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1. รายนามผู้ชี้แจง 
 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1. นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2. ผศ.มานะ  ภู่หล า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ฝ่ายวิชาการ 
3. ผศ.ดร.อภิวันท์  โอนสูงเนิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ฝ่ายบริหาร 
4. ผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ผศ.พรสวรรค์  สระภักดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างหน่วยงาน 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา  
3. บริการวิชาการแก่สังคม  
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

 

ภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงาน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.2562 มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลัย               
เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม ท่ีมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาและ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 
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ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และสุขภาพ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์  

คณะ วิทยาเขต 

 ยะลา    

 ศรีสะเกษ  

 สมุทรสาคร 

 สุโขทัย  

 สุพรรณบุรี  

 อ่างทอง  

 อุดรธาน ี 

 กระบี่  

 เชียงใหม่  

 ตรัง  

 เพชรบูรณ์  

 ชุมพร  

 ชลบุรี  

 กรุงเทพ   ล าปาง  

 มหาสารคาม 

 ชัยภูม ิ 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดตรัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครสวรรค ์

จังหวัดยะลา 

จังหวัดล าปาง 

จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอุบลราชธาน ี
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3. งบประมาณภาพรวม 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบประมาณปี 2563 - 2564 
 ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม / ลด 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย* งบประมาณ 

ตาม ร่าง พ.ร.บ. 
จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณรวม 2,091.3875 1,264.8775 2,105.3739 13.9864 0.67 
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง - - - - - 
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 475.3143 366.6688 461.8559 -13.4584 -2.83 

1) งบบุคลากร 470.6966 363.4895 456.5509 -14.1457 -3.01 
2) งบด าเนินงาน 4.6177 3.1793 5.3050 0.6873 14.88 
3) งบเงินอุดหนุน - - - - - 
4) งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,616.0732 898.2087 1,643.5180 27.4448 1.70 
1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
914.1156 

 
432.1508 991.0603 76.9447 8.42 

2) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5.2274 2.4144 - -5.2274 -100.00 
    3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 696.7302 463.6435 652.4577 -44.2725 -6.35 
4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ - - - - - 
5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน - - - - - 
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3. งบประมาณภาพรวม 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบประมาณปี 2563 - 2564 
 ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม / ลด 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย* งบประมาณ 

ตาม ร่าง พ.ร.บ. 
จ านวน ร้อยละ 

6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ - - - - - 
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - - - - 
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - - - - 
      
หมายเหตุ  * ผลเบิกจ่ายข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563         
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4. สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ 2563 และสรุปปัญหา อุปสรรค  
ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 
4.1 ด้านการจัดการศึกษา   

    1) ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

นักเรียน
ระดับชั้น  

ม. 6 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบอาชีพ  
และอ่ืน ๆ 

ศึกษาต่อ มกช. ศึกษาต่อสถาบันอื่น 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
568 564 99.30 244 43.26 298 52.84 22 3.90 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

คณะวิชา 
จ านวนนักศึกษา 

(คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   827   673 81.38 
ศิลปศาสตร์   540   393 72.78 
ศึกษาศาสตร์ 1,499 1,209 80.65 

รวม 2,866 2,275 79.38 

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปลาย ของปีการศึกษา 2562 (ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง)   
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 3) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561)  

คณะวิชา 
บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
บัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตที่มีงานท า 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ    758   728 96.04   609 83.65 
ศิลปศาสตร์   522   459 87.93   407 88.67 
ศึกษาศาสตร์ 1,705 1,389 81.46 1,175 84.59 

รวม 2,985 2,576 86.29 2,191 85.05 

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ของปีการศึกษา 2561  
               2. ข้อมูลบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จาก 3 คณะวิชา  
               3. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิต 
   ที่ส าเร็จการศึกษา 
               4. การคิดร้อยละบัณฑิตที่มีงานท า คิดจากจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 

4.2 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญและ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ศาสตร์ทางการกีฬามุ่งส่งเสริมให้ผู้รับบริการทางวิชาการและการให้บริการ
อาคารสถานที่ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ครอบคลุมทุกภูมิภาค
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ด าเนินการจัดโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
นันทนาการ โดยแบ่งบริบทการด าเนินงานตามความเชี่ยวชาญในคณะวิชาและวิทยาเขต ทั้งในและนอกสถานที่ 
ก าหนดรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่  

1. การให้บริการทางวิชาการ ด าเนินการให้บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
- คณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการด้านพลศึกษาและกีฬา การฝึกสอนทักษะกีฬา การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา 

การจัดการแข่งขันกีฬา ผู้น าการออกก าลังกาย ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
- คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการด้านนันทนาการ ด้านการท่องเที่ยว การสื่อสารการกีฬา การจัดการกีฬา 

ธุรกิจสุขภาพ ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย การให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ  
- โรงเรียนกีฬา ให้บริการด้านสุขภาพส าหรับเยาวชน ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
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2. การให้บริการอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน   

ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้รับบริการ (คน) 

รวม บริการวิชาการ บริการอาคารสถานที่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬา 

วิทยาเขต 3,595 74,151 1,565,414 1,643,160 
โรงเรียนกีฬา 1,246 40,874    534,025    576,145 

รวม 4,841 115,025 2,099,439 2,219,305 

       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

4.3 ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตามความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนางานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย คือ การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ 
และนานาชาติ จ านวน 97 กิจกรรม โดยก าหนดรูปแบบการการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย  การ
กีฬาแห่งชาติจัดท าขึ้นมา หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการดูแล รักษา ภายใต้ขอบเขตศิลปวัฒนธรรม โดยการ
ด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  

1.1 ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระท าร่วมกันทั่วทุกภูมิ ภาค เช่น 
ประเพณีลอยกระทง วันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
       1.2 ศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระท าเฉพาะภายในภู มิภาคหรือ 
บางจังหวัดบางอ าเภอ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีโยนดอกบัว เป็นต้น 
  2. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการจัดท าขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่
รับผิดชอบของวิทยาเขต ตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง เขตพ้ืนที่รับผิดชอบส าหรับวิทยาเขต 
โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานในลักษณะของ การฟ้ืนฟ ูอนุรักษ ์เผยแพร่ การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) การละเล่นพ้ืนบ้าน หมายถึง การละเล่นที่เป็นของชาวบ้าน เกิดจากความต้องการความ
บันเทิง ความสนุกสนานร่วมกันของท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้านของไทยเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทั้งยังช่วย
สร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค  

(2) กีฬาไทย หมายถึง กีฬาที่มีต้นก าเนิดมาจากคนไทยไม่ว่าจะมาจากการละเล่นหรือศิลปะ
ป้องกันตัวจากชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ประจ าประเทศที่เป็นที่รู้จัก และ
ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย และสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นไทย   

โดยการด าเนินกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยมีลักษณะของการด าเนินงาน  4 แบบ 
ดังต่อไปนี้  

1. ฟ้ืนฟ ูหมายถึง ท าให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่  
2. อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพ่ือให้คงคุณค่า  
3. เผยแพร่ หมายถึง การประชาสัมพันธ์ การน าเสนอผลการด าเนินงาน เพ่ือท าให้บุคคลหรือ

หน่วยงานรู้จักกันอย่างแพร่หลาย  
4. วิจัย หมายถึง การศึกษา การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมีระเบียบวิธีการด าเนินงานที่เป็นที่

ยอมรับ เชื่อถือได้ตามหลักทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาของการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

หน่วยงาน 
กิจกรรม (จ านวน) 

ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
แผน ผล แผน ผล 

วิทยาเขต   85 66 85 - 
โรงเรียนกีฬา   65 31 - - 

รวม 150 97 85 - 

      หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
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4.4 ด้านการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้าง รวบรวม กลั่นกรอง และจัดเก็บองค์

ความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ตลอดเวลา สามารถน าองค์ความรู้ที่มีไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง หรือพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สนับสนุนให้มีการผลิต พัฒนา ปรับปรุง หรือ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติด าเนินการขึ้น เพ่ือรวบรวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่อยู่ในองค์กร ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด าเนินการขึ้น เพ่ือผลิต พัฒนา ปรับปรุง หรือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการส าหรับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

         โครงการ/กิจกรรมดา้นการจัดการความรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม (จ านวน)  

ด้านการจัดการความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
แผน ผล แผน ผล 

วิทยาเขต   17 6 17 4 
โรงเรียนกีฬา   13 2 13 1 
ส านักงานอธิการบดี 2 1 2 1 

รวม 32 9 32 6 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  
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4.5 ด้านกีฬา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพ

ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้นักกีฬามีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา  
และน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬามาพัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ในระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้   

1) นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

หน่วยงาน 
 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษา
(คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
วิทยาเขต 510 43 8.43 
โรงเรียนกีฬา 2,734 83 3.03 

  หมายเหตุ :  1. จ านวนนักศึกษาของวิทยาเขต หมายถึง นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
         2. จ านวนนักเรียนของโรงเรียนกีฬา หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 – 6 
         3. นับจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพียงครั้งเดียวต่อคน  
                      ไม่นับซ้ า แม้ว่านักเรียน/นักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทหรือหลาย     
                      ครั้งในปีงบประมาณนั้น ๆ ก็ตาม 
                  4. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

2) นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

หน่วยงาน 
จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ระดับนานาชาติ (คน) 

นักเรียน/นักศึกษา 
ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

วิทยาเขต 43 28 65.11 
โรงเรียนกีฬา 83  43 51.81 

          หมายเหตุ : 1. นับจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
                             ระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลอันดับ 1-3 

               2. นับจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ  
                  นานาชาติเพียงรางวัลเดียวไม่นับซ้ า แม้ว่านักเรียน/นักศึกษาคนนั้นได้รับรางวัลหลาย  
                  อันดับในการแข่งขันครั้งนั้น ๆ ก็ตาม 

                         3. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
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4.6 ด้านการวิจัย 
 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนากีฬา การสร้ าง เสริมสุขภาพ  
และการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 

กรอบงานวิจัยและนวัตกรรม 

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม 
(งบประมาณ พ.ศ. 2563) 

จ านวนงานวิจัยที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่  

(งบประมาณ พ.ศ. 2562) 
เงิน

งบประมาณ 
(เรื่อง) 

เงินนอก
งบประมาณ 

(เรื่อง) 

รวมทั้งสิ้น 
(เรื่อง) 

ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา - 97   97 65 1 
ด้านการพัฒนากีฬา 6 50 56 40 4 
ด้านการพัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

9 30  39 35 6 

รวม 15 177 192 140 11 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
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สรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ แนวทางแก้ไข 
1. การขาดอัตราก าลังของข้าราชการ เนื่องจากใน
อดีตเป็นวิทยาลัยพลศึกษา จัดการเรียนการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง  
พลศึกษา) เพียงระดับเดียว ต่อมา เมื่อเปลี่ยนสถานะ
เป็นสถาบันการพลศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีการขยายการจัด
การศึกษาจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ท าให้อัตราก าลังที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการขยาย
การจัดการศึกษา 

   จั ดท ากรอบ อัตราก าลั ง ให้ เ พียงพอและเสนอ 
ขออัตราก าลังเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติและมาตรฐาน 
ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) 
 

2. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ 
มีจ านวนน้อย เนื่องจากครูและอาจารย์มีจ านวน 
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ห ล า ย อ ย่ า ง  
เช่น ด้านการสอน ฝึกสอนกีฬา ให้บริการ วิชาการ 
กีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม จึงส่งผลกระทบ 
ต่อการสร้างผลงานวิจัย 

   เสนอของบประมาณในการจ้างบุคลากรเพ่ิมเติม 
ให้เพียงพอ จะช่วยให้ครูและอาจารย์ได้ลดภารกิจ 
ที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของตนเอง (งานสอนและงานวิจัย) 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการสร้างผลงานวิจัย  
 

3. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ในการ
จัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการแก่สังคม        
การฝึกซ้อมกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

   1. เลื่อนการเปิดภาคเรียน 
   2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 
   3. ก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่างๆในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   4. ช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 โดยปรับลดค่าลงทะเบียน
เรียนเหมาจ่ายลง ในอัตราร้อยละ 30 ของทุกหลักสูตร 
ทุกชั้นปี 
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5. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส าคัญ  
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ 

5.1 แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีส าคัญ 
 5.1.1 ด้านการจัดการศึกษา  

1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการกีฬา 
2) บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 5.1.2 ด้านกีฬา 
1) พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีศักยภาพเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
2) นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
3) นักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
4) พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
5) ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการพัฒนากีฬา 
6) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬา 

 5.1.3 ด้านพัฒนาบุคลากร    
1) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในสาขาที่ขาดแคลน 
2) พัฒนาบุคลากรให้มีและเลื่อนวิทยฐานะและต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.2.1 นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 20 
 5.2.2 นักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 20 
 5.2.3 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 

           5.2.4 งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 
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6. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนย่อย 
1.แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
- ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     เป้าหมาย : บุคลากรดา้นพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
      - ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ร้อยละ 98) 
      - ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (ร้อยละ 95) 
     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
     - ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐานเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา   
       (ร้อยละ 95) 
     - บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
       1 ปี (ร้อยละ 90) 
     - ผลงานของนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่   
       ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ 40) 
 

 
 
เงินงบประมาณ : 896.2561  
 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
     เป้าหมาย  
         1. คนไทยมีสุขภาพดีขึน้ มีน้ าใจนักกีฬา และมี
วินัย เคารพกฎ กติกามากข้ึน ดว้ยกีฬา 
     ตัวชี้วัด 
         1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึน
ต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565) 
- แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
     เป้าหมายระดับแผนย่อย 

    3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 
    3.1.1 มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ

วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565)     
 

สว. 002 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

- ผลผลิตที่ 2 การให้บริการด้านกีฬา 
     เป้าหมาย : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
     - ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่  
       (ไม่น้อยกว่า 3,500,000 คน) 
     - กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (จ านวน 150 กิจกรรม) 
     - กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน 
       และกีฬาไทย (จ านวน 85 กิจกรรม) 
     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
     - ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารทางวชิาการและอาคารสถานที่   
       (คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51)  
     - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
       (คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51)  
     - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ 
       การละเล่นพืน้บา้นและกฬีาไทย (คะแนนเฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51) 

เงินงบประมาณ : 29.8335 
 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
     เป้าหมาย  
         1. คนไทยมีสุขภาพดีขึน้ มีน้ าใจนักกีฬา และมี
วินัย เคารพกฎ กติกามากข้ึน ดว้ยกีฬา 
     ตัวชี้วัด 
         1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึน
ต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565) 
- แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนนัทนาการ 
    เป้าหมายระดับแผนย่อย 
    3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
    ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 
    3.1.1 มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565)     
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนย่อย 
- ผลผลิตที่ 3 การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม 
     เป้าหมาย : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
     - โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และด้านเทคโนโลยี  
       สารสนเทศและการสื่อสาร (จ านวน 64 โครงการ/กิจกรรม) 
     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
     - องค์ความรู้ที่น าไปใชป้ระโยชน์ (ร้อยละ 95) 
     - ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       และการสื่อสาร (คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51) 

เงินงบประมาณ : 64.9707  
 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
     เป้าหมาย  
         1. คนไทยมีสุขภาพดีขึน้ มีน้ าใจนักกีฬา และมี
วินัย เคารพกฎ กติกามากข้ึน ดว้ยกีฬา 
     ตัวชี้วัด 
         1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึน
ต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565) 
- แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
     เป้าหมายระดับแผนย่อย 

    3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 
    3.1.1 มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ

วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565)     
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนย่อย 
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
     เป้าหมาย : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็น
เลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาต ิ
     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
     - นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 10) 
     - นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ (ร้อยละ 10) 
     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
     - นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
       ระดับนานาชาติ (ร้อยละ 20) 
     - นักศึกษาที่ได้รบัรางวลัจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
       ระดับนานาชาติ (ร้อยละ 20) 

 
เงินงบประมาณ : 652.4577 
 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
     เป้าหมาย  
         1. คนไทยมีสุขภาพดีขึน้ มีน้ าใจนักกีฬา และมี
วินัย เคารพกฎ กติกามากข้ึน ดว้ยกีฬา 
     ตัวชี้วัด 
         1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึน
ต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565) 
- แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนา     
สู่ระดับอาชีพ 
     เป้าหมายระดับแผนย่อย 

    2.1 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการ
แข่งขันระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 
         2.1.1 อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา
ระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อยู่ในอันดับ 7 ในระดับ
เอเชีย ภายในปี 2565     
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนย่อย 
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    เป้าหมาย : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการภาครัฐ 

เงินงบประมาณ :  461.8559 
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7. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ  
ของส่วนราชการที่เป็นการด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

(ล้านบาท) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป ประเด็นปฏิรูปย่อย 

1. แผนงานบุคลากร 
   ภาครัฐ 

461.8559 ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5  
: การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  
 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5.1 
: การปรับหลักสตูรพร้อม

กระบวนการจดัการเรียน    
การสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็น
หลักสตูรสมรรถนะ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5.2 
: การจัดการศึกษาเพื่อ

เสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5.4  
: การพัฒนาคุณภาพระบบ        
  การศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5.7  
: การปฏิรูปอดุมศึกษาเพื่อ

ยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ประสิทธิภาพ และ 

   ธรรมาภิบาลของระบบ
อุดมศึกษา 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

991.0603 

ผลผลติที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
พลศึกษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

896.2561 

ผลผลติที่ 2 การให้บริการด้าน
กีฬา 

29.8335 

ผลผลติที่ 3 การสร้างและพัฒนา 
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

64.9707 

3. แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 

652.4577 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

652.4577 
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8. ข้อมลูงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2564)  
และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็น 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
    หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
ปี 2562 

งบประมาณ 
ปี 2563 

งบประมาณปี 2564 เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนอัตรา 

(คน) 
อัตราค่าจ้าง/

เดือน 
รวมทั้งปี 

(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ 26,534,000 26,534,000 156 15,000 28,080,000   1.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา โดยมีส านักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานส่วนกลางและมีหน่วยงานในสังกัด         
30 แห่งคือ โรงเรียนกีฬา 13 แห่งและวิทยาเขต17 แห่ง                       
มีลูกจ้างประจ าทั้งหมด 98 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯจึงมีความจ าเป็นต้องจ้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการเพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  2.โรงเรียนกีฬาในสังกัด จัดการศึกษาเป็นแบบโรงเรียน
ประจ าคือนักเรียนจะเรียนหนังสือฝึกกีฬากิน-นอนอยู่ประจ าที่
โรงเรียนจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องจ้างพนักงานซักรีดเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน 

(2) เจ้าหน้าทีร่ักษาความสะอาด
อาคารและสถานที่ 

11,742,000 11,742,000 101 10,000 12,120,000 

(3) เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 8,094,000 8,094,000 71 10,000 8,520,000 
(4) เจ้าหน้าทีดู่แลสวน 8,094,000 8,094,000 71 10,000 8,520,000 
(5) พนักงานขับรถ 5,700,000 5,700,000 50 10,000 6,000,000 
(6) พนักงานซักรีด 
(ส าหรับโรงเรียนกีฬา) 

2,964,000 2,964,000 26 10,000 3,120,000 

(7) ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร - - 1,000 100 100,000 

รวมทั้งสิ้น 63,128,000 63,128,000 475 65,100 66,460,000 

 


