหงการเรียนรู จําเปนตองสงเสริม

การศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงแกบุคลากรทางดานพลศึกษาการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ นันทนาการ และวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมการวิจัย การใหบริการ

ชุมชน การใชและพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศึกษา  แกผูที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา นันทนาการ 

และผูที่มีความบกพรองทางดานรางกาย รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย                
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คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

การกีฬา ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา 

 ในปการศกึษา 2563 ไดเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปดสอน 2 สาขาวิชา คือ 

1. สาขาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560) 

เปนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (จํานวน 120 หนวยกิต) 

2. สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2563) 

เปนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (จํานวน 120 หนวยกิต) 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ และคานยิมขององคกร 

มหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ  

ปรัชญา 

 “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

วิสัยทัศน 

 “เปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ และ

สื่อสารการกีฬา เขาสูประชาคมอาเซยีน” 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานศาสตรการกีฬา 

2. วิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมดาน ดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

3. บริการทางวิชาการแกสังคม  

4. ทะนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

5. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 

อัตลักษณ 

 “ทักษะดี มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

คําอธิบายอัตลักษณ  

ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีนํ้าใจนักกีฬา หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รูแพ รูชนะ รูอภัย เปนที่ยอมรบัของสังคม 

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น   

เอกลักษณ 

  “สถาบันการศึกษาดานศาสตรการกีฬา” 

คานิยมองคกร 

SPORTS-U 

 S = Spirit   มีนํ้าใจนักกีฬา 

P = Professional  มีความเปนมืออาชีพ 

O = Opportunity มีการใหโอกาส 

R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 

T = Teamwork  มีการทํางานเปนทีม 

S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 

U = Universality  มีความเปนสากล 

คติพจน 

 “กยิราเจ กยิราเถนํ แปลวา ทําอะไรทําจริง”
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ตราประจํามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 

                 

ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเปนรูปพระบดีทรงชางเอราวัณสามเศียรยืนอยู

เหนือกอนเมฆ พระหัตถขวาถือวชิราวุธ พระหัตถซายถือพระขรรค มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ดานหลัง     

มีวงกลมสีเหลือง ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพล้ิว ดานขางมีเคร่ืองหมายสามหวง “เขียว ขาว เหลือง”ประดับ

ดานขวาและดานซาย ดานลางพระบดีทรงชางเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “2562”  หรือตัวเลขอารบิก 

“2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพ้ืนสีน้ําเงิน มีขอบนอกเปนสีน้ําตาล ดานลางมี ตัวอักษรไทยสีน้ํ าเงิน               

“มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ” หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THAILAND NATIONAL 

SPORTS UNIVERSITY” อยูบนโบวโคงสีเหลือง และตัวอักษรภาษาอังกฤษ CHAIYAPHUM CAMPUS อยูได

ลางโบวโคงสีเหลือง 

สีประจํามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 
 

 
 

 

สีเขียว พลศึกษา 

สีขาว      จริยศึกษา 

สีเหลือง พุทธิศึกษา 
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นโยบายการบริหารงานของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  

1. ดานการศึกษา 

    1.1  ผลักดันการใชระบบ E-Education ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ 

1.2  สงเสรมิ สนับสนุน และผลักดันการปรบัปรงุหลักสูตรเชิงสรางสรรคเพื่อใหการ   

1.3  บรกิารวิชาการสังคมและโครงการพิเศษที่เนนผูเรียนใหเรียนรูจากประสบการณจริง   

อาทิ สหกิจศึกษา Education โดยทําความตกลงรวมมือระหวางสถานประกอบการกับคณะวิชาและวิทยาเขต

ที่มีศักยภาพ 

1.4  จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูในการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. ดานกีฬา 

 2.1  มุงพัฒนานักกีฬาตามชนิดกีฬาที่สอดคลองกับรายการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

 2.2  สงเสริมและพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ 

 2.3  พัฒนากีฬาที่วิทยาเขตรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มาจัดตั้งศูนย โดยทํา    

ขอตกลงความรวมมือกับสมาคมกีฬาตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนานักกีฬา เพ่ือเขารวมการแขงขัน 

กีฬาทั้งในระดบัชาติและระดับนานาชาติ 

      2.4  จัดทําระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการเบิกจายงบประมาณจัดการแขงขัน  

เชน อัตราคาใชจายตางๆ ในการจัดการแขงขันใหสามารถเบิกจายไดสะดวก คลองตัว มีประสิทธิภาพ และ

เปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

3. ดานการวิจัย 

3.1  จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหลงเงินทุนท้ังภายในและภายนอก 

3.2  จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจายใหมีความคลองตัว 

3.3  จัดทํากระบวนการเรงรัดการวิจัยเพ่ือใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด โดยใหมีการกําหนด 

แผนการใชจายงบประมาณ ซ่ึงตองคํานึงถึงเนื้องาน เวลา และงบประมาณใหเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกัน 

     3.4  สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1  จัดทํานโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอผูบริหารระดับวิทยาเขต 

4.2  จัดประชุมชี้แจงคูมือและปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี 

ความเชื่อมโยงการดําเนินงานทั้งในระดับ หลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต พรอมท้ังถายทอดไปยัง

ผูบริหารและบุคลากรทุกคน 

4.3  มีการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหผูบริหารและบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเปนไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลัย 
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4.4  แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศกึษา เพ่ือจัดเก็บขอมูล  

รายงานผลตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ที่ไดรับผิดชอบ 

4.5  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ ทุกปการศึกษา 

4.6  รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอตอ 

คณะกรรมการวิทยาเขตหลงัสิ้นสุดการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ 

4.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับตอบุคลากร ผูบรหิาร       

กรรมการวิทยาเขต และหนวยงานท่ีเก่ียวของพรอมทั้งเปดเผยตอสาธารณชน 

 5.  ดานกิจการนักศกึษา 

     5.1  สงเสริม สนับสนุนการจัดต้ังองคกรนักศกึษาในวิทยาเขตใหมีบทบาทในการสงเสรมิสนับสนนุ  

กระบวนการดําเนินงานตางๆ ของสถาบัน เชน กิจกรรมดานกีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเลน

พ้ืนบานและกีฬาไทย 

     5.2  จัดทําระเบียบหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการดําเนินงานขององคการนักศึกษา 

     5.3  จัดหางบประมาณสนับสนุนองคการนักศึกษา สภานักศึกษาและชมรมโดยคณะ 

กรรมการบริหารองคการนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเสริมสรางพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหเปนคนดี  

มีจิตอาสา มีคุณธรรม รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

     5.4  ขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม  

     5.5  จัดหาสถานที่ทําการองคการนักเรียน นักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมไดอยางย่ังยืน 

 6.  ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

      6.1  สํารวจการละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย ในแตละจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

      6.2  จัดทําโครงการอนุรักษ สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

 7.  ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

     7.1  พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ    

      7.2  จัดทําระเบียบการใหการบริการวิชาการดานกีฬา การตัดสินกีฬา การเปนผูฝกสอน        

การจัดการแขงขัน การใหบริการดานอาคารสถานที่ 

 8.  ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

     8.1  จัดคนทํางานตามความเหมาะสมและตามความตองการของแตละบุคคล 

     8.2  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ / ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสงูข้ึน 

 9.  ดานอาคารสถานท่ี 

     9.1  ปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาดสวยงามและสงเสริมการเรยีนรู 

     9.2  ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารฝกกีฬาใหพรอมใชการไดอยางสม่ําเสมอ 
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคณะ สํานักงาน หรือหนวยงานเทียบเทา มีการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิน

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับแนวทางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาพรอมทั้งมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึงความสําคัญ วางานประกัน

คุณภาพเปนงานประจําที่ตองทําอยางตอเน่ือง  

 3. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนมีความรู และทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

พรอมทั้งใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ           

ที่ดาํเนนิการโดยนักศึกษา  

 4. สนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการจัดการฐานขอมูลที่ใช

ในการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได  

 5. มีการกํากับติดตามความคืบหนา และการประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานใหอยูใน

กรอบเวลาที่สามารถนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการทบทวน กําหนดนโยบายและวางแผน

ของหนวยงานไดทันทวงที  

6. มีการสรุปรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหผูบริหารและ                

ผูที่เก่ียวของ 

หนา 9 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 10 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

 

ทําเนียบคณะกรรมการวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ 

 
 

รองศาสตราจารย ดร.อนันต  เมฆสวรรค 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการวิทยาเขต 
 

 

 

 

กรรมการภายในของวิทยาเขต เปนไปตามพรบ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562 

กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิตามคําสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติท่ี 106/2564 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564

หนา 11 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

คณะกรรมการวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  

วิทยาเขตชัยภูมิ โดยตําแหนง 
 

 
 

 
 

                                    
 

 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรณทิพย ลิ่มนรรัตน 
รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
 

ผูชวยศาสตราจารยจักรพันธ เรืองนุภาพขจร 
รองคณบดคีณะศิลปศาสตร 

 

รองศาสตราจารย ดร.อนันต  เมฆสวรรค 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

นายวิระ  ชัยบุตร 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

หนา 12 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

คณะกรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  
 

                      
 

  
 

                                 
 

 
 

                                                  
  

                                                                                 

 

นายสุเทพ  เย่ียมศิริ 
กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒ ิ

นายบรรยงค  เกียรติกองชชัูย
กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิ 

 

นายปรีชา เคนชมภู 
กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒ ิ

นายชัยวัฒน ตั้งพงษ 
กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิ 

นายวิเชียร คลังทอง 
กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิ 

พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร 
กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิ 

นายทศ ตาลชัย 
กรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิ 

หนา 13 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ทําเนียบผูบริหารมหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  
 

 
 
 

                                                               

    

                                                    
 

 

รองศาสตราจารย ดร.อนันต  เมฆสวรรค 
รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  วงศคําสิงห 
ผูชวยอธิการบดีฯ ฝายบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารยสมพร จุลมาศ 
ผูชวยอธิการบดีฯ ฝายแผนและพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ เกิดสมบูรณ 
ผูชวยอธิการบดฯี ฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารยประกอบ ศักดิ์ภูเขียว 
ผูชวยอธิการบดฯี ฝายกิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ 

นายสงกรานต ธิจิ่น 
ผูชวยอธิการบดีฯ ฝายวิจัยและการประกัน

คุณภาพ 

หนา 14 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ทําเนียบผูบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิ(ตอ) 
 

                                    
 

 

 

 
 

 

                                              
 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรณทิพย ลิ่มนรรัตน 
รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
 

ผูชวยศาสตราจารยจักรพันธ เรืองนุภาพขจร 
รองคณบดคีณะศิลปศาสตร 

 

นายวิระ  ชัยบุตร 
รองคณบดคีณะศึกษาศาสตร 

นายพัฒนา  ชัยพิพัฒน 
หัวหนาสํานักงานกฬีา 

ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  แตงมีแสง 
หัวหนาสํานักงานรองอธิการบดี 

 

หนา 15 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ขอมูลบคุลากร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มีกรอบอัตรากําลัง

บุคลากรปฏิบัติหนาที่และรองรับภารกิจ ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร กรอบอัตรากําลัง (คน) มจํีานวน (คน) อัตราวาง (คน) 

1. ขาราชการ 49 42 7 

    1.1 ขาราชการครู - - - 

    1.2 คณาจารย 34 29 5 

1.3 บุคลากรทางการศึกษา 8 8 0 

2. ลูกจางประจํา 7 5 2 

3. ผูฝกสอนกีฬา 5 5 0 

4. พนักงานจางเหมาบริการ 38 38 0 

รวม 85 คน 

 

 
 

คณาจารย

34%

บุคลากรทางการศึกษา

9%
ลูกจางประจํา

6%

ผูฝกสอนกีฬา

6%

พนักงานจางเหมาบริการ

45%

ประเภทบุคลากร

หนา 16 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ตารางท่ี 2 อัตรากําลังคณาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน (คน) หมายเหตุ 

1 ครู 1  

2 อาจารย 16  

3 ผูชวยศาสตราจารย 10  

4 รองศาสตราจารย 2  

5 ศาสตราจารย 0  

รวม 29 คน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3%

55%

35%

7% 0%

ตาํแหนงทางวิชาการ

ครู อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

หนา 17 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ตารางท่ี 3 อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามสังกัด 

ประเภทบุคลากร อัตรากาํลัง (คน) หมายเหตุ 

1. คณะวิชา 37  

    1.1 คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 12  

    1.2 คณะศิลปศาสตร 11  

1.3 คณะศึกษาศาสตร 14  

2. สํานักงานรองอธิการบดีฯ 42  

3. สํานักงานกีฬา 6  

รวม 85 คน 

 

 
 

 

 

 

14%

13%

17%

49%

7%

จําแนกตามสังกัด

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสขุภาพ คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร

สํานักงานรองอธิการบดีฯ สํานักงานกีฬา

หนา 18 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

 

ทําเนียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สังกัด 

ผูบริหาร 

1 รศ.ดร.อนันต  เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 
ศศ.ด.มวยไทยศึกษา ศึกษาศาสตร 

2 ผศ.รัตนา  วงศคาํสิงห ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  

ฝายบริหาร 

ศศ.ม.การจัดการ 

สารสนเทศ 
ศิลปศาสตร 

3 ผศ.สมพร จุลมาศ ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  

ฝายแผนและพัฒนา 

ศษ.ม.พลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ 

4 นายสงกรานต  ธิจ่ิน ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  

ฝายวิจัย และประกันคุณภาพ ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 
ศิลปศาสตร 

5 ผศ.ประกอบ  ศักดิ์ภูเขียว ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศษ.ม.พลศึกษา 
ศึกษาศาสตร 

6 ผศ.เยาวลักษณ  เกิดสมบูรณ ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  

ฝายวิชาการ บธ.ม.บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร 

7 ผศ.วราภรณ  แตงมีแสง หัวหนาสํานักงานรองอธิการบดี  

ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

ศษ.ม.วิทยาศาสตร

ศึกษา 

วิทยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ 

8 นายพัฒนา  ชัยพิพัฒน หัวหนาสํานักงานกีฬา กศ.บ.พลศึกษา ศึกษาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

9 ผศ.ดร.กรณทิพย ลิ่มนรรัตน รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ 

ปร.ด.วิทยาศาสตร 

การออกกําลังกาย 

และกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและสุขภาพ 

10 ผศ.ดร.พัณฑชิตตา ศิรินัญทพันธ ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม.พลศึกษา คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและสุขภาพ 

11 นายบรรลือ รัตนจรัสโรจน อาจารย ค.ม.พลศึกษา คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและสุขภาพ 

 

 

หนา 19 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ทําเนียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สังกัด 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

12 นายแสนศักดา วรรณมูล อาจารย วท.ม.วิทยาศาสตรการออก

กําลังการและ 

การกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและ

สุขภาพ 

13 นายภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร อาจารย ค.อ.ม.เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและ

สุขภาพ 

14 นายคณิติน มวงชูอินทร อาจารย วท.ม.คณิตศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและ

สุขภาพ 

คณะศิลปศาสตร 

15 ผศ.จักรพันธ  เรอืงนุภาพขจร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร ค.ม.โสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร 

16 ผศ.ดร.กนก  อนถาวร ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร 

17 นางสาวมาลัยวัลย  ตรีโมกข อาจารย ศศ.ม.ภาษาไทย   คณะศิลปศาสตร 

18 นางสาวจิราพร  รุจิวัฒนากร อาจารย นศ.ม.บริหารการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร 

19 นางสาวศิริวงค เหลือสุข อาจารย ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร 

20 ดร.ดรุณ ี โยธิมาศ อาจารย Ph.D.Applied Linguistics คณะศิลปศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 

21 นายวิระ  ชัยบุตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร กศ.ม.การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

22 รศ.ดร.สัญญา  จันทรอด รองศาสตราจารย ค.ด.การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

23 ผศ.ดร.ดุสิต  วิพรรณะ ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

24 ดร.พิทักษ วงแหวน อาจารย ศษ.ด.การวิจัยและประเมิน

ทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

25 นางจริญญา  สมานญาติ อาจารย กศ.ม.หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 

26 นางสาวอัมพวัน  นาคเขียว อาจารย ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว 

คณะศึกษาศาสตร 

27 นายสมศกัด์ิ  ตะสิทธ์ิ อาจารย ศษ.ม.พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ทําเนียบลูกจางประจําผูฝกสอนกีฬา และพนักงานจางเหมาบริการ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ลําดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สังกัด 

คณะศึกษาศาสตร 

28 นายศิราเมษฐ  มวงสุวรรณ อาจารย ศศ.ม.พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

29 นายภูมินาถ  สีแล อาจารย กศ.ม.สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 

30 นางสาวกรกฎ  วังคีรี นักวิชาการเงินและบัญชี  

ระดับปฏิบัติการ 

บช.ม.การบัญชี กลุมงานบริหาร 

31 นางสุกัญญา  อนถาวร เจาพนักงานการเงนิและบัญชี 

ระดับชํานาญงาน 

บธ.บ.การบริหารทรัพยากร

มนุษย 

กลุมงานบริหาร 

32 นางสุวรรณา  เทนอิสระ เจาพนักงานธุรการ  

ระดับชํานาญงาน 

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป กลุมงานบริหาร 

33 นายชุมพร  ศรีเทพย นายชางโยธา ระดับชํานาญงาน กศ.ม.หลักสูตรและการสอน กลุมงานบริหาร 

34 นายธวัชชัย  เหมกุล เจาพนักงานหองสมุด  

ระดับชํานาญงาน 

กศม.เทคโนโลยีการศึกษา กลุมงานบริหาร 

35 นางสาวคณิตา  ผลาทิพย เจาพนักงานการเงนิและบัญชี 

ระดับชํานาญงาน 

ปวส.การบัญชี กลุมงานบริหาร 

36 นางสาววาสนา  แกวทิพย เจาพนักงานพัสดุ  

ระดับปฏิบัติงาน 

บช.บ.การบัญชี กลุมงานบริหาร 

37 นางสาวกชพรรณ  เขียวไสว เจาพนักงานธุรการ  

ระดับปฏิบัติงาน 

บธ.บ.การจัดการ กลุมงานบริหาร 

ลูกจางประจํา 

38 นางวิวรรณ แปะสุข พนักงานพิมพ (ส 3) อ.ศศ. กลุมงานบริหาร 

39 นายบุญเลิศ ลาภมาก ชางไม (ช 3) ป.4 กลุมงานบริหาร 

40 นางทองสระ ปานพิลา พนักงานธุรการ (ส 3) ปวช. กลุมงานบริหาร 

41 นายพะยุง ซาทัน ชางปูน (ช 3) ม.3 กลุมงานบริหาร 

42 นายเพลิน โพธ์ิผา  ชางฝมือทั่วไป (ช 3) ป.6 กลุมงานบริหาร 
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ทําเนียบลูกจางพนกังานจางเหมาบริการ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ลําดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สังกัด 

ผูฝกสอนกีฬา 

43 นายประดับชัย ชินรินทร ผูฝกสอนกีฬาชํานาญการ 

มวยไทย 

วท.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา สํานักงานกีฬา 

44 นายปยะวุฒิ  มังคุด ผูฝกสอนกีฬาชํานาญการ 

เทเบิลเทนนิส 

วท.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา สํานักงานกีฬา 

45 นายสมโภชน  กองโคตร ผูฝกสอนกีฬาชํานาญการ 

เซปกตะกรอ 

วท.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา สํานักงานกีฬา 

46 นายลาภศิ โชคตนเจริญ ผูฝกสอนกีฬากระบ่ีกระบอง ศษ.บ.พลศึกษา สํานักงานกีฬา 

47 Mr.MIYAKE  SHIZUO ผูฝกสอนกีฬาชํานาญการ

ตางประเทศ (เทเบิลเทนนิส) 

 - สํานักงานกีฬา 

โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพ่ือเยาวชนและประชาชน 

48 นางสาวชรินรัตน  วิรุวรรณ เจาหนาท่ีศูนยวิทยาศาสตร 

การกีฬา 

วท.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและสุขภาพ 

49 นายอรรถพล  บุตรอําคา เจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตร 

การกีฬา 

วท.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและสุขภาพ 

50 นายชเลศวร  ศักดิ์ภูเขียว เจาหนาท่ีบริการวัสดุอุปกรณ  ศษ.ม.พลศึกษา กลุมงานกิจการ

นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

51 วาที่ ร.ต.วัชระ  อมรฤทธิภัทร พนักงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

วท.บ.วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและสุขภาพ 

52 นางชนิศา  อมรฤทธิภัทร พนักงานวิชาการ วท.บ.การบริหารธุรกิจ

เกษตร 

คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและสุขภาพ 

53 นางสาวชนิตรนันท  สุยแกว พนักงานธุรการ ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร) คณะวิทยาศาสตร

การกีฬาและสุขภาพ 
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ทําเนียบลูกจางพนกังานจางเหมาบริการ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สังกัด 

54 นางสาวกรรณิกา แกวรรณศิลป พนักงานทําความสะอาด มัธยมศึกษาตอนตน คณะวิทยาศาสตรการ

กีฬาและสุขภาพ 

คณะศิลปศาสตร 

55 
ผศ.ทวีศักดิ ์ ประวัติ อาจารย 

ศษ.ม.เทคโนโลยี

การศกึษา 

คณะศิลปศาสตร 

56 นายจักรพล สงวนรัมย อาจารย นศ.ม.การบริหารการ

สื่อสาร 

คณะศิลปศาสตร 

57 นางสาวพัทธวริน ไกรสุขธชพัฒน พนักงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ศศ.บ.ศาสนาและปรัชญา คณะศิลปศาสตร 

58 นางวนิสรา เรืองนุภาพขจร พนักงานธุรการ ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา คณะศิลปศาสตร 

59 นางสาวครองทรัพย  ปรุงไธสงค พนักงานทําความสะอาด ประถมศึกษา คณะศิลปศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 

60 นางสาวธนาภรณ วิพรรณะ พนักงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ศศ.บ.เศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร 

61 นายเจริญวุฒิ  ศรีวงษา พนักงานวิชาการ ศษ.บ.พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

62 นางสาวปวีณา  กําเหนิดแจง พนักงานแผนและงบประมาณ ศษ.บ.พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

63 นางสาวเสาวพร ธงภักดิ์ พนักงานธุรการ ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร 

64 นางสาวแสงเทียน แนวหลา พนักงานทําความสะอาด ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

65 นางสาวอรนุช หูชัยภูมิ พนักงานธุรการ บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ สํานักงานรองอธิการบดี 

66 นางสาวสุดารัตน ธงภักดิ์ พนักงานธุรการ บธ.บ.วิทยาการจัดการ สํานักงานรองอธิการบดี 

67 นางสาวรําไพ พงษสุพรรณ พนักงานการเงนิและบัญชี ปวส.การบัญชี สํานักงานรองอธิการบดี 

68 นายภากรณ โชคดุลย พนกังานงานพัสดุ บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ สํานักงานรองอธิการบดี 

69 นายยุทธนา  การุญ พนักงานงานพัสดุ บธ.บ.การตลาด สํานักงานรองอธิการบดี 

70 นางสาวอมรรัตน  งอนชัยภูมิ พนักงานงานพัสดุ ศศ.บ.สื่อสารการกีฬา สํานักงานรองอธิการบดี 

71 นางสาวศรญัญา หิรญัคาํ พนักงานทะเบียน 

และประมวลผล 

ศศ.บ.สื่อสารการกีฬา สํานักงานรองอธิการบดี 
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

ทําเนียบลูกจางพนกังานจางเหมาบริการ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สังกัด 

สํานักงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (ตอ) 

72 นายวรุตม  ไชยศร พนักงานนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 
ศษ.บ.พลศกึษา สํานักงานรองอธิการบดี 

73 นางสาวสุชาวดี  สงวนทรัพย พนักงานวิชาการ ปวส.การบัญชี สํานักงานรองอธิการบดี 

74 นายบุญเลิศ วรรณพงษ พนกังานสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

วศ.บ.วิศวกรรมสารสนเทศ สํานักงานรองอธิการบดี 

75 นายรักษ  ศักดิ์ภูเขียว พนกังานกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ 

ศษ.ม.พลศึกษา สํานักงานรองอธิการบดี 

76 นางสาวนวลจันทร  ศรีรักษ พนักงานแผนและ

งบประมาณ 

ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา สํานักงานรองอธิการบดี 

77 นางสาวยุวดี สงวนรัมย พนักงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ค.ม.คอมพิวเตอรศึกษา สํานักงานรองอธิการบดี 

78 นายสิทธิชัย  แกวไชโย พนักงานขับรถยนต ม.ศ.3 สํานักงานรองอธิการบดี 

79 นายดี จับกระโทก พนักงานขับรถยนต มัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานรองอธิการบดี 

80 นายธนาวุฒิ ทานอย พนักงานขับรถยนต ประถมศึกษา สํานักงานรองอธิการบดี 

81 นางสมสิน ลาภมาก พนักงานทําความสะอาด มัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานรองอธิการบดี 

82 นายสราวุฒิ รุงรุจิรพงศ พนักงานทําความสะอาด มัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานรองอธิการบดี 

83 นายสมบัติ  ยางคูบู พนักงานทําความสะอาด ประถมศึกษา สํานักงานรองอธิการบดี 

84 นายสุนัย  สะใบ คนสวน มัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานรองอธิการบดี 

85 นายเกรียงไกร  สะใบ คนสวน มัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานรองอธิการบดี 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มีจํานวนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจางประจํา ผูฝกสอนกีฬา และพนักงานจางเหมาบรกิาร ในรอบปงบประมาณ 2564 จํานวนทั้งสิ้น 85 คน 

1. ขาราชการครู   จํานวน   29 คน 

2. บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน     8 คน 

3. ลูกจางประจํา   จํานวน     5 คน 

4. ผูฝกสอนกีฬา   จํานวน     5 คน 

5. พนักงานจางเหมาบริการ จํานวน    38 คน 

จํานวนทั้งสิ้น 85 คน 
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2. ขอมูลนักศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มีจํานวนนักศึกษาในป

การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชยัภูมิ เปดการเรียนการสอนใน 3 คณะ ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ เปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรการกีฬา หลักสูตร 4 ป 

 2. คณะศิลปศาสตร เปดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารการกีฬาหลกัสูตร 4 ป  

3. คณะศึกษาศาสตร เปดสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาหลักสูตร 4 ป  
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลนักศึกษา จําแนกตามคณะและช้ันป 

คณะวิชา/หลกัสูตร 

จํานวนนักศึกษา 

ชั้นป

ที่ 1 

ชั้นปที่ 

2 

ช้ันปที่ 

3 

ชั้นปท่ี 

4 

ช้ันปที่ 

5 

คางรุน รวม 

1. คณะวิทยาศาสตรการกฬีาและสุขภาพ 41 44 36 36 - - 157 

2. คณะศิลปศาสตร 10 9 3 2 0 - 24 

3. คณะศึกษาศาสตร 76 68 62 66 62 - 334 

รวมทั้งสิ้น 127 121 101 104 62  515 
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ชั้นปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 ช้ันปท่ี 5 ตกคาง

ขอมูลนักศึกษา จําแนกตามคณะและช้ันป

คณะวิทยศาสตรการกีฬาฯ คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร
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3. ขอมูลงบประมาณ 

3.1 เงินงบประมาณ 

 

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จาํแนกตามงบรายจาย 

งบรายจาย จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

งบดําเนินงาน 7,336,900.00  

งบลงทุน 31,925,000.00  

งบเงินอุดหนุน 2,558,700.00  

งบเงินรายจายอ่ืน 3,132,200.00  

รวม 44,952,800.00  

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิแสดงเงินงบประมาณ 2564
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ตารางแสดงการงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

 

แผนงาน / งาน / โครงการ 

งบรายจาย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม 

รวมท้ังสิ้น 7,336,900.00 31,925,000.00 2,558,700.00 3,132,200.00 44,952,800.00 

1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ - - -  - - 

ผลผลิตท่ี 1 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

สงเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
- - - -  

 

- 

2. แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนา 

และเสริมสรางศักยภาพทรพยากรมนุษย 
     

 

ผลผลิตท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานพลศึกษา 

กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา 

และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

7,336,900.00 17,329,000.00 843,700.00 3,132,200.00  25,509,600.00 

ผลผลิตท่ี 2 การบริหารดานกีฬา - - -  - - 

ผลผลิตท่ี 3 การสรางและพัฒนาองคความรู

และนวัตกรรม 
  

194,000.00 

 
 

194,000.00 

3. แผนงาน : ยุทธศาสตรการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 
     

 

โครงการบริหารงานดานการวิจัย - - -  - - 

4. แผนงาน : ยุทธศาสตรเสริมสราง

ศักยภาพการกีฬา 
    

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ  14,596,000.00 1,521,000.00   16,117,000.00 

รวม 44,952,800.00  บาท 
 

อางอิงโดยหนังสือมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ท่ี กก 0501.03/2745 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 

เร่ือง การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 3.1 เงินรายได 

ตารางสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2564 จําแนกตามแผนงาน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  ไดรบัการจัดสรรงบประมาณรายจาย (เงินรายได)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จําแนกตามแผนงาน 8 แผนงาน ดังนี้  

แผนงาน / งาน / โครงการ งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

เบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ 

งบกลาง 523,800 522,814 986  

สนับสนุนสวนกลาง 235,700 235,700 0  

1. แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1,819,700 1,245,086 574,614   

2. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา 366,410 230,965 135,445   

3. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษา 95,200 64,072 31,128   

4. แผนงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 149,500 11,000 138,500   

5. แผนงานวิจัย 601,400 490,628 110,772   

6. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 144,600 30,600 114,170   

7. แผนกิจการนักศกึษาและกิจการพิเศษ 494,890 180,720 314,170  

8. แผนงานสงเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 807,200 124,330 682,870   

รวม 5,238,400 3,135,915 2,102,485   
 

แผนภูมแสดงงบประมาณเงินรายไดและผลการใชจายเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

อางอิงโดยเอกสารคําขอตั้งเงินงบประมาณรายจาย (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ 2564 

(ผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564) 
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ตารางสรุปยุทธศาสตร  กลยุทธ แผนปฏิบัติการ โครงการและงบประมาณที่รองรับ 

ยุทธศาสตรในการพัฒนา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ไดกําหนดรายละเอียดยุทธศาสตร เปาประสงคตัวชี้วัด

เปาหมาย กลยุทธ โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ และจํานวนงบประมาณที่ใชรองรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

การกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดัง

ตารางตอไปน้ี 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด

เปาประสงค 
กลยุทธ โครงการ งบประมาณ

ที่ไดรับ 

หมายเหตุ 

งบกลาง - - - 523,800  

งบสนับสนุนการบริหารงาน (สวนกลาง) - - - 235,700  

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 8 1.1 34 817,300  

1.2 3 22,000  

1.3 5 321,000  

1.4 2 32,200  

1.5 1 0  

2. การพัฒนาดานการวิจัย และนวัตกรรม 6 2.1 3 74,400  

2.2 4 540,000  

2.3 2 5,000  

2.4 1 0  

3. การบริการวิชาการแกสังคม 3 3.1 8 184,100  

3.2 1 30,000  

4. การสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและ

กีฬาไทย 

3 4.1 1 0  

4.2 7 181,500  

4.3 1 15,000  

5. การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดาน

กีฬาสูงสดุของแตละบุคคล 

5 5.1 3 692,100  

5.2 2 0  

5.3 2 50,000  

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 6 6.1 14 992,300  

6.2 6 327,700  

6.3 2 96,000  

6.4 2 98,300  

รวม 31 21 104 5,238,400  
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ผลการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ 

 

การดําเนินงานของคณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ ดําเนินการโดยผานการประชุมเปนสําคัญ ซ่ึงใน

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิมีการประชุมรวม 6 ครั้ง สามารถประมวลผล

การดําเนินงานที่สําคัญ ไดดังน้ี 

ระเบียบวาระการประชุมคร้ังท่ี 1/2564  วันอังคารท่ี  23  มีนาคม  2564    

1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562  

1.2 คณะกรรมการวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิตามพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562    

1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เร่ืองคณะกรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒ ิ 

1.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและ

วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิ หนาที่และ

อาํนาจ และการประชุมของกรรมการวิทยาเขต พ.ศ. 2563   

1.5 โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ   

1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เร่ืองกําหนดวันเปด-ปดภาคการศึกษาและวันสําเร็จ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564   

1.7  รายงานใชจายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.8  หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วทิยาเขตชัยภูมิ   

หนา 30 
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  - คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ   

  - คณะศิลปศาสตร   

  - คณะศึกษาศาสตร   

1.9  รายงานยอดนกัศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชยัภูมิ 

 1.10  ขอเสนอเร่ืองเพื่อขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร                              

ขอความเห็นชอบ (ราง) กาํหนดการประชุมกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ ประจําป พ.ศ. 2564                       

 1.11  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลกูจางประจํา  คร้ังที่ 1 คร่ึงปแรก (1 เมษายน 2562)   

 1.12  ขอความเห็นชอบ (ราง) คําขอต้ังงบประมาณรายจายระหวางป (เงินรายได) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  

 1.13 ขอความเห็นชอบ รายงานประจําป พ.ศ. 2563   

 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมคร้ังท่ี 2/2564  วันอังคารท่ี  20 เมษายน 2564 

2.1 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 

 2.2  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกรท่ี 23 เมษายน  

พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

2.3  กําหนดการจัดงานเจาพอพญาแลวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดชัยภมู ิ

2.4  กําหนดการแขงขันกีฬาแหงชาติ คร้ังที่ 47 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3) “พญาแลเกมส” 

ระหวางวันที่ 11 – 21  พฤษภาคม  2564 ณ จังหวัดชัยภูมิ 
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2.5  กําหนดการแขงขันกีฬาแหงชาติ คร้ังที่47 "ศรีสะเกษเกมส" ระหวางวันท่ี 15 สิงหาคม - 5 

กนัยายน 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

2.6 ขอความเห็นชอบ บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติการใหปริญญา มหาวิทยาลัย    

การกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ภาคปลาย ปการศึกษา 2563 

 

     
  

ระเบียบวาระการประชุมคร้ังท่ี 3/2564  วันพุธที่  2 มิถุนายน 2564 

 3.1 ขอความเหน็ชอบ บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติการใหปริญญา มหาวทิยาลัยการกีฬา

แหงชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563 
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ระเบียบวาระการประชุมคร้ังที่ 4/2564  วันองัคารที่  7  กันยายน  2564 

 4.1 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ 2 ณ อาคารศูนยฝกเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เพ่ือรองรับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเปดใหบริการผูปวย

ตั้งแตวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

4.2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีการจัดการเรียนสอนในรูปแบบออนไลนตั้งแตวันที่  6 กรกฎาคม                      

2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 4.3 การลดคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 50 สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน

ภาคตน ปการศึกษา 2564 

 4.4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคล 

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) ระหวางวันที่ 4 ตุลาคม 2564 - 10 

พฤศจิกายน 2564 โดยผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเองหรือสมัครผานเวบไซตของวิทยาเขตชัย ภูมิ 

http://www.tnsuc.ac.th 

 4.5 การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

วิทยาเขตชัยภูมิกับองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

 4.6 วิทยาเขตชัยภูมิ มีผูเกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน  1 ทาน คือ รอง

ศาสตราจารย ดร.สัญญา จันทรอด และนายพัฒนา ชัยพิพัฒน สังกัดคณะศึกษาศาสตร 

 4.7 อัตรากําลังสายวิชาการของวิทยาเขตชัยภูมิที่อยูระหวางการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงอาจารย จํานวน 4 อัตรา 

ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน  1 อัตรา และคณะ

ศึกษาศาสตรจํานวน 3 อัตรา คือ สาขาพลศึกษาเชี่ยวชาญชนิดกีฬา เทเบิลเทนนิส กระบี่กระบองและ

วอลเลยบอล 

 4.8 นางสาวดารารัตน อาสายุทธ นักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ เขารวมการ

แขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส พาราลิมปกเกมส  2020 ระหวางวันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่  6 กันยายน 2564         

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 

 4.9 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในรอบเดือน

เมษายน - สิงหาคม 2564  (นําเสนอผานวิดิทัศน) 

 4.10 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 4.11 ผลงานนักกีฬา สํานักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  

 4.12 เห็นชอบ (ราง) สรุปผลการทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ คานิยม

องคกรและยุทธศาสตร (ฉบับทบทวน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 4.13 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากการจัดการศึกษา            

ปการศึกษา 2563  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปการศกึษา 2564ระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาต ิวิทยาเขตชัยภูมิ  

 4.14 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขตและระดับคณะ มหาวิทยาลัย

การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชยัภมู ิและแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (Improvement Plan) ปการศกึษา 2564 

ระดับวิทยาเขตและระดับคณะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  
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ระเบียบวาระการประชุมคร้ังที่ 5/2564  วันจันทรท่ี  18 ตุลาคม  2564 

 5.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิจัดพิธีแสดง

มุทิตาจิตและเชิดชุเกียรติแดผูเกษียณอายุราชการ เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2564  

 5.2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ บริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคใหแกผูประสบภัย

น้ําทวมจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ บานหนองโงง ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

 5.3 รายงานยอดผูปวยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลสนามแหงที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ  ณ อาคารศูนย

ฝกเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 5 . 4  มหาวิทยาลั ยการ กีฬ าแห งช าติ  วิทยา เขตชั ยภู มิ  ประกาศ รับสมั ค รนั กศึ กษ า ใ หม                           

ปการศกึษา 2565 รอบโควตา ระหวางวันท่ี 4 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2564 

 5.5  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ กําหนดเปดภาคการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 

2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  

 5.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห งชาติ  จัดทําสื่ อประชาสัมพันธ มหา วิทยาลัยผ าน โทรทั ศน                      

ชอง T Sports 7 โดยจะเริ่มออกอากาศในชวงเดือนธันวาคม 2564 

 5.7 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ในระดับชาติ  

2 เร่ืองหลักคอื 

- คณะอนุกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสูโอลิมปกรวมกับคณะกรรมการการกีฬาแหง

ประเทศไทยโดยมีพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ีเปนประธานอนุกรรมการอํานวยการ 

 - คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูฝกสอนมวยไทย รวมกับสํานัก

พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 5.8 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 5.9 ปฏิทินปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

 5.10 รายงานผลการแขงขันกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  

 5.11 รายงานผลการแขงขันกีฬาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 5.12 รายงานการเก็บตัวฝกซอมนักกีฬาทีมชาติไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

5.13 ขอความเห็นชอบ บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศกึษาที่ขออนุมัติการใหปริญญา  มหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ภาคตน ปการศึกษา 2564  

 5.14 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจาย (เงนิรายได) ประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  

   5.15 ขอความเห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒ คร่ึงปหลัง (1 เมษายน – 30 

กันยายน 2564)  
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ผลการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชยัภูมิ ไดจัดใหมีการประเมนิ 

คุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต จํานวน 6 มาตรฐาน 21 ตัวบงชี้ (ยกเวนการ

ประเมิน ตัวบงชี้ 6.1, 6.2 ,6.3 และ 7.1 ในปการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยผาน

ระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของไวรัส   

โคโรนา (Covid 19) และตัวบงชี้ที่ 3.2 เร่ิมดําเนินงานในปการศึกษา 2564) มีผลการประเมินระดับวิทยาเขต

คะแนนเฉล่ีย 3.82 คุณภาพระดับด ีโดยมีรายละเอียดรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธผูเรียน   คะแนนเฉล่ีย 3.19 คุณภาพระดับพอใช 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธการวิจัยและนวัตกรรม  คะแนนเฉล่ีย 3.82 คุณภาพระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธการบริการวิซาการ   คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยดานการละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย คุณภาพ 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ    คะแนนเฉล่ีย 3.89 คุณภาพระดับดี 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณของนักศึกษาดานกีฬา คุณภาพระดับด ี - 

มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณดานกีฬา    คะแนนเฉล่ีย 3.13 คุณภาพระดับพอใช 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศกึษา 2563 แยกออกเปน 3 คณะ ดังน้ี 

1. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มีผลการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 4.0     คุณภาพระดับดี 

2. คณะศิลปศาสตร   มีผลการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 3.51   คุณภาพระดับด ี

3. คณะศึกษาศาสตร   มีผลการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 4.19   คุณภาพระดับด ี
 

ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ พบวา 

จากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาในปที่ผานมา ซ่ึงสงผลตอการบริหารงานตาม 

พันธะกิจของวิทยาเขตแตวิทยาเขตสามารถดําเนินการบริหารงานในทุกๆ ดานโดยภาพรวมดีขึ้นโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งผลงานวิชาการที่เพิ่มขึ้น ผลงานวิจัยท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารงานในปการศึกษาที่ผานมาวิทยา

เขตสามารถดําเนินการไดคอนขางดี 
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วิทยาเขตมีจุดออนพรอมแนวทางปรับปรุงแกไข 

1. ควรกําหนดนโยบายในการใชเงินรายไดเพื่อสงเสริมการวิจัยภายในวิทยาเขต พรอมท้ังกําหนดใหชัดเจน

วา เงินรายไดที่จัดสรรใหเปนทุนวิจัยจะตองการยกศักยภาพการวิจัยของวิทยาเขตอยางไร  

2. ควรสรางความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาคเอกชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน สมาคม

กีฬาจังหวัด หรือหนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ ในการทําวิจัยรวมกัน เพื่อสรางโอกาสในการขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากหนวยงานน้ัน  

 

ขอเสนอแนะรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานท่ี 1 ผลลัพธผูเรียน 

จุดเดน แนวทางเสริมจดุเดน 

- การเปนผูสรางหรือผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 

 

     ควรสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาและอาจารย       

นํานวัตกรรมไปตอยอด พัฒนาใหสามารถเขารวมการ

ประกวดนวัตกรรมในระดับชาติหรือไปใชประโยชน      

ไดในโอกาสตอไป 

จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางพัฒนา 

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 

คุณภาพระดับตองปรับปรุง    

    

     วิทยาเขตและคณะควรสงเสริมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหกับ

นั ก ศึกษาอย า งตอ เนื่ อง  สอดแทรกความ รู ทาง

ภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการ

อบรมภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการประชุมทางไกล 

( Video Conference) ผ านแอพพลิ เคชั่ น  Zoom, 

Google Meet, Line Video Call หรือแอพพลิเคชั่น

อ่ืน ๆ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของไวรัส        

โคโรนา (Covid-19) 
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มาตรฐานท่ี 2 ผลลัพธการวิจัยและนวัตกรรม 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

 
- 
 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  

   1.1 ควรกําหนดเง่ือนไขใหผูไดรับทุนวิจัยตองตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยคณะหรือวิทยาเขต
สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพเผยแพร 
   1.2 ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการประเภท
ตําราเพ่ิมมากขึ้น 

 

 
 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธการบริการวิชาการ 

- ไมมี 
 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยดานการละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

- ไมมี 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- มีจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ เปนไป

ตามเกณฑที่กําหนด  

ควรใชศักยภาพของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมา

พัฒนาผลงานทางวิชาการทั้งปรมิาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้น  

จุดที่ควรพฒันา  แนวทางพัฒนา 

1. ไมมีงานวิจัยที่ไดรบัเงินสนับสนนุจากเงิน
งบประมาณแผนดิน 

1. รวมมือกับหนวยงานภาคเอกชน องคการปกครอง
สวนทองถ่ิน สมาคมกีฬาจังหวัด หรือหนวยงานภายนอก
อ่ืน ๆ ในการทําวิจัยรวมกันเพ่ือสรางโอกาสในการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานนั้น  

 2.  นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑยังต่ํา

กวาเปาหมายมาก 

2.1 ควรวางแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
ตั้งแตชั้นปที่ 1 และมีการสรางสภาพแวดลอมการใช
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ ดวย 
2.2  แนะนําสื่อที่เหมาะสมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

3. สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรมยังไมสมบูรณ 

3. วิทยาเขตควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมทุก

ดานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาบรบิทใหมและ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.1 งานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษาควรชี้แจงเพ่ือ
ทําความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 การแปลงมาตรฐานการอุดมศึกษาสูการประเมิน
เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. 
4.2 การเขียนรายงานตัวบงชี้เชิงกระบวนการใน SAR ท้ัง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตองใชขอมูลจากการ
ประเมินรอบที่ผานมา 1 รอบ หรือ 2 รอบ มาประกอบ
เพื่อแสดงการปรับปรุงและพัฒนาอยางชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. วิทยาเขตและคณะควรทําความเขาใจเก่ียวกับระบบและกลไกใหมากขึ้น จะทําใหเวลาบริหาร              

แผนฯ โครงการ และกิจกรรมเมื่อประเดน็ปญหาเกิดขึ้นที่จุดใด (เกิดจากระบบหรือกลไก) จะไดแกไขไดถูกตอง  
2. วิทยาเขตและคณะควรมีการนํานโยบายที่ประกาศแลวมาทบทวนวามีการดําเนินงานไดครบถวน 

และบรรลุตามเปาหมาย  

3.วิทยาเขตควรเปนหนวยงานหลักในการกระตุนใหทุกหลักสูตรจัดทําตนทุนตอหนวยเพ่ือจะไดวิเคราะห

เปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นหรือวิทยาเขตอ่ืนเพื่อใหเห็นวาตนทุนที่ตางกันเกิดจากอะไร แลวเชื่อมโยงไปถึง
ผลสําเร็จของนักศกึษาในแตละหลักสูตรหรือการพัฒนาของบุคลากร 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  

ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

       เปาประสงค บัณฑิตดานศาสตรการกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  

1. รอยละของบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศกึษา  

(ไมนอยกวารอยละ 80)  

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

(ไมนอยกวาคะแนนเฉลี่ย 4.00)  

3. จํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (3 หลักสูตร) 

4. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ (ไมนอยกวา 1 คน) 

5. ความรวมมือดานการศึกษา (ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 

6. ผลการประเมนิความมีน้ําใจนักกีฬาของนักศึกษาชั้นปสุดทาย (ไมนอยกวาคะแนนเฉลี่ย 3.00) 

7. นักศึกษาชั้นปสุดทายเปนผูสรางหรือผูรวมสรางนวัตกรรม (ไมนอยกวารอยละ 80) 

8. จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด (ไมนอยกวารอยละ 50)                                         

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai 

Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

จํานวนนกัศึกษา ปการศึกษา 2563 

        1. จํานวนนักศึกษา จําแนกตามคณะและชั้นป 

คณะวิชา/หลักสูตร 

จํานวนนกัศึกษา 

ชั้นป

ที่ 1 

ชั้นปท่ี 

2 

ช้ันปที่ 

3 

ชั้นปท่ี 

4 

ช้ันปที่ 

5 

คางรุน รวม 

1. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 41 44 36 36 - - 157 

2. คณะศิลปศาสตร 10 9 3 2 0 - 24 

3. คณะศึกษาศาสตร 76 68 62 66 62 - 334 

รวมท้ังสิ้น 127 121 101 104 62  515 
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2. จํานวนนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 จําแนกตามคณะและภาคการศกึษา 

นักศึกษา ภาคตน ภาคปลาย ภาคฤดูรอน จํานวน 

(คน) 

1. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ - 31 9 40 

2. คณะศิลปศาสตร 3 1 - 4 

3. คณะศึกษาศาสตร - 59 3 62 

รวมทั้งสิ้น 3 91 12 106 

 

3. แผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564  

สาขาวิชา แผนการรับ

นักศกึษา 

จํานวน

นักศกึษา 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 60 59 (   ) บรรลุ (√ ) ไมบรรลุ 

2. คณะศิลปศาสตร 30 13 (   ) บรรลุ (√ ) ไมบรรลุ 

3. คณะศึกษาศาสตร 90 90 ( √ ) บรรลุ (  ) ไมบรรลุ 

รวม 180 162 (√ ) ไมบรรลุตามแผน 

หมายเหตุ  แผนการรับนักศึกษาปการศกึษา 2564 มีจํานวน 180 คน นักศึกษาที่เขาศึกษาตอในปการศึกษา 

2564 มีจํานวน 162 คน  คิดเปนรอยละ 90.00 

 4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดเกียรตินิยม ปการศึกษา 2563  

คณะ สาขาวิชา 
เกียรตินิยม 

รวม 
อันดับ 1 อันดับ 2 

1. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬา 4 7 11 

2. คณะศิลปศาสตร สื่อสารการกีฬา 1 - 1 

3. คณะศึกษาศาสตร พลศกึษา 13 7 20 

รวม 18 14 32 

หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 มีจํานวน 106 คน จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดเกียรตินยิม ปการศึกษา 2563 มีจํานวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 30.20 

5.  จํานวนบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร   

หมายเหตุ   เลื่อนไมมีกําหนด เนื่องจากสถานการณโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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6.  การมีงานทําของบัณฑติ (ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563) 

อาชีพ จํานวน (คน) 

หนวยงานราชการ 24 

รัฐวิสาหกิจ  

เอกชน 44 

ประกอบอาชีพสวนตัว 29 

ศึกษาตอ  

ทหารเกณฑ 7 

วางงาน  

นักศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา  

บวช  

รวม 104 

หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 มีจํานวน 106 คน จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

การมีงานทําของบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 มีจํานวน 104 คน  คิดเปนรอยละ 98.10 
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมบัณฑิตในการสอบวัดความถนดั 

ทางภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (English Exit Exam) 

 

วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมไอยรา ชั้น 2 อาคารโรงอาหารหลังใหม 

รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

มอบใหผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ เกิดสมบูรณ ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ ฝายวิชาการ เปน
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ประธานในพิธีเปดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมบัณฑิตในการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ

กอนสําเร็จการศึกษา (English Exit Exam) พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ บุคลากร และ

นกัศึกษา เขารวมในพิธี ซ่ึงโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ืออบรมทักษะความรูในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ

ในรูปแบบตางๆ สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพ่ือจะไดเตรยีมความพรอมกอนสอบ English Exit Exam โดยมีผู

เขาอบรมประกอบดวยนักศึกษาชั้นปที่ 5 คณะศึกษาศาสตร และชั้นปที่ 4 คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและ

สขุภาพและคณะศลิปศาสตร รวมทั้งส้ินจํานวน 105 คน 

 

โครงการสาํรวจภาวการณมีงานทําและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ของคณะ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตรและคณะศึกษาศาสตร 
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กลยุทธท่ี 1.2  ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ    

กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนออนไลน (Online Learning) ผานระบบการประชุมทางฯ 

ระหวางวันที่ 9 – 11  มิถุนายน 2564  เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เขารวม

การอบรมการจัดการเรียนออนไลน (Online Learning) ผานระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)       

ของอาจารยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กลุมอาจารยและเจาหนาที่ทั้ง 3 คณะ ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 4 

อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
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คณะศิลปศาสตร 

    
 

    
คณะศึกษาศาสตร 
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กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

โครงการเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล ในวันศุกรท่ี 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

มอบใหผูชวยศาสตราจารยรัตนา วงศคําสิงห ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ ฝายบริหาร เปนประธานใน

พิธีเปด"โครงการเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล สําหรับนักศึกษาและคณาจารย" พรอมดวยผูบริหาร 

และคณาจารย  และนักศึกษาเขารวมโครงการ โดยมีอาจารย ภัทรภูมิ  ข วัญบุญจันทร เปนวิทยากร                    

ณ หองคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

กิจกรรมอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีการสอนออนไลน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย   

การกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย           

ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ เปนประธานพิธีเปด

การอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีการสอนออนไลน  ใหกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  ชั้นปที่  5                      

ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 4 อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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กลยุทธท่ี 1.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารยใหมีความรูความสามารถตามวิชาชีพ 

        - ไมมีการดําเนินงานเนื่องจากสถานการณโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กลยุทธท่ี 1.5 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการศึกษา  

 พิธีลงนาม บันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในวันจันทร               

ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย      

การกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

MOU การบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษาแนวทางจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรรวมกัน ระหวาง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ กับ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอราม โลหวีระ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เปนประธาน และคณะผูบริหารโรงเรียนฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน ผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูสังคม พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ไปจนถึงระดับโลก               

ณ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม ิ
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ยทุธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 

เปาประสงค ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตพีิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

1. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและนวัตกรรม (ไมนอยกวารอยละ 80) 

2. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอจํานวนอาจารยประจาํ (ไมนอยกวารอยละ 30) 

3. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬาตอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารยประจํา 

(ไมนอยกวารอยละ 80)                                                                                                                                                

4. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (ไมนอยกวา 6 เร่ือง)                                                                                          

5. ความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม  (ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 

6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของอาจารยประจํา (ไมนอยกวารอยละ 50) 

กลยุทธท่ี  2.1 สงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานการวิจยัหรือนวัตกรรม “การเขียนบทความวิจัย” 

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ หองคอมพิวเตอร อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต

ชยัภูม ิ
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กลยุทธท่ี  2.2 สงเสริมและสนบัสนุนงบประมาณพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการสนับสนุนการวิจัยหรือนวัตกรรมของคณาจารย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ  มีงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูจํานวน 5 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ  งานวิจัยไดรบัการตีพมิพระดับชาติหรือนานาชาติ ไมนอยกวา 3 เร่ือง 

ระยะเวลาจัดโครงการ วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64  งบประมาณในโครงการ 100,000 บาท  

(หนึ่งแสนบาทถวน) เร่ืองละ 20,000 (สองหมื่นบาทถวน) 

 

 
 

กลยุทธท่ี  2.4 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการวิจัยและนวตักรรม ดําเนินรวมกันกับ                       

กลยุทธท่ี  1.5 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการศึกษา  

 ในการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในวันจันทร ท่ี 6 

กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU  การ

บริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษาแนวทางจัดการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรรวมกนั ระหวางมหาวิทยาลัย

การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภมูิ กับ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอราม โลหวีระ นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เปนประธาน และคณะผูบริหารโรงเรียนฯ โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นกัเรียน ผลิตบคุลากรที่มีคุณภาพสูสงัคม พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ไปจนถึงระดับโลก               ณ องคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูม ิ
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พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU การกีฬาแหงประเทศไทย ชัยภูมิ 

 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ พรอมดวยคณะผูบริหารรวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ MOU ระหวางมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดชัยภูมิโดยมีนายจินดา เทียมชัยภูมิ ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ       

เปนประธาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมเปนภาคีดานการพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม และบริการวิชาการ 

เพ่ือความเปนเลิศ ณ หองประชุมมอหินขาว อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิ
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริการวิชาการแกสังคม 

เปาประสงค บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  

1. จํานวนผูรับบริการทางวิชาการและ อาคารสถานที่ (จํานวนไมนอยกวา 130,800 คน)  

2. ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการและ อาคารสถานที่ (คาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 

3. ระดับความสําเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแกสังคม  (ระดับ 4 มีการดําเนินการ

ตามเกณฑการประเมินครบ) 

กลยุทธท่ี 3.1  พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 

กลยุทธท่ี 3.2  สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 กิจกรรมใหบริการวิชาการ ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564  ณ ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  

โดยการนําของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรณทิพย ลิ่มนรรัตน รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

เปาประสงค นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรวมกิจกรรมฟนฟู อนุรักษเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทยทั้งในระดับทองถ่ินภูมิภาค และระดับชาติ ไดเรียนรูและเขาใจในความแตกตางทาง

วัฒนธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

1. จํานวนกิจกรรมทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  (จํานวนไมนอยกวา 5 กิจกรรม) 

2. จํานวนกิจกรรมฟนฟู อนุรักษและเผยแพรการละเลนพ้ืนบาน และกีฬาไทย (จํานวนไมนอยกวา 6 เร่ือง) 

3. ระดับความสําเร็จของการฟนฟู อนุรักษและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลน  พ้ืนบานและกีฬาไทย 

(ระดับ 4 มีการดําเนินการตามเกณฑการประเมินครบ)    

กลยุทธท่ี 4.1  พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

กลยุทธท่ี 4.2  สงเสริมและสนับสนนุการฟนฟูอนุรักษและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมการละเลนพ้ืนบานและ

กีฬาไทยในระดับทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 4.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน 

และกีฬาไทย 

 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ โดมคชสาร ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต         

เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  เปนประธานเปด                

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2563 พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ บุคลากร 

และนักศึกษา เขารวมในงาน พรอมกับมีการแสดงดังน้ี  

1. การแสดงของนักศึกษารวม 3 คณะ(ชุดการแสดงตํานานวันลอยกระทง)  

2. การแสดงของคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ  

3. การแสดงของคณะศิลปศาสตร  

4. การแสดงของคณะศึกษาศาสตร และการประกวดนางนพมาศ 
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โครงการประเพณีวันสงกรานต 2564 

วันศุกรที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ผูชวยศาสตราจารยประกอบ ศักดิ์ภูเขียว ผูชวยอธิการบดี

ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดประเพณีวันสงกรานต รดน้ําขอพรผูบริหาร

คณาจารย โดยมีทานรองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ และ

นักศึกษา เขารวมในโครงการ ณ อาคารพญาแล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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กิจกรรมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ชอระกา ประจําป 2564 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย       

การกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ เขารวมพิธีเปดงานบุญกระธูป ออกพรรษา ชอระกา 2564 เพ่ือสืบสาน

ประเพณีวันออกพรรษา อนุรักษการทํากระธูปแบบโบราณและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน โดยมีนายอนุชา       

เจริญรักษ นายอําเภอเมืองชัยภูมิ เปนประธานในพิธี มีกิจกรรมการแสดงของชาวบานและจุดกระธูปบูชา      

พระรัตนตรัย ซึ่งงานจัดขึ้นระหวางวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ณ วัดดาวเรือง บานชอระกา ต.นาฝาย อ.เมือง

ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
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โครงการกีฬาเชิงวัฒนธรรม "ตีคลีไฟ" 

ในววันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย   

การกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ เขารวมพิธีเปดงานประเพณีของไทยที่สืบทอดมาแตโบราณ     

“ประเพณีตีคลีไฟ”ท่ีจะเลนกันบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในปจจุบัน ท่ีมีการเลน  

ที่บานหนองเข่ือง ต.กุดตุม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
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โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ มอบใหผูชวยศาสตราจารยประกอบ ศักดิ์ภูเขียว ผูชวย

อธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เปนประธานในพิธีเปดโครงการปจฉิม

นิเทศผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

เขารวมโครงการ โดยมี  

 1. ผูชวยศาสตราจารยประกอบ ศักดิ์ภูเขียว   

 2. อาจารยวิระ ชัยบุตร                              

 3. ผูชวยศาสตราจารยจักรพันธ เรืองนุภาพขจร 

 4. อาจารยมาลัยวัลย ตรีโมกข 

 5. อาจารยแสนศักดา วรรณมูล 

 เปนวิทยากรบรรยายแนวทางการเขาสูสังคมการทํางานและการศึกษาตอ ณ หองประชุมพญาแล 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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 วิทยากรบรรยายภายในแนวทางการเขาสูสังคมการทํางานและการศกึษาตอ ณ หองประชุมพญาแล 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2564 (Online) 

 วันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ เปนประธานกลาวตอนรับและใหโอวาทนักศึกษา ในพิธี

เปดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 (Online) พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย 

เขารวม(Online) โดยมี 

1. ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ เกิดสมบูรณ ผูชวยอธิการบดีฯ ฝายวิชาการ  

 อธิบายการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 

2. ผูชวยศาสตราจารยประกอบ ศักดิ์ภูเขียว ผูชวยอธิการบดีฯฝายกิจการนักศกึษาและกิจการพิเศษ 

 อธิบายการเขากิจกรรมของนักศึกษา ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา และศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 

3. นายสงกรานต ธิจิ่น  ผูชวยอธิการบดีฯ ฝายวิจัยและประกันคุณภาพ  

 อธิบายนักศึกษากับบทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. นายภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร หัวหนางานสวัสดิการนักศึกษา 

 อธิบายสวัสดิการสําหรับนักศึกษา 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรณทิพย ลิ่มนรรัตน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ  

   กลาวแนะนํารอบรั้วคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

6. ผูชวยศาสตราจารยจักรพันธ เรืองนุภาพขจร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร  

    กลาวแนะนํารอบรั้วคณะศิลปศาสตร 

7. นายวิระ ชัยบุตร รองคณบดีคณะศกึษาศาสตร  

    กลาวแนะนํารอบรั้วคณะศึกษาศาสตร 

ณ หองประชุมดอกกระเจียว ชั้น 2 อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนานักศกึษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 

เปาประสงค นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเขารวมและไดรับรางวัลจาก

การแขงขันกีฬาระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  

1. รอยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬา

ระดับชาติ (จํานวนไมนอยกวารอยละ 10) 

2. รอยละของนักศึกษาในสํานักงานกีฬาไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

(จํานวนไมนอยกวารอยละ 10) 

3. จํานวนบุคลากรทางการกีฬาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (จํานวนไมนอยกวารอยละ 5)     

4. ความรวมมือดานการกีฬา (อยางนอย 1 หนวยงาน) 

5. รอยละของนักศึกษาท่ีใหบริการจัดการแขงขันกีฬาและตัดสินกีฬาใหกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

(จํานวนไมนอยกวารอยละ 50) 

กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 

กลยุทธที่ 5.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 

กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมการสรางความรวมมือทางการกีฬาในประเทศ 

กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานการจัดการแขงขันกีฬาและการตัดสินกีฬา 

สํานักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มีการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง      

ในรอบปงบประมาณ 2564 ที่ผานมา ดังนี้ 

    1. โครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติวิทยาเขตชัยภูมิ 

    2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนนกักีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติ     

และนานาชาติ 

   3. โครงการคาใชจายในการเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

   4. โครงการจางผูเชี่ยวชาญกีฬาในประเทศ 

   5. โครงการจางผูเชี่ยวชาญกีฬาตางประเทศ 
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โครงการ วิ่ง Fartlek ประจําปการศึกษา 2563 

วันศุกรที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น. รองศาสตราจารยประกอบ ศักดิ์ภูเขียว ผูชวยอธิการบดี

ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษรวมกับองคการนักศึกษา จัดโครงการ ว่ิง Fartlek 

ประจําปการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ – อุทยาน

แหงชาติตาดโตน ซึ่งเปนโครงการที่เปดพื้นที่ใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย และไดเสริมสรางความสามัคคี      

ความสนุกสนานในหมูคณะโดยมีทานผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย   

การกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

และนักศึกษา เขารวมในโครงการ 
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โครงการ TNSUC SPORTS DAY 2021 

การแขงขันกีฬาสีภายใน TNSUC SPORTS DAY ในวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ของการ

จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน TNSUC SPORTS DAY 2021 ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดพ้ืนที่ใหนักศึกษาไดเลน

กีฬารวมกันและไดเสริมสรางความสามัคคี ความสนุกสนานในหมูคณะ ระหวางวันท่ี 3 - 4 มีนาคม 2564       

โดยมีทานรองศาสตราจารย ดร.อนนัต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขต

ชัยภูมิ เปนประธานในพิธีปด พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ณ อาคารเอรวัณ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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การแขงขันกีฬาสีภายใน TNSUC SPORTS DAY วันที่ 1  
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การแขงขันกีฬาสีภายใน TNSUC SPORTS DAY วันที่ 2 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงค ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  

1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําป ในภาพรวม (รอยละ 95) 

2. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ (จํานวนไมนอยกวารอยละ 70) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51) 

4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร (คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.20) 

5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ (คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.70) 

6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต (คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.70) 

กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารงานการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 (บูรณาการโครงการระดับคณะและระดับวิทยาเขต)  

วันจันทรที่  2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมพญาแล ชั้น 3 อาคารพญาแล                

รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

เปนประธานในพิธีเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารงานการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ   

และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 (บูรณาการโครงการระดับคณะและระดับวิทยาเขต) ระหวาง

วันท่ี 2 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผูเขารวมโครงการประกอบดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร       

และเจาหนาที่ จํานวน 82 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินการทบทวนปรัชญา 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและกลยุทธ ตัวชี้ วัดและคาเปาหมาย รวมถึงจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรในระดับมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศกึษา 
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โครงการคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครบรอบ 38 ป 

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. นําโดยรองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค               

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ พรอมกับคณะผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาที่ ลูกจางประจํา และพนักงานจางเหมา รวมพิธีสกัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ - สักการบูชา

พระพุทธรูป - สักการะพระพลบดี - ไหวศาลพระภูมิเจาที่ - สักการะเจาพอพญาแล และพิธีทําบุญถวาย

ภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ 9 รูป ณ โดมหนาอาคารศนูยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

วิทยาเขตชัยภูมิ เพ่ือทําบุญเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครบรอบ 38 ป 
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โครงการรณรงคปลูกตนไมประจําจังหวัดชัยภูมิ เฉลิมพระเกียรติฯ 

วันศุกรที่  17 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นําโดยรองศาสตราจารย  ดร.อนันต เมฆสวรรค             

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ พรอมกับคณะผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาท่ี ลูกจางประจํา และพนักงานจางเหมา รวมโครงการรณรงคปลูกตนไมประจําจังหวัดชัยภูมิ             

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และใหเปนไปตาม

แผนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของจังหวัดชัยภูมิ ใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ณ บริเวณพ้ืนท่ีริมรั้วมหาวิทยาลัย

การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (ติดกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ). 
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กลยุทธที่ 6.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 

งานแสดงมุทิตาจิตแก ผูเกษียณอายุราชการ ประจําปพุทธศักราช 2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 

1. รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค 

2. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา จันทรอด 

3. นายพัฒนา ชัยพิพัฒน 
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พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณประจําปพุทธศักราช 2564  

ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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กลยุทธที่ 6.3 สงเสรมิการพัฒนาบุคลากรในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

โครงการอบรมใหความรูดานไอทีผานระบบ Zoom meeting 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ เปนประธานพิธีเปดการอบรมใหความรู ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหกับคณาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจําป

งบประมาณ 2565 ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting ณ หองประชุมดอกกระเจียว ชั้น 2 อาคาร

พญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมการประชุมช้ีแจงคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่       

เขารวมการประชุมชี้แจงคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สําหรับการจัดการศึกษา   

ปการศึกษา 2563 ผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ หองประชุมดอกกระเจียว ชั้น 2 

อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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โครงการเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศกึษา ปการศกึษา 2563 

วันศุกรที่  27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมไอยรา ชั้น 2 อาคารไอยรา                

รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

เปนประธานในพิธีเปดโครงการเตรียมการเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 กิจกรรมท่ี 1 

ทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีผูเขารวม

โครงการประกอบดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และเจาหนาที่ จํานวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหบุคลากรไดทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสามารถสะทอนถึง          

การติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย       

การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 

 

 

หนา 94 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

 

 

 

 

หนา 95 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

 

 

 

 

 

หนา 96 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตชัยภูมิ   

 

 

 

จิตอาสาชวยเหลือ 

ในสถานการณโควิด-19 

ประจําป 2564 
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โรงพยาบาลสนามรองรับผูปวยโควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ แหงที่ 2 

เวันที่  5 - 11 กรกฎาคม 2564 รวมภาพบรรยากาศ รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค            

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ รวมกับหนวยงานในจังหวัดชัยภูมิเตรียม

ความพรอมดานอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม ณ ศูนยฝกเอราวัณ (อาคารกีฬา

อเนกประสงค) ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ สําหรับใชเปนโรงพยาบาลสนามรองรับ

ผูปวยโควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ (แหงท่ี 2) โดยพ้ืนท่ีสามารถรองรับผูปวยไดจํานวน 170-220 เตียง 
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พิธีมอบอุปกรณและสิ่งของในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแหงที่ 2 จ.ชัยภูมิ 

วันจันทรที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. สภากาชาดไทย โดยสํานักงานบรรเทาทุกขและ

ประชาชนนามัยพิทักษ รวมกับสํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาด สํานักงานจัดหารายได และเหลากาชาด

จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณและสิ่งของในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแหงที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิเชียร 

จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปนประธานพิธีเปดและรับมอบ รวมกับหนวยงานในจังหวัดชัยภูมิ 

  ณ ศูนยฝกเอราวัณ (อาคารกีฬาอเนกประสงค) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ไดดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย    

การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564                 

ที่ผานมามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ไดดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในโครงการตาง ๆ 

และภารกิจอื่น ๆ  ที่ ได รับมอบหมายมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ตองขอขอบคุณ คณะกรรมการ                 

สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ คณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ ตลอดจนผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษาและผูเก่ียวของ ทุกภาคสวนที่ไดใหความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัย      

การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ใหมีคุณภาพเพื่อเปนสถานศึกษาทางวิชาการ ดานกีฬาของประเทศ          

ตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 2562 เพื่อเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานตอไป 

       ขอขอบคุณ 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                  รองศาสตราจารย ดร.อนันต  เมฆสวรรค 

                                                    รองอธกิารบดีมหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 
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