
รายละเอียดการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ การพัฒนาบุคลากร ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
1 ต ำแหน่งครู 

1.1 มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
 

      มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะครู
ช านาญการ จ านวน 2 ราย ดังนี ้
1. นายเกรียงไกร  น้อยเกิด 
2. นางทิพย์ฤดี  ภูมิวงศ์ 

- มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 4/2563 
  ลว. 18 พฤษภาคม 2563 จ านวน 2 ราย 
(รายที่ 1-2) 
 

 1.2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
     ครูช านาญการพิเศษ 

       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครู
ช านาญการ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 11 ราย ดังนี้ 
1. นางอรทัย  นิธิสกุลกาญจน ์
2. นางยุวดี  สมขันตร ี
3. นางสุนิศา  จันทร์ยก 
4. นางสุทิดา  หมูค า 
5. นายอดิสราญิ์  จ้อยศรเีกต ุ
6. นายบุญสันต์  ศรีขันธ ์
7. นางจารุณี  ชมนิกร 
8. พ.อ.อ.อนุชา  สันติรังสิมันตุ ์
9. นายยุทธพร  วงศ์วิชิต 
10. นางดวงตา  เหมาเพชร 
11. นายประวัติวงศ์  หาวะบุตร 

- มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 4/2562  
  ลว. 16 ตุลาคม 2562 จ านวน 6 ราย 
(รายที่ 1-6) 
- มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 3/2563  
  ลว. 27 เมษายน 2563 จ านวน 5 ราย 
(รายที่ 7-11) 

 
 
 
 
 



รายละเอียดการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ การพัฒนาบุคลากร ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
2 ต ำแหน่งคณำจำรย์ 

2.1 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 25 ราย ดังน้ี 
1. นายณธพล ทองธนภัทร 
2. นางสาวละออทิพย์ อินดี  
3. นางสาวพัณฑ์ชิตตา ศริินัญทพันธ์ 
4. นางสาวยุภามาณี ยางจ้าน 
5. นายธนาวัฒน์ จูมแพง 
6. นายสุริยณัย์ หัวหิน 
7. นายไตรรัตน์ เตชะโต 
8. นางสาวรัชนี สิงคะจันทร ์
9. นายประวิทย์ หวานขม 
10. นางสาวกมลวรรณ คชายุทธ 
11. นางสาวสุคนธ์ธา พุ่มเมือง 
12. นางสาวบงกชกร ทองสุข 
13. นายภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง 
14. นายปธานศาสน จับจิตร 
15. นางปรียาณัฐ บัวทองจันทร์ 
16. นางอุระวี ค าพิชิต 
17. นางสาวสุพร บุญปก 

- มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 4/2562  
  ลว. 16 ตุลาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
(รายที2่3-24) 
- มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 4/2563 
  ลว. 18 พฤษภาคม 2563 จ านวน 11 
ราย (รายที่ 1 – 11) 
- มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 5/2563  
  ลว. 29 มิถุนายน 2563 จ านวน 12 ราย
(รายที่ 12 – 23) 
 

 
 
 
 



รายละเอียดการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ การพัฒนาบุคลากร ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
  18. นายจิราวัฒน์ ขจรศิลป ์

19.นายวโรดม ลดาวรรษ ์
20. นายชุมพล วงศ์ค าจันทร ์
21. นายธีระวัฒน์ สุขีสาร 
22.นางจงรักษ์ กะรัมย ์
23. นางสาวกาญจน์สริิรักษา บุญเอี่ยม 
24. นายเกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ 
25. นายชนะ ฤทธิธรรม 

 

 2.2 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังน้ี 
1. ผศ.เพ็ญศรี ศรสีวัสดิ ์
2. ผศ.รายาศิต เต็งกสูุลัยมาน 
3. ผศ.วนิดา โนรา 

- มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 4/2562  
  ลว. 16 ตุลาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
(รายที่ 1-2) 
- มติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 5/2563  
ลว. 29 มิถุนายน 2563 จ านวน 1 ราย 

 


