


·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔÞ
´ŒÇÂà¡ÅŒÒ´ŒÇÂ¡ÃÐËÁ‹ÍÁ ¢Íà´ªÐ

¢ŒÒ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨ŒÒ ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¡ÕÌÒ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562
ANNUAL REPORT 2019



(¹ÒÂ»ÃÔÇÑ²¹� ÇÃÃ³¡ÅÒ§)
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

ÊÒÃÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติเปนสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงดานการกีฬา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
แกสังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุงเนนการสรางองคความรูดานการกีฬา การพลศึกษา การสรางเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตรการกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งเปนแหลงสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาของประเทศ 
 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาภายใตพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความ
มีน้ำใจนักกีฬา การเปนพลเมืองที่ดีของสังคม และการมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาของนักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล และ
มุงสูความเปนเลิศ เพื่อสรางชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแกคนในชาติ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสรางงานวิจัย
และนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬาที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายและเลนกีฬาจนเปนกลายเปนวิถีชีวิต ตลอดจนการรวมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การฟนฟู อนุรักษ และเผยแพรการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเรงรัดดำเนินการจัดทำกฎหมาย
ลำดับรอง โครงสราง กรอบอัตรากำลัง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหครอบคลุมทุกศาสตรดานการกีฬา และดำเนิน
ภารกิจอื่น ๆ เพื่อเปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝาย อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการ
วิทยาเขต คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผูเกี่ยวของที่มี
สวนรวมสนับสนุนและเปนฟนเฟองสำคัญในการยกระดับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติใหมีศักยภาพในการแขงขัน
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วันคลายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 14 ป
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2561 – 2565

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

   เปาประสงคที่ 1 ผูสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและ

    คุณลักษณะอันพึงประสงค

   เปาประสงคที่ 2 บัณฑิตดานศาสตรการกีฬามีคุณลักษณะที่พึงประสงค

 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม

 ยุทธศาสตรที่ 3  การบริการวิชาการแกสังคม

 ยุทธศาสตรที่ 4  การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย

 ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล

 ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ    

ÀÒ¤¼¹Ç¡
คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ที่ 286/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

ÊÒÃºÑÞ



 ในป พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดำริใหจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูขึ้น
เปนแหงแรก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 ที่โรงเลี้ยงเด็ก ถนนบำรุงเมือง เรียกวา “โรงเรียนฝกหัดอาจารย” เปน
โรงเรียนหลวงสังกัดกรมศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนสอนวิชาพิเศษ ดำรงอยูไดดวยเงินงบประมาณแผนดิน นักเรียน
ทุกคนไดรับทุนเลาเรียนจากรัฐบาล และทำสัญญากับกรมศึกษาธิการเพื่อเปน ขอผูกมัดไววา เมื่อเรียนสำเร็จแลวจะตอง
เขารับราชการครู และนอกจากจะตองเซ็นสัญญากับกรมศึกษาธิการแลว ยังจำเปนตองมีผูรับรองความประพฤติ
ไวเปนหลักฐานดวย โรงเรียนฝกหัดอาจารยเปนสิ่งสำคัญในชวงระยะเวลาที่ประเทศมีความตองการพัฒนาการศึกษา
ในเวลานั้น
 เมื่อป พ.ศ. 2441 ไดมีประกาศใชหลักสูตรตามโครงการการศึกษาของไทยฉบับแรกในรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในหลักสูตรกำหนดใหผูเรียนตองเรียนวิชาพลศึกษา (ในสมัยนั้นเรียกวา 
“วิชากายกรรม” หรือ “วิชาดัดตน” หรือ “วิชาการฝกหัดรางกาย” หรือ “วิชากายบรหิาร”) ซึ่งในขณะนั้นยังไมมี
ผูใดมีความรูที่จะสามารถสอนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรนี้ได ดังนั้นเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์
เปนหลวงไพศาลศิลปศาสตร จึงไดแตงตำรากายกรรมขึ้นมา ซึ่งนับวาเปนตำรา พลศึกษาเลมแรกของไทย เพื่อชวยให
ครูสามารถนำไปเรียนดวยตนเองแลวนำมาสอนนักเรียน นอกจากนี้เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีไดทุมเทในการบรรยาย
ในที่ประชุมครู และเขียนบทความเกี่ยวกับความรู แนวคิดตาง ๆ เชน วิธีสอนพลศึกษา คุณคาของพลศึกษาและกีฬา 
ลักษณะของน้ำใจนักกีฬา ประโยชนของน้ำใจนักกีฬา และอื่น ๆ อีกเปนจำนวนมาก ตีพิมพในวารสารสามัคยาจารย
สมาคม ชื่อ “วิทยาจารย” เพื่อใหครู ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมพอที่จะสามารถสอนพลศึกษาในโรงเรียนไดตอไป
 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2447 เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเปนผูมีสวนสำคัญในการกอตั้งองคกรที่มีบทบาทสำคัญ
ตอการฝกหัดครูพลศึกษาของไทยที่มีชื่อเรียกวา “สามัคยาจารยสมาคม” จึงไดจัดตั้ง “สามัคยาจารยสโมสรสถาน” ขึ้น
บริเวณสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อฝกซอมการเลนกีฬาและการออกกำลังกายชนิดตาง ๆ ทั้งในรมและกลางแจง ทั้งกีฬาไทย
และสากล จึงทำใหมีผูสมัครเขาเรียนและอบรมเปนจำนวนมาก สามารถนำความรูไปสอนวชิาพลศึกษาในโรงเรียนได
 ในป พ.ศ. 2448 โรงเรียนฝกหัดอาจารยซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอน 2 ป ก็มีการบรรจุวิชากายบริหาร
อยูในหลักสูตร เพื่อใหครูที่สำเร็จจากโรงเรียนฝกหัดอาจารยสามารถสอนวิชาพลศึกษาไดดวย แตจำนวนครูพลศึกษา
ยังไมเพียงพอ
 ป พ.ศ. 2452 เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี จึงไดผลักดันใหมีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาพลศึกษาสำหรับครูขึ้น
เปนแหงแรกในประเทศไทย ในสามัคยาจารยสโมสรสถาน เรียกวา “สโมสรกายบริหาร” เพื่อฝกหัดครู ใหมีความรูพิเศษ
ในวิชาการจัดระเบียบแถว การดัดตน การฝกยิมนาสติกและกีฬาตาง ๆ ในตอนเย็นและ ตอนค่ำ เพื่อจะไดนำความรู
ไปสอนนักเรียนตามหลักสูตรตอไป ซึ่งผูมาเรียนไดแกครูที่สอนในโรงเรียนตาง ๆ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 ป พ.ศ. 2456 เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ไดมีความเห็นวาเพื่อใหการฝกหัดครูทางพลศึกษา มีความคลองตัว
ยิ่งขึ้น จึงไดปรับปรุงสโมสรกายบริหารขึ้นมาเปน “หองพลศึกษากลาง” เพื่อทำหนาที่ผลิตครูไปจัดการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษา โดยไดใชสถานที่อาคารของโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบในปจจุบัน) โดยจัด
การเรียนการสอนในตอนเย็นและตอนค่ำเชนเดิม
 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2459 เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีไดรับพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหดำรง
ตำแหนงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ทานไดใหความเห็นวาพลศึกษามีบทบาทสำคัญวิชาหนึ่งที่จะชวยพัฒนาเยาวชน
ใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพื่อสนองเจตนารมณจึงไดมีประกาศยกระดับหองพลศึกษากลาง
ที่มีอยูเดิม เปน “โรงเรียนพลศึกษากลาง” เมื่อป พ.ศ. 2462 ผูที่สอบไลไดตามหลักสูตรครูมัธยมพลศึกษา จะไดรับ
ประกาศนียบัตรครูมัธยมพลศึกษา (ป.ม.พ.) ผูสำเร็จหลักสูตรครูประถมพลศึกษา จะไดรับประกาศนียบัตรครูประถม
พลศึกษา (ป.ป.พ.) และผูสอบไลไดตามหลักสูตรครูมูลพลศึกษา จะไดรับประกาศนียบัตรครูมูลพลศึกษา (ป.พ.)
 ป พ.ศ. 2466 กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมกระทรวงธรรมการ) ไดแกไขระเบียบการฝกหัดครู โดยกำหนดวา
ชั้นครูมูลพลศึกษา ใหเรียกวา “ผูสอนพลศึกษาชั้นตรี” (พ.ต.) ครูประถมพลศึกษา ใหเรียกวา “ผูสอนพลศึกษาชั้นโท” 
(พ.ท.) และครูมัธยมพลศึกษา ใหเรียกวา “ผูสอนพลศึกษาชั้นเอก” (พ.อ.)
 ป พ.ศ. 2474 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตย และมีการประกาศใช
แผนการศึกษาชาติ ซึ่งไดกำหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาไว 3 สวน คือ 1) จริยศึกษา – อบรมใหมีศีลธรรมอันดีงาม
2) พุทธิศึกษา - ปญญาใหมีความรู 3) พลศึกษา – ฝกหัดใหเปนผูมีรางกายบริบูรณ เพื่อสนองเจตนารมณของ
แผนการศึกษาชาติดังกลาว จึงจัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 โดยมีอำมาตยเอก พระยาประมวญวิชาพลู 
(วงษ บุญ-หลง) รักษาการในตำแหนงอธิบดีในระยะเริ่มแรก และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2477 จึงไดแตงตั้งนาวาโท
หลวงศุภชลาศัย ร.น. (นุง ศุภชลาศัย) มาดำรงตำแหนงอธิบดีกรมพลศึกษาเปนคนแรก และไดยายโรงเรียนพลศึกษากลาง
มาสังกัดกรมพลศึกษา
 นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. ไดดำรงตำแหนงอธิบดีกรมพลศึกษา ตั้งแต 1 เมษายน พ.ศ. 2477 จนถึง 30 
เมษายน พ.ศ. 2484 และไดริเริ่มกิจการทางพลศึกษาของชาติไวหลายประการทั้งท่ีเปนเรื่องของการพลศึกษา การกีฬา 
และสุขาภิบาลโรงเรียน (ภายหลังสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) กิจการลูกเสือและยุวกาชาด เปนตน อันเปนพื้นฐานของ
การจัดการศึกษาของชาติ อันเปนที่มาของ “หวงไขวสามหวง” ประดิษฐานอยูใตรูปพระพลบดีทรงชางไอยราพรต 
(ชางเอราวัณ เปนชางเผือกมีสามเศียร) ซึ่งพระพลบดี เปนคำมาจากภาษามคธ คำวา “พล” แปลวา “กำลัง” และ
คำวา “บดี” มาจากคำวา “ปติ” แปลวา “ผูยิ่งใหญ” ดังนั้น คำวา “พลบดี” แปลวา “ผูเปนใหญแหงกำลัง” ดังนั้น 
องคพระพลบดี หมายถึง เทพเจาผูเปนใหญ แสดงถึงปญญาอันแหลมคมในการเอาชนะอุปสรรค ขจัดปญหา และความ
ไมดี ประทับบนชางเอราวัณ ซึ่งเปนพาหนะประจำของ พระอินทรยืนอยูเหนือกอนเมฆ พระหัตถขวาถือวชิราวุธ อาวุธ
ประจำองคพระอินทรแสดงถึงความเหนือ สิ่งบกพรองทั้งปวง ความรูในสัจธรรม ความเปนมงคลและศักดิ์สิทธิ์ พระหัตถ
ซายถือพระขรรค อาวุธของเทพ ผูทรงบุญญาธิการ “พระพลบดี” จึงเปนตัวแทนของเจาแหงพละกำลัง มีความสงางาม
แสดงถึงความเขมแข็ง ทรงพลังอำนาจและความมีชัยชนะสืบไป
 ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2478 นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. ไดทำสัญญาเชาที่ดินตำบลวังใหม อำเภอปทุมวัน 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสรางสนามกีฬาแหงชาติและอาคารพลศึกษากลาง เพื่อใชเปนที่ทำการของ
กรมพลศึกษาและโรงเรียนพลศึกษากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2480 ไดมีพิธีวางศิลาฤกษสรางกรีฑาสถานแหงชาติ 
การกอสรางไดเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2481 กรมพลศึกษาจึงไดยายที่ทำการกรมจากกระทรวงธรรมการมาที่ทำการใหม
บริเวณกรีฑาสถานแหงชาติ (สนามศุภชลาศัย) 
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 พ.ศ. 2493 เปนปที่การฝกหัดครูพลศึกษาของไทยเริ่มเขาสูยุคของการพัฒนาเพื่อเขาสูระบบใหมเปนครั้งแรก 
โดยโรงเรียนพลศึกษากลาง ที่มีแตเดิมนั้นไดเปลี่ยนเปน “โรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษา” จัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา 
โดยรับนักเรียนชายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (หลักสูตรที่ใชสมัยนั้น) เปนผูรับทุนจากจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ 2 คน 
จาก 70 จังหวัดทั่วประเทศ นักเรียนรุนแรกมีเพียง 98 คน เปนนักเรียนประจำตลอดระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ป 
เมื่อเรียนจบหลักสูตรออกไปรับราชการตามจังหวัดตาง ๆ ที่ตนเองรับทุนมา ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและเพิ่มวิชา
เรียนใหมตามหลักสากล โดยมีขอกำหนดและระเบียบตามหลักสูตรใหมนี้วา
 ผูที่สอบวิชาตาง ๆ ผานไดตามหลักสูตรชั้นปที่ 1 จะไดรับประกาศนียบัตรผูสอนพลศึกษาตรี (พ.ต.)
 ผูที่สอบวิชาตาง ๆ ผานไดตามหลักสูตรชั้นปที่ 3 จะไดรับประกาศนียบัตรผูสอนพลศึกษาโท (พ.ท.)
 ผูที่สอบวิชาตาง ๆ ผานไดตามหลักสูตรชั้นปที่ 4 จะไดรับประกาศนียบัตรผูสอนพลศึกษาเอก (พ.อ.)
 ในป พ.ศ. 2497 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดขยายโครงการดานการฝกหัดครู โดยตั้งเปนกรมการฝกหัดครูขึ้น
มาเพื่อรวบรวมการฝกหัดครูในสังกัดตาง ๆ มาไวดวยกัน โรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษาจึงโอนไปสังกัดแผนกฝกหัดครู
พลานามัย กองโรงเรียนฝกหัดครูสำหรับกรมพลศึกษานั้น เมื่อโรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษาไดยายไปอยูภายใตสังกัด
การดูแลของกรมฝกหัดครูแลว ก็ไดพิจารณาเห็นวา กรมพลศึกษายังมีศักยภาพในแงของบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ
เพียงพอที่จะดำเนินการผลิตครูพลศึกษาใหมีคุณภาพสนองตอความตองการของประเทศชาติ จึงไดพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนโดยอาศัยหลักการอันเดียวกันกับหลักสูตรของโรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษาที่เคยมีอยูเดิม แตไดยนระยะเวลา
จัดการศึกษาจาก 5 ป เหลือ 4 ป และรับนักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษาปที่ 6 (หลักสูตรเดิมที่ใชขณะนั้น) มาเรียนตอ
เมื่อเรียนจบหลักสูตร 4 ป จะไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) หรือ ป.กศ.สูง (พลศึกษา) สำหรับผูที่
สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 8 สามารถเขามาเรียนตอหลักสูตร 2 ป เมื่อสำเร็จจะไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (พลศึกษา) หรือ ป.กศ.สูง (พลศึกษา) เชนเดียวกัน จากการพัฒนาหลักสูตรตามแนวที่กลาวนี้ เมื่อไดนำเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการแลวก็ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งสถานศึกษาชื่อวา “วิทยาลัยพลศึกษา” ตามหลักสูตรนี้ได และใหอยู
ภายใตการดูแลและดำเนินการของกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2498 โดยมีนายแพทยบุญสม มารติน 
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการคนแรก
 ป พ.ศ. 2501 กรมฝกหัดครูไดพิจารณาเห็นวาความตองการของครูพลศึกษาเพื่อไปจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนไดมีมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและประกอบกับผูที่เรียนสำเร็จจากวิทยาลัยพลศึกษา
ที่จัดตั้งขึ้นมาใหมนั้น สวนใหญแลวมักสมัครใจสอนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามากกวา ดังนั้น เพื่อเปนการสนอง
ความตองการดังกลาวนี้ใหเพียงพอ กรมการฝกหัดครูจึงไดพัฒนาหลักสูตรฝกหดัครูพลานามัยขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง 
โดยอาศัยแนวเดียวกันกับหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาที่มีอยูแลวนั้น เพื่อรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
(ตามหลักสูตรขณะนั้น) และใชเวลาเรียนอีก 2 ป เมื่อเรียนสำเร็จตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา 
(พลานามัย) เมื่อหลักสูตรที่รางขึ้นมาใหมนี้ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแลว กรมการฝกหัดครูจึงไดตั้งสถาน
ศึกษาใหมนี้ขึ้นมาในป พ.ศ. 2501 เรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูพลานามัย” ขึ้นมาอีกแหงหนึ่ง แมวาโรงเรียนฝกหัดครู
พลานามัยที่จัดตั้งขึ้นมาใหมนี้เปนการจัดตั้งโดยกรมฝกหัดครูก็ตาม แตเนื่องจากกรมฝกหัดครูยังไมมีความพรอมที่จะ
ดำเนินการดวยตนเองไดจึงไดฝากใหอยูภายใตการจัดและการดำเนินการของกรมพลศึกษา
 ตอมาในป พ.ศ. 2512 ไดยุบเลิกโรงเรียนฝกหัดครูพลานามัย และไดขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษา
เปนระดับปริญญาตรี โดยเปนสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษากรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แตยังคง
ดำเนินการโดยกรมพลศึกษา และใชชื่อวา “วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา” (วศ.พลศึกษา) ผลิตครูระดับปริญญาตรี 
วุฒิการศึกษาบัณฑิตศึกษา (กศ.บ. พลศึกษา) และในป พ.ศ. 2514 ไดยุติการดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในสวนกลาง 
และไดโอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาไปใหวิทยาลัยวิชาการศึกษาดำเนินการตอไป

 ในป พ.ศ. 2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา
ชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังสวนภูมิภาค กรมพลศึกษาจึงไดเปดดำเนินการผลิตครูพลศึกษา ในสวนภูมิภาค โดยเริ่มเปด
การเรียนการสอน “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม” ขึ้นเปนแหงแรกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาในป 
พ.ศ. 2515 ไดเปด “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” เปนแหงที่สองและมีการเปดเพิม่ขึ้นในจังหวัดตาง ๆ
เรื่อยมาจนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม 17 แหง และในป พ.ศ. 2534 ไดเปดโรงเรียนกีฬาแหงแรกของประเทศไทย
โดยเริ่มเปดการเรียนการสอนที่ “โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี” และปจจุบนัมีโรงเรียนกีฬาในสังกัด รวม 11 แหง
 พ.ศ. 2545 ไดมีพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งใหมีการจัดตั้งกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และใหโอนกรมพลศึกษามาสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยเปลี่ยนชื่อจากกรมพลศึกษา
เปน “สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ” ทำใหวิทยาลยัพลศึกษา 17 แหง และโรงเรียนกีฬา 11 โรง ก็ยาย
มาสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดวย
 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุขาราชการครูจากผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กรมพลศึกษา
จึงหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาใหสามารถเปดทำการสอนในระดับปริญญาตรี โดยในระยะแรกไดจัดทำ
โครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมการฝกหัดครู เปนสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู เพื่อเปดสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2531 ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะเปดดำเนนิการสอนระดับปริญญาตรีดวยตนเอง 
จนไดมีการรางพระราชบัญญัติเพื่อยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษา ขึ้นเปนสถาบันการศึกษา ระดับปริญญา ในป พ.ศ. 2538 
และใชชื่อ “รางพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. ....”กรมพลศึกษาไดเสนอ รางพระราชบัญญัติสถาบัน
กาญจนมงคล พ.ศ. .... ตามลำดับ พรอมกับที่
 กรมอาชีวศึกษาไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. .... และกรมศิลปากรไดเสนอราง
พระราชบัญญัติสถาบันพัฒนศิลป พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติ ทั้ง 3 ฉบับ 
แตเนื่องจากสาเหตุบางประการกรมพลศึกษาไดนำรางพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. .... กลับมาพิจารณา
ทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง เปนเหตุใหไมสามารถนำเขาสูที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดทันเวลาเนื่องจากสภาผูแทนราษฎร
หมดอายุลง จึงตองนำรางพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. .... มาเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนใหมอีกครั้งหนึ่ง
ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหมแลว
 การดำเนินการเพื่อยกฐานะดังกลาว ไดดำเนินเรื่อยมากระทั่งสภาผูแทนราษฎรไดสงรางพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. .... ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
 31 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ
ลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. .... และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เปนตนไป
 ในป พ.ศ. 2549 สถาบันการพลศึกษา ไดจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร และ
คณะศึกษาศาสตร เพื่อที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาได
 จากการใชพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 มาระยะหนึ่งแลวนั้น ทางสภาสถาบันการพลศึกษา
ไดเล็งเห็นวาในบางมาตรายังไมเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬาของสถาบันการพลศึกษาเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 รวมทั้งในระดับนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา จึงไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ดำเนินการแกไข
 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และออกประกาศในราชกิจจา
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นุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป 
โดยมีสาระสำคัญ เชน ใหสถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได
 ในป พ.ศ. 2556 เพื่อใหการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนองตอยุทธศาสตรของสถาบันการพลศึกษา 
สนองตอนโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 ที่ไดกำหนดเปนนโยบาย
เรงดวนที่จะตองดำเนินการในปแรก คือการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นสถาบันการพลศึกษาจึงไดพัฒนา
หลักสูตรเพื่อจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ศษ.ม. พลศึกษา) ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษา อนุมัติ
หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 และเริ่มจัดการเรียนการสอนใน ภาคตน
ปการศึกษา 2557
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (ศศ.ม. การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ) ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 และเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคตน ปการศึกษา 2557 
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ ตามคำสั่งที่ 908/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตอมาสถาบันการพลศึกษาแตงตั้งคณะทำงาน
เตรียมเปลี่ยนสถานะสถาบันการพลศึกษาเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ตามคำสั่งที่ 10/2558 ลงวันที่ 7 มกราคม 
พ.ศ. 2558 
 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562 และออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เปนตนไป 
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»ÃÑªÞÒ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ÍÑµÅÑ¡É³� àÍ¡ÅÑ¡É³� ¤‹Ò¹ÔÂÁÍ§¤�¡Ã

»ÃÑªÞÒ
 “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
 “เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งดานศาสตรการกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”
¾Ñ¹¸¡Ô¨
 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานศาสตรการกีฬา
 2. วิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดานศาสตรการกีฬา
 3. บริการวิชาการแกสังคม
 4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
 5. สงเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล
ÍÑµÅÑ¡É³�
 “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
àÍ¡ÅÑ¡É³� 
 “สถาบันการศึกษาดานศาสตรการกีฬา”
¤‹Ò¹ÔÂÁÍ§¤�¡Ã  
 SPORTS-U
  Spirit    มีน้ำใจนักกีฬา
  Professional   มีความเปนมืออาชีพ
  Opportunity  มีการใหโอกาส
  Responsibility   มีความรับผิดชอบ
  Teamwork   มีการทำงานเปนทีม
  Smart   มีบุคลิกภาพดี
  Universality   มีความเปนสากล
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 ตรามหาวิทยาลัย เปนรูปพระพลบดีทรงชางเอราวัณสามเศียรยืนอยูเหนือกอนเมฆ พระหัตถขวาถือวชิราวุธ 
พระหัตถซายถือพระขรรค มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ดานหลังมีวงกลมสีเหลือง ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว 
ดานขางมีเครื่องหมายสามหวง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับดานขวาและดานซาย ดานลางพระพลบดีทรงชาง
เอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “๒๕๖๒” หรือตัวเลขอารบิก “2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอก
เปนสีน้ำตาล ดานลางมีตัวอักษรไทยสีน้ำเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ” หรอืตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
“THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยูบนแถบโบวโคง สีเหลือง



¹ÒÂ»ÃÔÇÑ²¹� ÇÃÃ³¡ÅÒ§
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

ÍØ»¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¡ÔµµÔ¤Ø³ ´Ã.ÇÔÉ³Ø à¤Ã×Í§ÒÁ
¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

´Ã.¡ŒÍ§ÈÑ¡´ ÂÍ´Á³Õ
¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¹ÒÂá¾·Â�ÊÃ¹Ôµ ÈÔÅ¸ÃÃÁ
»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÇÔ¨ÑÂ 

áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

¹Ò§ÍØÉ³ÕÂ�  ¸â¹ÈÇÃÃÂ�
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐ

ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¾ÅµÃÕ¨ÒÃÖ¡ ÍÒÃÕÃÒª¡ÒÃÑ³Â�
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃâÍÅÔÁ»�¤

áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

¹ÒÂâªµÔ µÃÒªÙ
»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¡ÕÌÒ

´Ã.ÊØà·¾ ªÔµÂÇ§É�
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹

´Ã.ÊÑ¹µÔ »†ÒËÇÒÂ
Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¾ÅÈÖ¡ÉÒ
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâ´ÂµÓáË¹‹§
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¼ÙŒá·¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¼ÙŒá·¹¤³Ò¨ÒÃÂ�

¹ÒÂÊÁºÑµÔ ¢ÇÑÞ´Õ 

Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂµÃÕÊØ¾ÕÃ�¾Ñ²¹� ¨Í§¾Ò¹Ôª

¹Ò§ÊÒÇªÇ¹ªÁ ¡Ô¨¾Ñ¹¸�´Ã.ÃÑµ¹Ò ÈÃÕàËÃÑÞ

   ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¡ÔµµÔ¤Ø³ ´Ã.ÊÁºÑµÔ ¡ÒÞ¨¹¡Ô¨

¹Ò§¹ÄÁÅ ÈÔÃÔÇÑ²¹�

¹ÒÂ Ø̈µÔ¹Ñ¹·� ÀÔÃÁÂ�ÀÑ¡´Õ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¨Ô¹µ¹Ò à·ÕÂÁ·Ô¾Ã
¤³º´Õ¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ�

¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì ¡ÅÑºËÍÁ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´Í‹Ò§·Í§

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÃÑµµÔ¡ÒÞ¨¹� ÀÙÉÔµ
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÊØâ¢·ÑÂ

¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇÅÕ á¨Œ§ã¨´Õ
¤ÃÙªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¨Ô¹µ¹Ò µÔÂÐÃÑ§ÉÕ¹Ø¡ÙÅ
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µ¡ÃØ§à·¾

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¹¾ÃÑµ¹� ¾ºÅÒÀ
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.à©ÅÔÁ¾§É� à©ÅÔÁªÔµ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÍØ´Ã¸Ò¹Õ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¸§ªÑÂ ÊØ¢´Õ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÍ‹Ò§·Í§

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.³Ñ°¾ÑªÃ� ¾ÙÅÊÇÑÊ´Ôì
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÊØâ¢·ÑÂ



¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÇÔªÒ¡ÒÃ ¼ÙŒá·¹¤³Ò¨ÒÃÂ�

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÇÔªÒ¡ÒÃ ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô

ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¡ÔµµÔ¤Ø³ ´Ã.ÊÁºÑµÔ ¡ÒÞ¨¹¡Ô¨ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.à©ÅÔÁ ªÑÂÇÑªÃÒÀÃ³� ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¹ÒÂá¾·Â�ÇÔªÑÂ Ç¹´ØÃ§¤�ÇÃÃ³

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÃÑª¹Õ ¢ÇÑÞºØÞ¨Ñ¹

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÇÔÁÅ µÑé§ÊÑ¨¨¾¨¹�

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.àÍÁÍÑª¬Ò ÇÑ²¹ºØÃÒ¹¹·�

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¹ØªÃÔ¹·Ã� ÈÈÔ¾ÔºÙÅÂ�

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¾§È¸Ã â¦ÊÔµ¸ÃÃÁ
¤³º´Õ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ�

Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂµÃÕÈÑ¡´ÔìªÑÂ ¸ÔµÐ¨ÒÃÕ 
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÁÒ¹Ð ÀÙ‹ËÅÓ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

 ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¾ÃÊÇÃÃ¤� ÊÃÐÀÑ¡´Ôì
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

 ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÇÕÃÈÑ¡´Ôì ÇÔÈÒÅÒÀÃ³�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

 »ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µ¡ÃØ§à·¾

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¨µØÃ§¤� àËÁÃÒ
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÅÓ»Ò§

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐàÊÃÔ°ÈÑ¡´Ôì ºØÞÈÔÃÔâÃ¨¹�
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ

¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇÅÕ á¨Œ§ã¨´Õ
¤ÃÙªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

âÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ
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ÊÀÒÇÔªÒ¡ÒÃ
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÇÔªÒ¡ÒÃ ¼ÙŒá·¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹ÒÂ»ÃÔÇÑ²¹� ÇÃÃ³¡ÅÒ§
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒÇÔªÒ¡ÒÃ
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¼ÙŒºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ
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¤³ÐáÅÐÊÓ¹Ñ¡

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÁÒ¹Ð ÀÙ‹ËÅÓ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

 ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÍÀÔÇÑ¹·� âÍ¹ÊÙ§à¹Ô¹
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

½†ÒÂºÃÔËÒÃ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ª¹ÔµÒ ä¡Ãà¾ªÃ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

½†ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÇÅÕ¾ÃÃ³ ÊÇ‹Ò§ÍÃØ³
ËÑÇË¹ŒÒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ

´Ã.»ÀÔ¹ÇÔªµ®� â¾¸Ôì¡ÒÈ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡¡ÕÌÒ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¾ÃÊÇÃÃ¤� ÊÃÐÀÑ¡´Ôì
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

 ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂä¾±ÙÃÂ� Ë§É�ÇÔäÅ
¼ÙŒª‹ÇÂÍ¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

½†ÒÂá¼¹áÅÐ¾Ñ²¹Ò

¹Ò§ÊÒÇ¹ÄÁÅ ÍÔ¹ÊÇ‹Ò§
¼ÙŒª‹ÇÂÍ¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

½†ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³

¹ÒÂ»�µÔâª¤ ¨Ñ¹·Ã�Ë¹Í§ä·Ã
¼ÙŒª‹ÇÂÍ¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

½†ÒÂÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�

¹ÒÂªØÁ¾Å ¡ØÅà¢ÁÒ¹¹·�
¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒáÅÐÊØ¢ÀÒ¾

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¾§È¸Ã â¦ÊÔµ¸ÃÃÁ
¤³º´Õ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ�

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¨Ô¹µ¹Ò à·ÕÂÁ·Ô¾Ã
¤³º´Õ¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ�

¹ÒÂ»ÃÔÇÑ²¹� ÇÃÃ³¡ÅÒ§
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ



¹Ò§ÊÒÇ°»¹¾ÃÃÉ  Ä¡É�à»ÅÕèÂ¹
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ

¹Ò§ÊÒÇ°»¹¾ÃÃÉ Ä¡É�à»ÅÕèÂ¹
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¡ÅÒ§

¹Ò§ÊÒÇ°»¹¾ÃÃÉ Ä¡É�à»ÅÕèÂ¹
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¡ÒÃà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÅÒ§

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃ
¹ÒÂä¾±ÙÃÂ� Ë§É�ÇÔäÅ

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ¨‹ÒÊÔºàÍ¡Íà¹ªÒ à¾ÕÂÃ·Í§

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

´Ã.ºØÞÊÑ¹µ� ÈÃÕ¢Ñ¹¸�
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ

´Ã.º§¡ª¡Ã ·Í§ÊØ¡
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ÇÔ¨ÑÂáÅÐ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤àË¹×Í

¹ÒÂä¾±ÙÃÂ� »ÃÐàÊÃÔ°·ÃÑ¾Â�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÅÓ»Ò§

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤àË¹×Í

´Ã.¨ÒÃØÇÑ²¹� ÊÑµÂÒ¹ØÃÑ¡É�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µàªÕÂ§ãËÁ‹

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊÑ¹µÔ ÊÔ·¸Ô¨Ñ¹´Ò
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µà¾ªÃºÙÃ³�

¹ÒÂä¾±ÙÃÂ� »ÃÐàÊÃÔ°·ÃÑ¾Â�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÅÓ»Ò§

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.³Ñ°¾ÑªÃ� ¾ÙÅÊÇÑÊ´Ôì
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÊØâ¢·ÑÂ

´Ã.»ÅÇÑªÃ ÃØ¨ÔÃ¡ÒÅ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÊÇÃÃ¤�

¾Ñ¹¨‹ÒÍÒ¡ÒÈàÍ¡Í¸ÔÊÑ¹µ� ·Ñº·ÔÁ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ»Ò§

¹ÒÂÂØ·¸¾Ã Ç§È�ÇÔªÔµ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§âÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ

¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤¡ÅÒ§

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.à©ÅÔÁ¾§É� à©ÅÔÁªÔµ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÍØ´Ã¸Ò¹Õ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¸§ªÑÂ ÊØ¢´Õ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÍ‹Ò§·Í§ 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤¡ÅÒ§

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.Í¹Ñ¹µ� àÁ¦ÊÇÃÃ¤�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µªÑÂÀÙÁÔ

¹ÒÂ¡Íº¡Ô¨ ¸ÃÃÁÒ¹ØªÔµ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ÊÔºàÍ¡ÊØ·ÑÈ¹� ÊÕá¡ŒÇà¢ÕÂÇ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÈÃÕÊÐà¡É

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.à©ÅÔÁ¾§É� à©ÅÔÁªÔµ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÍØ´Ã¸Ò¹Õ

´Ã.ÃÒÇÕÇÑ²¹� ÃÑµ¹â¡àÈÈ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹

¹ÒÂÈØÀ¡Ô¨  ¨Ñ¹·Ã�µÃÕ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÈÃÕÊÐà¡É

¹ÒÂ³Ã§¤�ÈÑ¡´Ôì ¤ØÃØ¾Ñ¹¸�
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÇÕÃÈÑ¡´Ôì ÇÔÈÒÅÒÀÃ³�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

 »ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µ¡ÃØ§à·¾

¹ÒÂ»ÃÕªÒ ÈÃÕà¢ÕÂÇ¾§É�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µªÅºØÃÕ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¾Ô·ÂÒ ºØÞ¤§àÊ¹
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

¹ÒÂÊÁªÒÂ »ÃÐàÊÃÔ°ÈÃÕ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¸§ªÑÂ ÊØ¢´Õ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÍ‹Ò§·Í§

Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂµÃÕÈÑ¡´ÔìªÑÂ ¸ÔµÐ¨ÒÃÕ 
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

¹ÒÂÍÀÔ¹Ñ¹·� ÊÕ´Ò¾§É�
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ

¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì ¡ÅÑºËÍÁ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´Í‹Ò§·Í§

´Ã.¸¹¡Ã ÁÕËÔ¹¡Í§
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§âÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ

¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¹ÒÂ¡
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤ãµŒ

¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹

¹ÒÂ¾ÔÊÔ° ªÒÞÃÑ§ÉÕ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§

¹Ò§ÅÐÍÍÈÃÕ ·Ô¾Â�á¡ŒÇ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª

¹ÒÂÊÁÁÒµÃ »ÃÐªØÁ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�àÊ¹ÕÂ� ¹ÔÅ·¨Ñ¹·Ã�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µµÃÑ§

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤ãµŒ

¹ÒÂ»ÃÕªÒ ¨Ñ¹·Ã»ÃÐ´ÔÉ°�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µ¡ÃÐºÕè

¹ÒÂ³Ñ°¡Ã Ë§Ê�à¨ÃÔÞ¡ØÅ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µªØÁ¾Ã

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�àÊ¹ÕÂ� ¹ÔÅ·¨Ñ¹·Ã�
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µµÃÑ§

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¨§ÃÑ¡ à¢ÕéÂÇá¡ŒÇ
ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

»ÃÐ¨ÓÇÔ·ÂÒà¢µÂÐÅÒ
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¢ŒÍÁÙÅºØ¤ÅÒ¡Ã

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรฏิบัติหนาที่และรองรับ
ภารกิจ ดังนี้

ตารางที่ 1 อัตรากำลังบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร

ตารางที่ 2 อัตรากำลังขาราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ

ตารางที่ 3 อัตรากำลังคณาจารย จำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ
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ตารางที่ 4 อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษา ตารางที่ 5 อัตรากำลังพนักงานราชการ
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¢ŒÍÁÙÅ¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
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1. ขอมูลนักเรียนตารางที่ 6 อัตรากำลังลูกจางประจำ



29  Annual Report 2019

2. ขอมูลนักศึกษา
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§º»ÃÐÁÒ³»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562

จำแนกตามงบรายจาย 

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย
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á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เปนสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง คือ ทางดานการกีฬา
มีภารกิจ 4 ดาน เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ดานการศึกษา (จัดการเรียนการสอน) ดานการวิจัย ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม และดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีหนวยงานเพื่อดำเนินงานใหบรรลุตามภารกิจ
ดังกลาว คือ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 17 วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา 13 โรง โดยวิทยาเขต
ทั้ง 17 แหง ดำเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สวนโรงเรียนกีฬาดำเนินการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ดังนั้น 
เพื่อใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานทางการศึกษาทางดานกีฬาเปนที่ยอมรับไมเฉพาะในประเทศ
เทานั้น แตรวมถึงในกลุมประชาคมอาเซียน จึงตองมีวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาอยางชัดเจน มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ จะเปนหนึ่งทางการศึกษาดานการกีฬาเพียงแคในประเทศไมได ตองมีการพัฒนาเพื่อนำไปสู
ความเปนหนึ่งในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งปจจุบันมีทั้งหมด 10 ประเทศ จำเปนตองมีแนวทางการพัฒนาและกำหนด
เปาหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติดำเนินการไดอยางมีคุณภาพ มีความเปนสากล 
และเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา
 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติใน 2 มิติ คือ มิติดานการจัดการศึกษาเฉพาะทาง (ดานการ
ศึกษาและดานกีฬา) และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยมีการศึกษาองคประกอบที่เกี่ยวของในการวางแผนการพัฒนาใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและกระแสโลกในปจจุบัน เชน 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2561 
 3. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
 4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564
 6. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
 7. แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 8. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
 9. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
 10. ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 11. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562
มิติดานการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
 1. ดานการศึกษา 
 การจัดการศึกษา ถือเปนภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพราะวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดมีความรูในวิชาการและวิชาชีพตามศาสตรและสาขา
วิชาที่จัดขึ้น ใหมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งในการพัฒนาดานการศึกษามีประเด็นที่ตองพัฒนาที่สำคัญ 
คือ หลักสูตร และการจัดการศึกษา 
 1.1 หลักสูตร หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใชในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย
ของแผนการจัดการศึกษาที่ตองการใหหลักสูตรเปนตัวชวยในการพัฒนาบุคคลตาง ๆ ใหเปนคนที่มีความรูความสามารถ
และพัฒนาการในทุก ๆ ดาน นอกจากนี้หลักสูตรยังชวยทำใหแตละบุคคลสามารถกำหนดแนวทางในการประกอบ
อาชีพตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพื่อบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ 
ตลอดจนชวยพัฒนาประเทศชาติไปสูความเจริญตอไป
 ในการพัฒนาดานหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีความเปนพลวัต หลักสูตรที่สรางขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
จะเหมาะสมสอดคลองกับชวงเวลานั้น ๆ ดังนั้น เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนยอมสงผลกระทบตอหลักสูตรซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มีกรอบการพัฒนา ดังนี้ 
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สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 1.1.1 หลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตรดานการกีฬา เชน วิทยาศาสตรการกีฬา การออกกำลังกาย การฝกสอน
กีฬา การสงเสริมสุขภาพ พลศึกษาและกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การสื่อสารการกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา เปนตน 
โดยแบงออกเปน 4 คณะวิชา ไดแก 

 1.1.2 หลักสูตรมีความโดดเดน และมีจุดเนน มุงพัฒนาหลักสูตรใหมีความโดดเดน เชน คณะพลศึกษา สาขา
วิชาพลศึกษานั้นจะมีวิชาการเรียนการสอนที่ตางจากพลศึกษาของมหาวทิยาลัยอื่น คือ นอกจากวิชาการศึกษา วิชา
ความเปนครู วิชาทางพลศึกษาแลว มหาวิทยาลัยยังเพิ่มความเปนการกีฬาเขาไปอีก 3 กลุม คือ กลุมทักษะและการสอน 
(เลนเปนสอนเปน) กลุมวิชาการตัดสิน (ใหตัดสินเปน) และกลุมกลวิธีการฝก (ใหเปนผูฝกสอนได) 
 มีจุดเนนในแตละสาขา ของแตละคณะ เพื่อใหแตละวิทยาเขตสามารถนำไปเปดการเรียนการสอนตาม
ความถนัดและบริบทของตัวเอง เชน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกำลังกายและกีฬา 
แยกจุดเนนเปน สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา ชีวกลศาสตร การออกกำลังกายและกีฬา จิตวิทยาการออก
กำลังกายและกีฬา และโภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา เปนตน
 1.1.3 หลักสูตรมีความเปนวิชาการ / วิชาชีพหรือปฏิบัติการ หลักสูตรตองมีการสงเสริมกระบวนการผลิตที่เนน
การพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถดำรงตนอยูในสังคมภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มี
การสื่อสารแบบไรพรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและ
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จรรยาบรรณที่กำหนด สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและสากลได
โดยแบงหลักสูตรออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 1) หลักสูตรทางวิชาการ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเนนความรูและทักษะ
ดานวิชาการ สามารถนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 
 2) หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เนนความรู 
สมรรถนะ และทักษะดานวิชาชีพตามขอกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการ ปจจุบันหลักสูตรทั้ง 2 กลุม ในมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติดำเนินการ ไดแก
 - คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร เปนหลักสูตรทางวิชาการ 
 - คณะศึกษาศาสตร เปนหลักสูตรทางวิชาชีพ (มีองคกรทางวิชาชีพกำกับดูแล คือ คุรุสภา)
 ในหลักสูตรทางวิชาชีพนี้ ทางสำนักงานการอุดมศึกษาไดใหทางเลือกอีกวา ถาตองการสรางหลักสูตรที่เนนสมรรถนะ
และทักษะดานวิชาชีพแตไมมีองคกรวิชาชีพกำกับดูแล ทางสถานศึกษาสามารถสรางหลักสูตรทางปฏิบัติการได ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจะมีการสรางหลักสูตรบางสาขา ทั้ง 2 คณะ ใหเปนหลักสูตรทางปฏิบัติการ แลวเลือก
วิทยาเขตในการจัดการเรียนการสอนโดยการมีสวนรวมของสถานประกอบการหรือหนวยงานภายนอกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร โดยเชิญผูใชบัณฑิต หรือผูที่เกี่ยวของเขารวม เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพตรงกับความตองการ 
เนื่องจากการมีสวนรวมกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนในการนำหลักสูตรไปใช เพราะผูที่เขามามีสวนรวมยอมเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

หมายเหตุ  รองรับอุตสาหกรรมการกีฬา

 1.2 การจัดการศึกษา ปจจุบันการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติเปนการศึกษาในระบบ
ที่กำหนดระยะเวลาเรียน การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขที่แนนอน ทำใหไมเอื้อตอการพัฒนาของนักกีฬาที่จะทำ
การเก็บตัวฝกซอม และเขารวมแขงขัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จะจัดทำระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา 
2 เรื่อง คือ 
  1) การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนทั่วไป โดยออกขอบังคับ วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ......
  2) การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา โดยออกขอบังคับวาดวยการ
จัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา พ.ศ. .......
 2. ดานการกีฬา  
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานและระดับ
อุดมศึกษา มุงเนนใหมีการพัฒนาดานการกีฬาควบคูกับดานการศึกษา แตผลผลิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ในปจจุบันยังไมสามารถรับใชวงการกีฬาของประเทศชาติไดอยางครอบคลุม โดยเฉพาะนักกีฬา ผูฝกสอน และผูตัดสิน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจะดำเนินการจัดตั้งหนวยงานเพื่อรองรับการผลิตนักกีฬา ผูฝกสอน และผูตัดสิน 
ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก        
 2.1 สำนักกีฬา เปนหนวยงานในการบริหาร วางแผนการฝกนักกีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา
สูความเปนเลิศ สำหรับเขารวมแขงขันในรายการตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการประสานงาน ตลอดจน
จัดทำขอตกลงความรวมมือกับสมาคมกีฬาและองคกรวิชาชีพทางการกีฬาที่เกี่ยวของ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
 1) กำหนดชนิดกีฬาที่เปดสอนในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาใหสอดคลองกับรายการแขงขันกีฬาในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยกระจายชนิดกีฬาใหครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีความเชื่อมโยงเพื่อสงตอการพัฒนากีฬา
สูความเปนเลิศ จากโรงเรียนกีฬาไปวิทยาเขตอยางตอเนื่อง
 2) จัดหาผูฝกสอนและผูเชี่ยวชาญดานกีฬาทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
เชี่ยวชาญในชนิดกีฬาตาง ๆ เพื่อพัฒนานักกีฬาทั้งในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
 3) วางแผนดานอาคารสถานที่และครุภัณฑ รองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝกกีฬาชนิดตาง ๆ
 4) วางแผนดานสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญและกำลังใจ เชน สนับสนุนคาตอบแทนในการฝกซอมกีฬา สนับสนุน
เครื่องแตงกายอุปกรณในการฝกซอมกีฬา เชน เสื้อผากีฬา และรองเทากีฬาฯลฯ พรอมสนับสนุนทุนการศึกษา
เงินรางวัลจากการสรางผลงานและเชิดชูเกียรติ เปนตน
 5) จัดทำแผนการฝกกีฬา พัฒนารูปแบบการฝกซอม และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ
 6) สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในรายการแขงขันตาง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  
 7) สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยทั้งในรอบคัดเลือก / มหกรรม
 8) จัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย และการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
 2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬา เปนศูนยพัฒนาอาจารยและนักศึกษาทางดานการกีฬา โดยมีการดำเนินงาน 
ดังนี้
 1) จัดทำหลักสูตรผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา
 2) อบรมพัฒนาผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา
 3) ดำเนินงานรวมกับสมาคมกีฬาในการทดสอบและประเมินผลการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬา
          2.3 ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา เปนศูนยที่มุงสงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การประยุกตใชสหวิทยาการ
ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาในการฝกสอนกีฬา การเปนผูตัดสินกีฬา การวิจัยและพัฒนาทางการกีฬา โดยเฉพาะ
ดานสรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และโภชนาการกีฬา รวมถึงประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬากับองคกรกีฬาอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ
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มิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
 ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการศึกษา (จัดการเรียนการสอน) 
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ดานการศึกษา 
ไดกลาวไปแลวขางตนในมิติดานการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ดังนั้น ในภารกิจอีก 3 ดาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การวิจัย 
 การวิจัย ถือเปนสวนหนึ่งของภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา จึงตองมีระบบและกลไกควบคุม ใหสามารถ
ดำเนินการในภารกิจนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อให
ไดผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน สนองยุทธศาสตรชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง จึงไดมีการวางแผนในการพัฒนา
ดานการวิจัยใน 3 ประเด็น คือ 
 1.1 การเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนา
องคความรูของอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมีการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยมีการทำงานวิจัยเพิ่มข้ึน นอกจากนี้
ยังมีการสงเสริมดานอื่นอีก เชน งบประมาณ การสรางขวัญและกำลังใจ การอบรม / สัมมนาทั้งภายในและภายนอก 
การพัฒนานักวิจัยรุนใหม เปนตน
 1.2 การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน ผลงานวิจัยเปนการพัฒนาองคความรูที่ไดมาจากกระบวนการที่นาเชื่อถือ 
เปนผลงานที่มีคุณคา มหาวิทยาลัยจึงตองสงเสริมใหมีการนำไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ 
ตลอดจนการนำไปใชในการพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 1.3 การเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักวิชาการ 
ทำใหผลงานวิจัยสามารถนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติ หรือเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับนักวิจัยอื่นสามารถนำไปเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 
 2. การบริการวิชาการแกสังคม
 การใหบริการวิชาการเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคม ในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดของแตละสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจึงไดมีการวางแนวทาง
พัฒนาการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ใน 3 ประเด็น คือ
 2.1 วางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการใหบริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ
ทั้งในและนอกสถานที่อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และการนำ
ผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
 2.2 กำหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการ เชน โรงเรียน เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหาร
สวนจังหวัด เปนตน
 2.3 กำหนดบุคลากร และนักศึกษาในการออกใหบริการ
 3. การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเปนพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติซึ่งเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานกีฬา จึงวางจุดเนนที่สอดคลองกับบริบท คือ การละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดดำเนินการสงเสรมิใหมีการฟนฟู อนุรักษ และเผยแพร 
การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย โดยมอบหมายใหวิทยาเขต 17 แหง ดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อเปนแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น สืบสาน และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณประจำทองถิ่น และประจำชาติตอไป 
 ทั้งนี้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติในทุกมิติ ทั้งมิติดานการจัดการศึกษาเฉพาะทาง และ
มิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จะสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่วางไวไมได หากบุคลากรของมหาวทิยาลัยการกีฬา
แหงชาติซึ่งเปนหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองคกรไมมีประสิทธิภาพ ขาดความรูความสามารถ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติจึงไดวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อใหเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
มศีักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน 3 ประเด็น 

 1) การเพิ่มคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
จึงไดดำเนินการโครงการพัฒนาอาจารย โดยใหทุนศึกษาตอภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อพัฒนา
อาจารยใหมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงและสูงขึ้น เปนการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานใหสูงขึ้นและสอดคลอง
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา
 2) การเพิ่มวิทยฐานะ ตำแหนงทางวิชาการ และการเลื่อนระดับ เปนการสงเสริมครูในโรงเรียนกีฬาใหเพิ่ม
วิทยฐานะ อาจารยในวิทยาเขตใหเพิ่มตำแหนงทางวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา (สายสนับสนุน) เลื่อนระดับ
ใหสูงขึ้น เพื่อเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจทุกประการ
 3) การเพิ่มทักษะและความรู มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยการ
เพิ่มพูนทักษะ ความรู และประสบการณในรูปแบบตาง ๆ เชน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การสัมมนา ทั้งที่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติหรือองคกรภายนอกจัดขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มทักษะและความรูตามสายงาน สามารถ
นำความรูที่ไดมาใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา
  จะเห็นไดวาเมื่อดำเนินการตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติทั้ง 2 มิติแลว จะทำให
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ สามารถ “เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งดานศาสตรการกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 
ไดตามวิสัยทัศนที่วางไว โดยอาศัยกระบวนการทำงานอยางเปนระบบและการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกภาคสวน
เพื่อดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตรที่กำหนดไว
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ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹ÒÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃ¾ÅÈÖ¡ÉÒ ¤ÃºÃÍº 14 »‚

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจัดงาน “วันคลายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 14 ป” ภายใต
โครงการกิจกรรมสัมพันธสถาบันการพลศึกษา ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 โดยไดรับเกียรติจาก 
นายวิสิษฎ พวงเพชร รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เปนประธานในพิธี พรอมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรที่สรางชื่อเสียงใหแกหนวยงาน ประจำป 2561 ภายในงานมีพิธีรับมอบเงินมูลนิธิศาสตราจารย 
นายแพทยบุญสม มารติน และการแสดงจากนักเรียนและนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ อีกทั้ง 
ไดรับเกียรติจากผูบริหารหนวยงานราชการภายในจังหวัดชลบุรี ตลอดจนผูบริหารจากหนวยงานในสังกัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา อดีตผูบริหารสถาบันการพลศึกษา กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา กรรมการสภาวิชาการ 
คณะผูบริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เขารวมงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 900 คน
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

 การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยผานการประชุมเปนสำคัญ ซึ่งในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมรวม 9 ครั้ง สามารถประมวลผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดดังนี้
 1. วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 2. ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  2.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง การกำหนดอักษรยอภาษาไทยของหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
  2.2  ประกาศสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กำหนดชื่อภาษาอังกฤษ และ อักษรยอภาษา
อังกฤษของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
 3. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกำหนด ดังนี้
  3.1 อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จำนวน 4 สาขา
ไดแก สาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา และสาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
  3.2 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและ
สุขภาพ คณะศิลปศาสตร และคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
  3.3 เห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการชวยชีวิตทางน้ำ โดยผูผานการอบรมหลักสูตรการชวย
ชีวิตทางน้ำ จะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ มีทักษะในการชวยเหลือตนเองทางน้ำ มีทักษะ
การชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ำตามมาตรฐานสากล และมีทักษะการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
 4. กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
  4.1 รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา 2560
  4.2 รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจำ
ปการศึกษา 2560

  4.3 เห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ ประจำปการศึกษา 2560
  4.4 เห็นชอบรางคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
  4.5 รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจำ
ปการศึกษา 2561
  4.6 รับทราบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ ประจำปการศึกษา 2561
  4.7 เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563
 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ดังนี้ 
  5.1 เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2562  
  5.2 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561
  5.3 เห็นชอบรางแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
  5.4 เห็นชอบรางนโยบายกำกับดูแลองคการที่ดี Organizational Governance ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
  5.5 เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  5.6 รับทราบรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
  5.7 รับทราบรายงานผลการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 8 
  5.8 รับทราบรายงานผลการเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติของนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
  5.9 รับทราบรายงานผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46 
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  5.10 รับทราบรายงานผลโครงการอบรมการชวยชีวิตทางน้ำความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นในการบริการชุมชน
  5.11 รับทราบรายงานผลการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแกนเกมส”
  5.12 รับทราบรายงานผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส”
  5.13 รับทราบรายงานผลกิจกรรมโครงการ เดิน-วิ่ง พิชิตชัยสงใจไทยไปโอลิมปก 2020
 6. อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุดมศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัย
และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตตมิศักดิ์ ดังนี้
  6.1 อนุมัติการใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2560 จำนวน 397 คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 395 คน และระดับปริญญาโท 2 คน
  6.2 อนุมัติการใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ   
ปการศึกษา 2561 จำนวน 2,985 คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 2,940 คน และระดับปริญญาโท 45 คน 

   5) นางสาวสายสุนีย จะนะ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา
สำหรับเด็กพิเศษ
 7. แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ดังนี้
  7.1 แตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ  
  7.2 แตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร
 8. แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบายวิชาการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
บริหารประจำภาคผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้
  8.1 แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ 
ในสาขาศึกษาศาสตร จำนวน 1 คน
  8.2 แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีปกติ 
ในสาขาวิชาตาง ๆ จำนวน 22 คน ดังนี้
   1) สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา    จำนวน 3 คน
    2) สาขาคณิตศาสตรทั่วไป    จำนวน 1 คน 
   3) สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม    จำนวน 2 คน 
   4) สาขาภาษาอังกฤษ                        จำนวน 1 คน 
   5) สาขาบริหารธุรกิจ                         จำนวน 2 คน 
    6) สาขาศึกษาศาสตร                           จำนวน 5 คน
   7) สาขาศึกษาศาสตร อนุสาขาพลศึกษา     จำนวน 6 คน
   8) สาขาศึกษาศาสตร อนุสาขาสุขศึกษา      จำนวน 2 คน
 9. อนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจาย (เงินรายได) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคำขอตั้งงบประมาณ
รายจายระหวางป (เงินรายได) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
 10. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 

  6.3 เห็นชอบมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ปการศึกษา 2560 แกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูมีความรู
ความสามารถ และไดอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน สรางผลงานอันมีคุณูปการแกวงการกีฬาทั้งในระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 
   1) รองศาสตราจารย นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  
   2) นายวราวุธ ศิลปอาชา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา
   3) คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน
   4) นายภิญโญ นิโรจน ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษาและ 
สุขศึกษา
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  10.1 อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีและเลื่อน
วิทยฐานะ จำนวน 21 คณะ
  10.2 อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 10 คณะ
  10.3 อนุมัติแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู มีวิทยฐานะชำนาญการ 
จำนวน 12 คน
  10.4 อนุมัติแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 คน
  10.5 เห็นชอบบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒินอกสังกัด และบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในสังกัดมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 บัญชี  
  10.6 อนุมัติใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาตินำประกาศ ก.พ.อ. หนังสือเวียน และหนังสือตอบ
ขอหารือ ตลอดจนหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มาใชโดยอนุโลม  
  10.7 อนุมัติใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติใชหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่สภาสถาบันการพลศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 
9/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติ ตอไปจนกวามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติจะกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแลวเสร็จ  
  10.8 มอบอำนาจใหคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
พิจารณาผลการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงคร ูที่ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ หรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แทนสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

   1) การอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2    
   2) การอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3 เฉพาะกรณีให
ปรับปรุงผลงานดานที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2    
  10.9 ใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคำอุทธรณคำส่ังลงโทษ กรณีคำสั่งลงโทษไลออกจากราชการ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย
  10.10 อนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน
  10.11 เห็นชอบรางหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงอาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
 11. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในหนาที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
  11.1 แตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร
  11.2 แตงตั้งประธานกรรมการวิทยาเขต จำนวน 4 วิทยาเขต ประกอบดวย วิทยาเขตกระบี่ 
วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตลำปาง และวิทยาเขตสุโขทัย
  11.3 แตงตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ
  11.4 แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการคัดเลือกและกำหนดที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
ประจำภาค
  11.5 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
ประจำปการศึกษา 2561 
  11.6 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารในสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจำปการศึกษา 2561 
  11.7 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
  11.8 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  11.9 แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 
  11.10 แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการบริหารประจำภาค 
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 12. สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  12.1 รับทราบ ติดตาม และใหความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานะสถาบัน     
การพลศึกษาเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
  12.2 เห็นชอบแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
  12.3 เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยกีฬาและกิจกรรมทางทะเล เพื่อผลิตบุคลากรทางดานกีฬาทางน้ำ
และการกูภัยทางทะเล รวมทั้งเปนศูนยบริการทางวิชาการเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมทางทะเลในอนาคต
  12.4 เห็นชอบใหใชอักษรยอ มกช. เปนอักษรยอภาษาไทยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
  12.5 เห็นชอบใหกำหนดชื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ภาษาอังกฤษ คือ “Thailand National 
Sports University” และใชชื่อยอ “TNSU” เพื่อความเปนสากล และสะดวกในการติดตอและประสานงานกับ
หนวยงานตางประเทศ
  12.6 ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการในชวงบทเฉพาะกาล เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562     
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 การดำเนินงานของสภาวิชาการ ดำเนินการโดยผานการประชุมเปนสำคัญ ซึ่งในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีการประชุมรวม 6 ครั้ง สามารถประมวลผลการดำเนินงานที่สำคัญไดดังนี้
 1. เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
 2. เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย
 3. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  3.1 รับทราบรายงานผลโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) รุนที่ 1
  3.2 รับทราบกำหนดการและประเด็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
ครั้งที่ 9 
  3.3 รับทราบรายงานความคืบหนาโครงการจัดตั้งศูนยกีฬาและกิจกรรมทางทะเล
  3.4 รับทราบรายงานความคืบหนาการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ปการศึกษา 2560
  3.5 รับทราบรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์สถาบันการพลศึกษา ปการศึกษา 2560
  3.6 เห็นชอบบัญชีผูสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2560 ภาคตน ปการศึกษา 2561
ภาคปลาย ปการศึกษา 2561 และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561
  3.7 เห็นชอบการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแลวของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2561
  3.8 เห็นชอบการขอเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
  3.9 เห็นชอบหลักสูตรการชวยชีวิตทางน้ำ
 

  3.10 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
และสุขภาพ ดังนี้
   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
วิทยาเขตเชียงใหม วิทยาเขตยะลา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตสุโขทัย และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
   3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  3.11 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  3.12 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้
   - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา วิทยาเขตกระบี่ 
   - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตเชียงใหม และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
   - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขต
ชัยภูมิ  วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตเพชรบูรณ วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตอางทอง และวิทยาเขตอุดรธานี 
   - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาเขตเชียงใหม
   - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
  3.13 เห็นชอบการงดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ประจำปการศึกษา 2562
  3.14 เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จำนวน 4 สาขาวิชา 
ดังนี้ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และสาขาวิชาพลศกึษาสำหรับเด็กพิเศษ
  3.15 เห็นชอบแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ปการศึกษา 2563
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¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผูที่มีความสามารถพิเศษดานการกีฬา ใหมีทักษะ 
ความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน โดยจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักการ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถดานการกีฬาใหมี
ศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา เปนพลเมืองที่ดขีองสังคมและมีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 ดังนี้



à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õè 2
ºÑ³±Ôµ´ŒÒ¹ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ
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â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íµ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶´ŒÒ¹¡ÕÌÒ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดโครงการสงเสริมการศึกษาตอตางประเทศของนักเรียนที่มี
ความสามารถดานกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬา ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสาขาการกีฬาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนการพัฒนาความรูดานวิชาการและประสบการณดานกีฬาของนักเรียน เพื่อนำความรูที่ไดรับมาพัฒนา
การกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 โดยสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนเพื่อศึกษาตอตางประเทศ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน
ทั้งสิ้น 41 คน ประกอบดวย นักศึกษาที่ศึกษาอยูในเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 36 คน และนักศึกษาที่ศึกษาอยูใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนักศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน 20 คน ดังนี้
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¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃá¡‹¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃ¾ÅÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560
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¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะความรู ความสามารถทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ 
เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาดานศาสตรการกีฬา มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง สอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปการศึกษา 2560 ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 
โดยในปนี้มีผูทรงคุณวุฒิเขารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย และมีผูสำเร็จการศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร และคณะศึกษาศาสตร เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 
2,767 ราย แบงเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 6 ราย และระดับปริญญาตรี จำนวน 2,761 ราย  

หมายเหตุ :  1. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร เปนนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2558 
 2. คณะศึกษาศาสตร เปนนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2557
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 ในโอกาสนี้ ไดพระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งวา 
 “...สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน การปลูกฝง
ใหเยาวชนมีความสนใจในการกีฬาจะชวยใหหางไกลจากยาเสพติดและการติดเกม นอกจากนั้น ปจจุบันกีฬายังเปน
อาชีพที่สามารถสรางชื่อเสียงใหแกตนเองและประเทศชาติได การจะประสบความสำเร็จไดนั้น ความอดทนและ
ความมีวินัยของนักกีฬายังไมเพียงพอ จะตองมีครูผูฝกสอนที่มีความสามารถสูงดวย บัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะไดตั้งใจพยายาม
นำความรู ความสามารถไปใชประกอบกิจการงานใหสำเร็จผล พรอมทั้งหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และสรางสม
ประสบการณใหเพิ่มพูนอยูเสมอ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางานใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น...”  
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 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรกีฬามวยไทย หลักสูตรผูฝกสอนกีฬามวยไทย และ
หลักสูตรผูตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการเปนผูฝกสอนกีฬามวยไทย 
และการเปนผูตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนและการประกอบ
อาชีพได โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยปทุมธานี พรอมดวยคณบดีคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ และ
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เขารวมดำเนินการฯ ณ โรงแรมกานตมณี พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้
 กิจกรรมที่ 1 ยกรางหลักสูตรกีฬามวยไทย ระหวางวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562
 กิจกรรมที่ 2 การประชุมยกรางหลักสูตรผูฝกสอนกีฬามวยไทย และหลักสูตรผูตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ 
ระหวางวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562 
 กิจกรรมที่ 3 วิพากษหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรกีฬามวยไทย หลักสูตรผูฝกสอนกฬีามวยไทย และหลักสูตร
ผูตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ระหวางวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·ÓËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÕÌÒÁÇÂä·Â ËÅÑ¡ÊÙµÃ¼ÙŒ½ƒ¡ÊÍ¹¡ÕÌÒÁÇÂä·Â 
áÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃ¼ÙŒµÑ´ÊÔ¹¡ÕÌÒÁÇÂä·ÂÍÒªÕ¾
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â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·º·Ç¹ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§
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(Standard Operating Procedures, SOP) ©ºÑº·Õè 1 ¾.È. 2560 (»ÃÑº»ÃØ§ ¾.È. 2562)
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¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมุงเนนการสรางและพัฒนาองคความรู การวิจัย และนวัตกรรม ดานศาสตร
การกีฬา และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ใหสามารถนำไปใชประโยชนตอการพัฒนา
การจัดการศึกษา การกีฬา การสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิธดีำเนินการมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (Standard Operating 
Procedures, SOP) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และ
คณะกรรมการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ รวมกันทบทวน
และปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานฯ ใหเหมาะกับการดำเนินงานในปจจุบัน ระหวางวันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 
ณ โรงแรมคิงปารค อเวนิว ถนนศรีนครินทร กรุงเทพมหานคร 
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“ÁË¡ÃÃÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ 2562
(Thailand Research Expo 2019)” ¤ÃÑé§·Õè 14 
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 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่มีลักษณะเปนการคุมครอง และ
ปกปองตัวอยางที่จะดำเนินการวิจัยในมนุษย วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใหถูกตองตามหลักจริยธรรม 
หลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณนักวิจัย ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOP) 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ที่เสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ณ หองประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี 2 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับหนวยงานเครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ครั้งที่ 14 เพื่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผูทรงเปน 
“พระบิดาแหงการวิจัยไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตองานวิจัยไทย ภายใตแนวคิดหลักของการจัดงานคือ 
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” ระหวางวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดคัดเลือกผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเขารวมจัดนิทรรศการ ในงานดังกลาว จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

 ทั้งนี้ นิทรรศการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดรับความสนใจจากผูรวมงานเขาชมเปนจำนวนมาก
โดยมีการจัดกิจกรรมใหผูที่สนใจไดออกกำลังกาย และทดลองใชนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ไดนำไป
จัดแสดงภายในงานดวย       
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¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 9

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใตหัวขอ 
“นวัตกรรมสรางสรรคทางการกีฬาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่กอใหเกิดการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืน และ
เปนเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
ตลอดจนผูสนใจทั่วไป ซึ่งไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ เปนประธานในพิธีเปด มีผูเขาประชุมฯ จากในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 516 คน โดยมีการ
นำเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral Presentation) จำนวน 52 เรื่อง และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster 
Presentation) จำนวน 104 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 156 เรื่อง ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ไดแก
 1.  Prof. Emeritus. Sombat Karnjanakit, Ph.D. จากราชอาณาจักรไทย บรรยายเรื่อง “Creative Activities 
for Recreational Sport and Tourism in Thailand for Sustainable Tourism Development” 
 2.  Prof. Bradley J. Cardinal, Ph.D. จากสหรัฐอเมริกา บรรยายเรื่อง “Assessing the History of Physical 
Activity Education’s Future: Innovations, Praxis, and Evidence”
 3. Assoc. Prof. Brian Dauenhauer, Ph.D จากสหรัฐอเมริกา บรรยายเรื่อง “Physical Education and 
Physical Activity in Schools: Seeking Equity through Data”
 4. Assoc. Prof. Geoff Dickson, Ph.D. จากเครือรัฐออสเตรเลีย บรรยายเรื่อง “Innovation, 
Diversification...and Risk”
 5. Prof. Junggi Hong, Ph.D. จากสาธารณรัฐเกาหลี บรรยายเรื่อง “Evidence based Injury Prevention 
and Performance Enhancement Strategies for Youth Soccer Players”
 6. Johan Pion, Ph.D. จากเนเธอรแลนด บรรยายเรื่อง “Sustainable Investment in Sports Talent 
“The Path to the Podium Through The School and the Sports Club” 
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 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน 
เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู ความเขาใจ ทางดานการพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา 
ตระหนักถึงประโยชนของการออกกำลังกาย การเลนกีฬาและนันทนาการ สงเสรมิใหเด็ก เยาวชน และประชาชน 
มีความสนใจ ใสใจและรักในสุขภาพพลานามัยของตนเอง เพิ่มโอกาสใหประชาชน ทุกคนไดออกกำลังกาย เลนกีฬา และ
กิจกรรมนันทนาการอยางทั่วถึง นำไปสูการมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการใหบริการทางดานอาคารสถานที่ สนามกีฬา 
ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬาตาง ๆ แกเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนใกลเคียงวิทยาเขต 
17 แหง และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 13 โรง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีผูรับบริการฯ ดังนี้ 
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â¤Ã§¡ÒÃÇÑ¹à´ç¡áË‹§ªÒµÔ»ÃÐ¨Ó»‚ 2562

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแหงชาต ิเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีโอกาส
ไดเขารวมกิจกรรมการออกกำลังกาย การเลนกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ นำไปสูการมีสุขภาวะที่ดี อีกทั้ง ยังสงเสริม
ใหเด็กและเยาวชนมีความรู เห็นในคุณคาของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สามารถนำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยการจัดกิจกรรมกฬีาและนันทนาการ เชน ฟุตบอล ฟุตซอล 
เปตอง เทควันโด เซปกตะกรอ เทนนิส มวยไทย เทเบิลเทนนิส เกมส กิจกรรมเขาจังหวะ ดนตรี รองเพลง เปนตน
ใหแกเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาเขต 17 แหง และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ 13 โรง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 มีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 12,139 คน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. 2562
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 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดโครงการรอนนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีกีฬาเพื่อลูกรัก 
เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในชวงปดเทอม โดยการเลนกีฬาและฝกทักษะกีฬาตาง ๆ 
ตามความถนัดและความสนใจ เห็นคุณคาของการออกกำลังกายดวยการเลนกีฬา รวมทั้งปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 
มีน้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูจักการใหอภัย การเคารพในกฎกติกา สรางความสามัคคีในหมูคณะอันเปนพื้นฐานที่สำคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหางไกลยาเสพติดโดยดำเนินการฝกทักษะดานกีฬาใหกับเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาเขต 17 แหง ซึ่งกำหนดใหกีฬาวายน้ำเปนกีฬาหลักที่ตองดำเนินการในทุกวิทยาเขต 
และใหพิจารณากีฬาชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 มีเด็กและ
เยาวชนเขารวมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 3,434 คน
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â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃª‹ÇÂªÕÇÔµ·Ò§¹éÓ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติรวมกับสมาคมเพื่อชวยชีวิตทางน้ำ ดำเนินการจัดโครงการอบรมการชวยชีวิต
ทางน้ำ โดยใหความรูเกี่ยวกับอันตรายและความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ 3 แหลง ไดแก สระวายน้ำ แหลงน้ำ
ธรรมชาติ และทะเล แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำความรูที่ไดไปถายทอดใหกับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนตอไป ระหวางวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
และชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี มีผูเขารวมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 59 คน 
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â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ã¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃªØÁª¹

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ในการบริการชุมชน โดยจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชนตามความเชี่ยวชาญของคณะ ซึ่งในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไดจัดอบรมการชวยชีวิตทางน้ำ โดยใหความรูเกี่ยวกับอันตรายและความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ 
3 แหลง ไดแก สระวายน้ำ แหลงน้ำธรรมชาติ และทะเล ใหกับเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาเขต 
17 แหง เพื่อใหรูจักวิธีการชวยเหลือตนเองและผูอื่นเมื่อประสบภัยทางน้ำ สามารถปฐมพยาบาลผูประสบภัยทางน้ำ
เบื้องตนและปมหัวใจ (CPR) ไดอยางถูกตอง โดยจัดการฝกอบรม วิทยาเขตละ 6 ครั้ง ๆ ละ 2 ชุมชน ระหวางเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 มีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการฯ  รวมทั้งสิ้น 10,360 คน  
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 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ พัฒนา ทะนุบำรุง 
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝงจิตสำนึกในคุณคาความเปนไทย รูสึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม 
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย เสริมสรางความสามัคคี ประสบการณและทักษะการเรียนรู ใหแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาเขต 17 แหง และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
13 โรง จำนวนทั้งสิ้น 214 กิจกรรม เชน ประเพณีแหเทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต ประเพณบีุญบั้งไฟ ประเพณียี่เปง
ประเพณีบุญเดือนหก ประเพณีลองสะเปาจาวละกอน และประเพณีลอยกระทง เปนตน

86ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562

¡ÒÃÅÐàÅ‹¹¾×é¹ºŒÒ¹áÅÐ¡ÕÌÒä·Â

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย ดวยวิธีการฟนฟู อนุรักษ เผยแพร 
หรือวิจัยตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมุงหวังใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาเขต 17 แหง เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีความสนใจไดศึกษา เกิดความรูสึก
รักและหวงแหนการละเลนพื้นบานและกีฬาของทองถิ่นตนเอง และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย โดยมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติไดดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 105 กิจกรรม ดังนี้
 1. กิจกรรมฟนฟูการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย เชน การละเลนตบบะผาบ การละเลนเดินกะลามะพราว 
การละเลนตีลูกลอ เปนตน
 2. กิจกรรมอนุรักษการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย เชน กระบองพนไฟ ลิเกฮูลู ฟอนไห กีฬาวาวไทย เปนตน
 3. กิจกรรมเผยแพรการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย เชน กระบี่-กระบอง มวยไทย มวยคาดเชือก  มวยโบราณ 
คีตะมวยไทย ดาบไทย ตะกรอ ตะกรอลอดหวง หมากรุกไทย การฟอนเจิง กลองสะบัดชัย ลิเกฮูลู ฟอนไห เปนตน
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¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
¤ÃÑé§·Õè 22 “¢Í¹á¡‹¹à¡ÁÊ�”

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติรวมกับจังหวัดขอนแกน เปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแกนเกมส” ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงในการแขงขัน โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ปญญา 
หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานในพิธีเปด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และไดรับ
เกียรติจาก นายปานทอง สระคูพันธ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานในพิธีปด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
มีการจัดการแขงขันฯ ทั้งสิ้น 21 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมการแขงขันฯ จากโรงเรียนกีฬาสังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จำนวน 11 โรง โรงเรียนกีฬาสังกัดหนวยงานอื่น จำนวน 22 โรง และโรงเรียนกีฬาจาก
ตางประเทศ จำนวน 13 โรง รวมทั้งสิ้น 8,908 คน ซึ่งสรุปผลการแขงขันฯ ดังนี้
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¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ
¤ÃÑé§·Õè 44 “¾ÅÈÖ¡ÉÒà¡ÁÊ�”

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติรวมกับจังหวัดเชียงใหม เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส” ระหวางวันที่ 3 – 12 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการแขงขัน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกีฬา และแลกเปลี่ยน
ความรู วิทยาการความกาวหนา ในการพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการแขงขัน โดยไดรับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 และไดรบัเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี 
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีปด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 มีการจัดการแขงขันฯ ทั้งสิ้น 
42 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมการแขงขันฯ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติทั้ง 17 วิทยาเขต 
จำนวน 5,849 คน ซึ่งสรุปผลการแขงขันฯ ดังนี้
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¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
¤ÃÑé§·Õè 46 "ÃÒªÀÑ¯ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õà¡ÁÊ�"

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ สงนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส" ระหวางวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดการแขงขันฯ ทั้งสิ้น 30 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขันฯ ทั้งสิ้น 104 แหง  
โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดสงนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมการแขงขันฯ จำนวน 890 คน ซึ่งมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติครองตำแหนงอันดับที่ 2 สรุปเหรียญรางวัล ดังนี้   
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÕÌÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ
ÊÓËÃÑºâÃ§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ สงเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละ
บุคคล โดยการสนับสนุนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ ภายในประเทศ ไดแก คาสมัคร 
คาที่พัก และคายานพาหนะ ใหนักกีฬามีประสบการณตรงจากการเขารวมการแขงขัน และนำประสบการณที่ไดรับจาก
การแขงขันมาพัฒนาศักยภาพตนเองใหสามารถเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติตอไป ซึ่งในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÕÌÒ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¡ÕÌÒáË‹§ªÒµÔ
ÊÓËÃÑºÇÔ·ÂÒà¢µ

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ สงเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของ
แตละบุคคล โดยการจัดตั้งศูนยกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ภายในวิทยาเขต 17 แหง ซึ่งเปนหนวยงานที่ทำหนาที่สงเสริม
นักกีฬาที่มีพื้นฐานและความสามารถ ใหสามารถฝกซอมกีฬาไดอยางเต็มที่ เชน จัดสถานที่ฝกซอม สนับสนุนอุปกรณและ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝกซอมและแขงขัน จัดหาผูฝกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ จัดแผนการฝกที่มีประสิทธิภาพ 
การใชวิทยาศาสตรการกีฬามาสนับสนุนการฝกอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬา เชน ที่พัก 
อาหาร ทุนการศึกษา สนับสนุนคาใชจายในการเขารวมการแขงขันกีฬารายการตาง ๆ ใหแกนักกีฬาในศูนยกีฬา
เพื่อความเปนเลิศของวิทยาเขต 17 แหง ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 510 คน เพื่อนำประสบการณที่ไดรับจากการแขงขัน
มาพัฒนาศักยภาพตนเองใหสามารถเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติตอไป ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡Í§µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 

 กองตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการประเมินการบรหิารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกำกับดูแล ใหคำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตาง ๆ ดานการเงิน
ดานการบัญชี และดานงานพัสดุ โดยมุงเนนการเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้นเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
การกำกับดูแลอยางเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย และหลักการควบคุมที่ดี กองตรวจสอบภายในไดลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนาม ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
 1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2561
 2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระหวางวันที่ 14 - 18 มกราคม 2562
 3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562
 4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ระหวางวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ 2562
 5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ระหวางวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562
 6. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562
 7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระหวางวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2562
 8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ระหวางวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 
 9. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ระหวางวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562
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¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปการศึกษา 2561 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬา 11 โรง และโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง ระหวางวันที่ 3 - 28 มิถุนายน 2562 โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้ 
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¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำ
ปการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติกำหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน 4 ระดับ ดังนี้
 1. ระดับหลักสูตร ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 70 หลักสูตร ในวิทยาเขต 17 แหง ระหวาง
วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้
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 2. ระดับคณะ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 โดยมี
ผลการประเมินฯ ดังนี้
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 4. ระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ระหวางวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 โดยนำผลการประเมินคุณภาพของวิทยาเขต 17 แหง 51 คณะ 70 หลักสูตร โรงเรียน
กีฬา 11 โรง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง มาพิจารณารวมดวย โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้
 1) ผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานที่กำหนดนโยบาย 
และกำกับติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.07 มีคุณภาพระดับดี โดยองคประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.72 มีคุณภาพระดับดี องคประกอบที่ 2 คะแนน
เฉลี่ย 3.82 มีคุณภาพระดับดี องคประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก องคประกอบที่ 4 คะแนน
เฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก องคประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 3.65 มีคุณภาพระดับดี องคประกอบ  ที่ 6 คะแนน
เฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก
 2) สรุปผลการประเมินในวิทยาเขตทั้ง 17 แหง 51 คณะ 70 หลักสูตร โรงเรียนกีฬา 11 โรง และโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง พบวา
  (2.1) วิทยาเขต 17 แหง มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 (ชวงระหวาง 3.42 - 4.40) โดยมีวิทยาเขตที่ไดคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ไดแก วิทยาเขตกรุงเทพ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  (2.2) คณะ 51 คณะ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 (ชวงระหวาง 3.01 - 4.43) โดยมีคณะที่ไดคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตกรุงเทพ 
  (2.3) หลักสูตร 70 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานของ สกอ. มคีะแนนเฉลี่ย 3.33 
(ชวงระหวาง 2.65 - 3.98) โดยหลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรการออกกำลังกายและกีฬา 
วิทยาเขตชัยภูมิ 
  (2.4) โรงเรียนกีฬา 11 โรง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง มีคะแนนเฉลี่ย 3.23 โดยมีโรงเรียน
ที่มีระดับคุณภาพดีเลิศ จำนวน 3 โรง ไดแก โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครสวรรค และมีระดับคุณภาพดี จำนวน 10 โรง
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 3. ระดับวิทยาเขต ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 
โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้
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