คำ�กร�บทูล(๑)
ของ
น�ยปริวัฒน์ วรรณกล�ง
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยก�รกีฬ�แห่งช�ติ
ร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัยก�รกีฬ�แห่งช�ติ
ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�
จ�กสถ�บันก�รพลศึกษ�
ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐
ณ ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๗ สิงห�คม ๒๕๖๒

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ โดยสังเขป ดังนี้
ด้วยสถาบันการพลศึกษาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยให้เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็น
สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำาการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ และ
วิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้าน
การกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(๑)

ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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กีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เป็น
แหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ
ในรอบปีทผี่ า่ นมา ผลการดำาเนินงานของสถาบันการพลศึกษาก่อนยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำาเนินการส่งเสริม สนับสนุน คณาจารย์ นักวิจัย
ให้มีสมรรถนะในการวิจัย ภายใต้จุดเน้นเฉพาะตามพันธกิจของสถาบันการพลศึกษา
รวมทัง้ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ สนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ถือเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ การละเล่นพืน้ บ้านและกีฬาไทย ไปส่ปู ระชาคมโลก สร้างความภาคภูมใิ จ และ
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป
ด้ า นการพั ฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ได้ ผ ลิ ต และพั ฒ นานั ก กี ฬ าและ
บุคลากรด้านการกีฬา โดยเชื่อมโยงกับสมาคมกีฬา และมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยการนำาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาการกีฬาของชาติให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น
สถาบันการพลศึกษาได้ดำาเนินการตามภารกิจมาเป็นเวลาสิบสี่ปี ผลิตบัณฑิต
ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน โดยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต ๑๗ แห่ง
ทั่ ว ประเทศ เปิดสอนใน ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและสุ ข ภาพ
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน
๑๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จำานวน ๒ หลักสูตร
ผลการดำาเนินงานดังทีไ่ ด้กราบทูลโดยสังเขป แสดงให้เห็นว่าสถาบันการพลศึกษา
ประสบความสำาเร็จและก้าวหน้าด้วยดี อีกทัง้ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เพือ่ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูงด้านการกีฬา และในปีการศึกษา ๒๕๖๐
มีผู้สำาเร็จการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา จำานวน ๓,๕๙๙ ราย เป็นผู้สำาเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน ๓,๕๙๐ ราย และระดับปริญญาโท จำานวน
๙ ราย
และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ สภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุม
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ท่ี ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๒ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบมอบปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ แก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำ า นวน ๕ ราย ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
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ความสามารถ และได้อุทิศตนเพื่อบำาเพ็ญประโยชน์ สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่
วงการกีฬา ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นับเป็นแบบอย่างอันพึงเจริญ
รอยตามสืบไป
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต
กราบทูลเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำานวน ๕ ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ
๒. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา
นายวราวุธ ศิลปอาชา
๓. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการชุมชน
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
๔. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
นายภิญโญ นิโรจน์
๕. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษาสำาหรับ
เด็กพิเศษ
นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ
ลำ า ดั บ ต่ อ ไป ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทานพระอนุ ญ าตกราบทู ล เชิ ญ
ใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามรายนามที่คณบดี
ของแต่ ล ะคณะจะได้ ก ราบทู ล ตามลำ า ดั บ จากนั้ น ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทาน
พระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต เพื่อให้เป็น
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
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