
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน P 1ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 59,817,900 12,297,584 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ   โรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้จัด วิชำกำร

พิเศษทำงกีฬำ กำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โรงเรียนกีฬำ

พ.ศ. 2551 (ส ำหรับกีฬำ)ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำนักเรียน

ให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยมีกำร

คัดเลือกนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำตำม

ควำมถนัดของแต่ละบุคคลเข้ำศึกษำในโรงเรียนกีฬำ

แต่ละแห่งซ่ึงโรงเรียนกีฬำเป็นเป็นกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ

ด้ำน มีกำรจัดกำรศึกษำในระดับ ม. 1 - 6 และเป็น

นักเรียนประจ ำพักนอน ภำรกิจในแต่ละวันจะมีกำรฝึกซ้อม

กีฬำในช่วงเช้ำ จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสำมัญใน

ช่วงกลำงวันและฝึกซ้อมกีฬำในช่วงเย็น นอกจำกน้ันยัง

ต้องเดินทำงไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันและท ำกิจกรรมใน

สถำนท่ีต่ำง ๆ นอกโรงเรียน มหำวิทยำลัยจึงสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยในรำยกำร 

(1) ค่ำหนังสือเรียน 

(2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 

(3) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน และ 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

(4) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้กับนักเรียนของโรงเรียน

กีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีผลกำรด ำเนิน

งำน ดังน้ี

1. มีนักเรียนของโรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติ จ ำนวน 4,664 คน

2. มีนักเรียนของโรงเรียนกีฬำ ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันใน

ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47

ปัญหา อุปสรรค                 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                 

  มีประกำศเร่ือง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงำนใน

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติถือปฏิบัติและด ำเนิน

กำรปรับรูปแบบกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำได้ตำมควำม

เหมำะสม

2 โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำอำหำร P 1ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 185,150,400 67,934,100 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

นักเรียน    โรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ วิชำกำร

จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โรงเรียนกีฬำ

พ.ศ. 2551 (ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ) ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ

นักเรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล โดย

มีกำรคัดเลือกนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ตำมควำมถนัดของแต่ละบุคคลเข้ำศึกษำในโรงเรียนกีฬำ

แต่ละแห่ง ซ่ึงโรงเรียนกีฬำเป็นเป็นกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ

ด้ำน มีกำรจัดกำรศึกษำในระดับ ม. 1 - 6 และเป็น

นักเรียนประจ ำพักนอน ภำรกิจในแต่ละวันจะมีกำรฝึกซ้อม

กีฬำในช่วงเช้ำ จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสำมัญในช่วง

กลำงวัน และฝึกซ้อมกีฬำในช่วงเย็นนอกจำกน้ันยังต้อง

เดินทำงไปเข้ำร่วมกำรแข่งขัน และท ำกิจกรรมในสถำนท่ี 

ต่ำง ๆ นอกโรงเรียนมหำวิทยำลัยจึงสนับสนุนค่ำอำหำร

ให้กับนักเรียนของโรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำร

กีฬำแห่งชำติมีผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี

1. มีนักเรียนของโรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติ จ ำนวน 4,664 คน

2. มีนักเรียนของโรงเรียนกีฬำ ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันใน

ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47

ปัญหา อุปสรรค                 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                 

  มีประกำศเร่ือง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงำนใน

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติถือปฏิบัติและด ำเนิน

กำรปรับรูปแบบกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำได้ตำมควำม

เหมำะสม



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

3 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ P 17 - 21 ม.ค. 65 592,200 592,200 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติมสำระกีฬำ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีเอกสำรค ำอธิบำย วิชำกำร

เพ่ือควำมเป็นเลิศ ตำมโครงสร้ำง รำยวิชำเพ่ิมเติมสำระกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ กีฬำประเภท โรงเรียนกีฬำ

หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกีฬำ บุคคล กีฬำประเภทท่ีใช้อุปกรณ์ กีฬำประเภททำงน้ ำ และ

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กีฬำประเภททีมจ ำนวน 15 ชนิดกีฬำ เพ่ือให้โรงเรียนกีฬำ

พุทธศักรำช 2563 ตำมหลักสูตร ในสังกัด น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียน

แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ

พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค                    -

พ.ศ. 2560) กีฬำประเภทบุคคล แนวทางการแก้ไข                  -

กีฬำประเภทท่ีใช้อุปกรณ์ กีฬำ

ประเภททำงน้ ำ และกีฬำ

ประเภททีม

4 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ P 1,487,600 360,100 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

แนวทำงด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรประชุม วิชำกำร

กำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินคุณภำพ เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแนวทำงด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน โรงเรียนกีฬำ

กำรศึกษำภำยใน จำกกำรจัดกำร กำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำก

ศึกษำของโรงเรียนกีฬำ กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ ในกิจกรรมท่ี 1 

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติ 23 – 25 ก.พ. 65 มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน ซ่ึงได้รับเกียรติจำก

กำรจัดท ำแนวทำงด ำเนินงำน ฯ นำยณภัทร ศรีละมัย ดร.ชยำกำนต์ เป่ียวถำวรพจน์ 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน ดร.อังค์วรำ วงษ์รักษำ รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และ

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 9 - 11 มี.ค. 65 นำยธัญญำ เรืองแก้ว เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ โดยมีผู้เข้ำร่วม

จัดท ำแนวทำงด ำเนินงำน ฯ โครงกำรจำกโรงเรียนกีฬำ รวมท้ังส้ิน 93 คน เพ่ือจัดท ำ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำร เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูลรำยประเด็นพิจำรณำแต่ละ

และกำรจัดกำร มำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 23 – 25 มี.ค. 65 ภำยในจำกกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ เป็นไปใน

จัดท ำแนวทำงด ำเนินงำน ฯ ทิศทำงเดียวกัน

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำร ปัญหา อุปสรรค                    -

เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ แนวทางการแก้ไข                  -

 กิจกรรมท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 20 – 22 เม.ย. 65

จัดท ำแนวทำงด ำเนินงำน ฯ

มำตรฐำนท่ี 4 คุณภำพด้ำนกีฬำ

ของโรงเรียนกีฬำ



ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำร P 188,040 8,120 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ศึกษำระบบคลังหน่วยกิต ของ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ วิชำกำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กำรจัดกำรศึกษำระบบคลังหน่วยกิต ในกิจกรรมท่ี 1 เพ่ือ

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมรับฟัง 18 ต.ค. 64 ประชุมรับฟังค ำบรรยำย เร่ือง กำรจัดกำรศึกษำระบบคลัง

ค ำบรรยำย เร่ือง กำรจัดกำรศึกษำ หน่วยกิต ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล Video 

ระบบคลังหน่วยกิต Conference เป็นกำรบรรยำยของ นำงสำวนุชนภำ

 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษำดูงำนกำร พ.ย. 64 ร่ืนอบเชย ท่ีปรึกษำด้ำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำน

ด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำระบบคลัง ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและ

หน่วยกิต นวัตกรรม เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ โดยมีผู้บริหำรและ  

 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ธ.ค. 64 - เม.ย. 65 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เข้ำร่วมรับฟัง

จัดท ำระเบียบ คู่มือ กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียว

ระบบคลังหน่วยกิต กับกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำระบบคลังหน่วยกิต

 กิจกรรมท่ี 4 ประชุมช้ีแจง ธ.ค. 64 - เม.ย. 65 ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร แนวทางการแก้ไข                  -

ศึกษำระบบคลังหน่วยกิต

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

2 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรศึกษำ P 655,600 229,200 ผลการด าเนินงาน คณะศึกษำศำสตร์

ศำสตรบัณฑิต สำขำพลศึกษำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ

(หลักสูตรนำนำชำติ)      หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำพลศึกษำ (หลักสูตร

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 2 - 5 มี.ค. 65 นำนำชำติ) ในกิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนด

ก ำหนดกรอบแนวคิด และโครงสร้ำง กรอบแนวคิด และโครงสร้ำงหลักสูตร ซ่ึงได้รับเกียรติจำก

หลักสูตร รศ. ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ผศ.ดร.อวยพร ต้ังธงชัย

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 65 นำงสำวนุชนภำ ร่ืนอบเชย และนำงสำวนันทพร สุรชิต

ยกร่ำงหลักสูตร เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้และร่วมปฏิบัติกำรก ำหนดกรอบ

 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 17 – 20 พ.ค. 65 แนวคิดและโครงสร้ำงของหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิพำกษ์หลักสูตร และจัดท ำรำย พัฒนำหลักสูตรด้ำนพลศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของผู้ใช้บัณฑิต และสังคมในยุคปัจจุบันและให้หลักสูตรมี

มำตรฐำนเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนหลักสูตรปริญญำตรี

และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

3 โครงกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำน P 4 - 6 เม.ย. 65 10,050,400  - ผลการด าเนินงาน กองบริหำรงำน

ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลำง

จำกมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -



ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าประสงค์  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 กำรบริหำรงำนวิจัย P 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65 14,327,445  - ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

  มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีพันธกิจในกำรส่งเสริม ประกันคุณภำพ

สนับสนุนด้ำนงำนวิจัย เพ่ือศึกษำค้นคว้ำสร้ำงองค์ควำมรู้  กำรศึกษำ

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตส่ือนวัตกรรม และ

กำรพัฒนำองค์กร ซ่ึงน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

และกำรวิจัย จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมผลงำนวิจัย

มำอย่ำงต่อเน่ือง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีโครงกำร

วิจัยท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำงบประมำณจำกกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 

34 เร่ือง และโครงกำรวิจัยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน 231 

เร่ือง ซ่ึงขณะน้ีผู้รับทุนอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนเขียน

เค้ำโครงงำนวิจัย บทท่ี 1 –3  พร้อมท้ังท ำเคร่ืองมืองำน

วิจัยท่ีผ่ำนกำรหำคุณภำพ 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ P 17 – 20 ธ.ค. 64 1,024,760 830,635 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำน   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรโครงกำร ประกันคุณภำพ

กำรวิจัยและนวัตกรรม อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำน กำรศึกษำ

กำรวิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อำจำรย์

ประจ ำมีศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนรวมถึง

ได้รับองค์ควำมรู้ในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ ตลอดจนสำมำรถน ำไปจัดท ำผลงำนทำง

วิชำกำรได้ มีวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและ

นวัตกรรมมำบรรยำยให้ควำมรู้ จ ำนวน 11 ท่ำน

มีอำจำรย์ห้ควำมสนใจเข้ำร่วมอบรมฯ จ ำนวน 92 คน

ได้รับองค์ควำมรู้ในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพตลอดจนสำมำรถน ำไปจัดท ำผลงำนทำง

วิชำกำรได้ 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -



ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์  เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ น าไปสู่การมีสุขภาวะท่ีดี   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรพลศึกษำพัฒนำและ P 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65 12,012,000 6,006,000 ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

บริกำรเพ่ือเยำวชนและประชำชน   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำน นักเรียน นักศึกษำ

กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย และกิจกำรพิเศษ

ท่ัวภูมิภำคของประเทศ ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ เด็ก 

เยำวชนและประชำชนเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร

ดูแลสุขภำพกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำน ำไปสู่กำรมี

สุขภำวะท่ีดี โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรวิชำกำร 2รูปแบบ คือ

  รูปแบบท่ี 1 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรตำมควำม

เช่ียวชำญของคณะโดยมอบหมำยให้ทุกคณะด ำเนินงำน

ภำยใต้ศำสตร์กำรกีฬำรวมท้ังด้ำนจิตอำสำและพัฒนำ

ชุมชน ประกอบด้วย 

 - คณะศึกษำศำสตร์ ให้บริกำรด้ำนกำรฝึกสอนทักษะกีฬำ

กำรตัดสินกีฬำ และกำรเป็นผู้น ำกำรออกก ำลังกำย

 - คณะศิลปศำสตร์ ให้บริกำรด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำ กำรส่ือสำรกำรกีฬำ และกำรท่องเท่ียว

และนันทนำกำร 

 - คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ ให้บริกำรด้ำน

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กำรเสริมสร้ำงและทดสอบ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

สมรรถภำพทำงกำย กำรให้ค ำแนะน ำกำรออกก ำลังกำย

และกำรดูแลสุขภำพ 

   รูปแบบท่ี 2 กำรให้บริกำรอำคำรสถำนท่ีและวัสดุ

อุปกรณ์ ท่ีมุ่งเน้นกำรใช้พ้ืนท่ีและอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ 

ส ำหรับกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ กำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำ และกิจกรรมทำงกำรกีฬำต่ำง ๆ รวมท้ัง

ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชน ในกำร

พัฒนำชุมชนเป้ำหมำยให้มีควำมเข้มแข็งและย่ังยืนต่อไป 

   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม

2564 - 31 มีนำคม 2565 มีผู้เข้ำรับบริกำรทำง

วิชำกำรและอำคำรสถำนท่ี จ ำนวน 1,896,108 คน  

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

2 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ P 8 ม.ค. 65 1,110,000 1,110,000 ผลการด าเนินงาน                  กองกิจกำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร นักเรียน นักศึกษำ

ประจ ำปี พ.ศ. 2565 วันเด็กมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ โดยมอบหมำยให้ และกิจกำรพิเศษ

วิทยำเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬำ13โรงจัดกิจกรรม

วันเด็ก เพ่ือพัฒนำสุขภำพร่ำงกำยและสติปัญญำเด็กและ

เยำวชนของชำติด้วยกิจกรรมพลศึกษำ กีฬำ นันทนำกำร 

และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน

มีควำมรู้ ตระหนักในคุณค่ำของกิจกรรมพลศึกษำ กีฬำ

นันทนำกำรและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สำมำรถน ำไปใช้ให้



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีเด็กและ

เยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 2,320 คน เน่ืองจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 

2019 (COVID-19) จึงท ำให้วิทยำเขตและโรงเรียนกีฬำ

บำงแห่งไม่สำมำรถจัดโครงกำรได้ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรกำร

กำรควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด

ปัญหา อุปสรรค                    

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

  ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่ำง

เคร่งครัด



ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

เป้าประสงค์    เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

                   มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมเกิดความรักและความหวงแหน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม P 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65 450,000  - ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

ผลการด าเนินงาน นักเรียน นักศึกษำ

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และกิจกำรพิเศษ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน



ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล   

เป้าประสงค์ท่ี 1  นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรพัฒนำกีฬำของ P 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 3,605,600 983,210 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีพันธกิจหลักในกำร

ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำน

กีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำรำยกำรต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรเปิด

โอกำสให้นักกีฬำสำมำรถเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ในกำร

แข่งขัน และน ำประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรแข่งขันมำ

พัฒนำศักยภำพตนเองให้สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ในระดับนำนำชำติต่อไป ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565 

มีผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี

  1. มีนักเรียนของโรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำร

กีฬำแห่งชำติ จ ำนวน 4,664 คน

  2. มีนักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ

จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 

  3. มีนักเรียนท่ีได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

กีฬำระดับนำนำชำติ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข             -

2 โครงกำรพัฒนำกีฬำของ P 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 10,897,000 1,521,382 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีพันธกิจหลักในกำร

ส ำหรับวิทยำเขต ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำ ให้มีศักยภำพ

ด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยกำรจัดต้ังศูนย์กีฬำเพ่ือ

ควำมเป็นเลิศภำยในวิทยำเขต 17 แห่ง เป็นหน่วยงำนท่ี

ท ำหน้ำท่ีส่งเสริมนักกีฬำท่ีมีพ้ืนฐำนและควำมสำมำรถให้

สำมำรถฝึกกีฬำได้อย่ำงเต็มท่ี จัดสถำนท่ีฝึกซ้อม สนับสนุน

อุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรฝึกซ้อมและ

แข่งขัน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระหว่ำงวันท่ี 

1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565 มีผลกำร

ด ำเนินงำน ดังน้ี

   1. มีนักศึกษำในศูนย์กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ วิทยำเขต 

17 แห่งๆ ละ 30 คน รวม 510 คน

   2. มีนักศึกษำในศูนย์กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ เข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ จ ำนวน 14 คน

คิดเป็นร้อยละ 2.75

   3. นักศึกษำในศูนย์กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ ท่ีได้รับ

รำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ 

จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข             -

3 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญกีฬำ P 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 6,949,800 3,092,600 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำง

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำง

ผู้ฝึกสอนกีฬำ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญท้ังในประเทศท่ีมีควำม

เช่ียวชำญท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำ

นักกีฬำของโรงเรียนกีฬำ 13 โรง  ดังน้ี 

  1. ผู้เช่ียวชำญกีฬำในประเทศ จ ำนวน 27 คน 

  2. ผู้เช่ียวชำญกีฬำต่ำงประเทศ จ ำนวน 4 คน 

ปัญหา อุปสรรค                -

แนวทางการแก้ไข             -

4 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญกีฬำ P 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 9,088,200 3,455,892 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

ส ำหรับวิทยำเขต    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำง

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ฝึก

สอนกีฬำ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญท้ังในประเทศท่ีมีควำม

เช่ียวชำญท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ  เพ่ือพัฒนำ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

นักกีฬำของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 17 วิทยำเขต

ดังน้ี

  1. ผู้เช่ียวชำญกีฬำในประเทศ จ ำนวน 21 คน 

  2. ผู้เช่ียวชำญกีฬำต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 คน 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -



ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล   

เป้าประสงค์ท่ี 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเช่ียวชาญสู่ระดับนานาชาติ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรกำรจัดท ำหลักสูตรพัฒนำ P 2,381,400 1,323,000 ผลการด าเนินงาน                 ส ำนักกีฬำ และ

บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติโครงกำรกำรจัดท ำ 3 คณะ

 1) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำทำง ก.พ. – มี.ค. 65 หลักสูตรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ มีผลกำรด ำเนินงำน

อำกำศ สำขำเคร่ืองบินจ ำลอง รอบ 6 เดือน ดังน้ี

บังคับวิทยุประเภท First-Person  1) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำทำงอำกำศ สำขำเคร่ืองบิน

View Racing (FPV Racing) จ ำลองบังคับวิทยุประเภท First-Person View Racing 

 กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ (FPV Racing)  

กำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรพัฒนำ    กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดกรอบ

หลักสูตร แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี 23 - 26 

 กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ กุมภำพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจำก

กำรยกร่ำงหลักสูตร  ผศ.ดร.บุญเลิศ อุทยำนิก นำยชัยรัตน์ ธรรมทัตโต

 กิจกรรมท่ี 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ นำยพีรพงศ์ คงทน นำยไพฑูรย์ ดวงดำว 

กำรวิพำกษ์หลักสูตร นำยชัยรัตน์ เจริญศรี และนำยธนวัฒน์ หัสดี เป็นวิทยำกร

  2) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำเรือ ก.พ. – มี.ค. 65 โดยมีอำจำรย์จำกคณะศึกษำศำสตร์ จำกวิทยำเขต 17แห่ง

พำยเรือแคนู ประเภทกำรแข่งขัน เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ดังกล่ำว เพ่ือพัฒนำกีฬำทำงอำกำศ

ควำมเร็วน้ ำเรียบ (Canoe Sprint) ให้เป็นท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงและพัฒนำบุคลำกรของ

 กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

กำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรพัฒนำ ด้ำนกีฬำทำงอำกำศสู่ระดับสำกล

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

หลักสูตร   กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

 กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ ระหว่ำงวันท่ี 8 - 11 มีนำคม 2565 ซ่ึงได้รับเกียรติจำก

กำรยกร่ำงหลักสูตร ผศ.ดร.บุญเลิศ อุทยำนิก นำยพีรพงศ์ คงทน 

 กิจกรรมท่ี 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ นำยไพฑูรย์ ดวงดำว นำยชัยรัตน์ เจริญศรี และ

กำรวิพำกษ์หลักสูตร นำยธนวัฒน์ หัสดี เป็นวิทยำกร ในกำรยกร่ำงหลักสูตรฯ

  3) หลักสูตรนักวิทยำศำสตร์ ก.พ. – มี.ค. 65   2) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำเรือพำยเรือแคนู ประเภทกำร

กำรกีฬำ กำรนวดประยุกต์ทำง แข่งขันควำมเร็วน้ ำเรียบ (Canoe Sprint)  

กำรกีฬำ    กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดกรอบ

 กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี 15 - 18 

กำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรพัฒนำ กุมภำพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจำกผู้เช่ียวชำญสมำคม 

หลักสูตร กีฬำเรือพำยแห่งประเทศไทยเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ เก่ียว

 กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ กับหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำเรือแคนู คยัค สปร้ินท์ (Canoe -

กำรยกร่ำงหลักสูตร Kayak Sprint) ดังน้ี เรือเอกปิยพันธ์ เผ่ำพัฒน์ 

 กิจกรรมท่ี 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ เรือตรีสันทัศน์ ม่ิงวงศ์ยำง พันจ่ำเอกสิทธิชัย อุทัยศรี

กำรวิพำกษ์หลักสูตร สิบเอกชัชฤทธ์ิ บุญหม่ืน นำงอนุสรำ ศรีชำติ และ

นำยวทัญญู ค ำรส โดยมีคณบดีคณะศิลปศำสตร์ ผู้อ ำนวย

กำรส ำนักกีฬำ อำจำรย์ผู้ฝึกสอนกีฬำเรือพำยจำกวิทยำเขต

และโรงเรียนกีฬำ เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำวเพ่ือจัดท ำ 

กำรพัฒนำหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำเรือแคนู คยัค สปร้ินท์ 

(Canoe - Kayak Sprint) ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ

สมำคมกีฬำเรือพำยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

ระหว่ำงวันท่ี 1 - 4 มีนำคม 2565 ซ่ึงได้รับเกียรติจำก



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

เรือเอกนิวัฒน์ ค ำทุมไสย เรือตรีวิญญำ สีชมช่ืน 

พันจ่ำเอกสิทธิชัย อุทัยศรี สิบเอกชัชฤทธ์ิ บุญหม่ืน

นำยณพล สุวรรณทัต และนำงอนุสรำ ศรีชำติ ซ่ึงเป็น

ผู้เช่ียวชำญจำกสมำคมีฬำเรือพำยแห่งประเทศไทย เป็น

วิทยำกร ในกำรยกร่ำงหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำกีฬำเรือแคนู

 คยัค สปร้ินท์ (Canoe - Kayak Sprint) 

  3) หลักสูตรนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กำรนวดประยุกต์

ทำงกำรกีฬำ ได้ด ำเนินกำรในกิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตร ระหว่ำง

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ - 3 มีนำคม 2565 ซ่ึงได้รับเกียรติ

จำก นำยสุรศักด์ิ เกิดจันทึก นำยพัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ

ดร.อำริสร์ กำญจนศิลำนนท์ ดร.กภ.ไพลิน เผือกประคอง

นำยธนพล มีเดช และ ผศ.วิทยำ ปัทมะรำงกูล เป็นวิทยำกร

ให้ควำมรู้ โดยมีอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำกำรนวดทำงกำรกีฬำ

ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เข้ำร่วมกำรประชุม

เพ่ือก ำหนดกรอบแนวคิด แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรกำร

นวดประยุกต์ทำงกำรกีฬำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำม

เป้ำหมำยท่ีวำงไว้

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข             -



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำง P 3,282,200  - ผลการด าเนินงาน                 ส ำนักกีฬำ

กำรกีฬำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

  กิจกรรมท่ี 1 กำรอบรมผู้ฝึกสอน

กีฬำ ปัญหา อุปสรรค                    -

   - หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำมวยไทย มี.ค. – ก.ค. 65 แนวทางการแก้ไข                  -

 9 ข้ัน ระดับต้น ระดับกลำง และ

ระดับสูง

   - หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำเรือพำย มิ.ย. – ส.ค. 65

เรือแคนู ประเภทกำรแข่งขันควำม

เร็วน้ ำเรียบ (Canoe Sprint)

กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมผู้ตัดสินกีฬำ

  - หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬำมวยสำกล 1 – 5 มี.ค. 65

ระดับ 1 ดำว

3 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและคู่มือ P 320,000 320,000 ผลการด าเนินงาน                 คณะศึกษำศำสตร์

ส ำหรับ ผู้ประเมินของหลักสูตรกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

มวยไทย 9 ข้ัน  และหลักสูตรผู้ฝึก พัฒนำหลักสูตร และคู่มือส ำหรับผู้ประเมินของหลักสูตร

สอนกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน กีฬำมวยไทย9 ข้ัน  และหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำมวยไทย 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 13 - 16 ธ.ค. 64 9 ข้ัน มีผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี

พัฒนำหลักสูตรส ำหรับอบรมผู้   กิจรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรส ำหรับ

ประเมินของหลักสูตรกีฬำมวยไทย อบรมผู้ประเมินของหลักสูตรกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน และ

 9 ข้ัน และหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน เพ่ือก ำหนดกรอบ

มวยไทย 9 ข้ัน และแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรส ำหรับอบรมผู้ประเมิน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 15 - 18 ก.พ. 65 ของหลักสูตรกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน และหลักสูตรผู้ฝึกสอน

จัดท ำคู่มือส ำหรับผู้ประเมินของ กีฬำ มวยไทย 9 ข้ัน โดยมีวิทยำกรให้ควำมรู้และร่วม

หลักสูตรกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน และ ปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตรส ำหรับผู้ประเมิน ได้แก่ 

หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬำมวยไทย รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสด์ิ และนำยไพศำล ช่ำงจงประดิษฐ์

 9 ข้ัน แบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  

   กลุ่มท่ี 1 จัดท ำโครงสร้ำงของหลักสูตร รำยละเอียดของ

หลักสูตร และเน้ือหำภำคทฤษฎี  

   กลุ่มท่ี 2 หลักเกณฑ์กำรประเมินท้ังในและต่ำงประเทศ 

และจัดท ำเน้ือหำภำคปฏิบัติ

  กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคู่มือส ำหรับผู้

ประเมิน ของหลักสูตรกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน และหลักสูตร

ผู้ฝึกสอนกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน โดยมีผู้เข้ำร่วมเป็นผู้ประเมิน

(ชุดเร่ิมต้น) และ อำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติ รวมท้ังส้ิน จ ำนวน  20 คน โดยได้ร่วมกันจัดท ำ

คู่มือส ำหรับผู้ประเมินน้ันแบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรเป็น 2 กลุ่ม

ได้รับเกียรติจำก รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ รศ.ดร.ไพบูลย์ 

ศรีชัยสวัสด์ิ  นำยไพศำล ช่ำงจงประดิษฐ์ และนำยยุทธนำ 

วงศ์บ้ำนดู่ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้และร่วมปฏิบัติกำรพัฒนำ

คู่มือส ำหรับผู้ประเมิน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -



ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์  ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำรกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน P 459,560 459,500 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

บุคคลของข้ำรำชกำรครูและ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำร โดยมี

บุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัด วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชำญพิเศษ ได้แก่ นำยสมยศ 

โรงเรียนกีฬำ มหำวิทยำลัยกำร มีเทศ และนำงรัตนำ ศรีหิรัญ ให้ควำมรู้และร่วมจัดท ำ 

กีฬำแห่งชำติ มีผลกำรด ำเนินงำนดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 28 – 31 ต.ค. 64   1. กรอบอัตรำก ำลัง มำตรฐำนต ำแหน่ง และมำตรฐำน

เพ่ือก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง วิทยฐำนะ 

มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำน   2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ

วิทยฐำนะ แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำ 

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 11 – 14 พ.ย. 64 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำ และกำรก ำหนด

เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร หลักเกณฑ์กำรสอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย

ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร   3. หลักเกณฑ์และวิธีกำร ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

โรงเรียนกีฬำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ทำงกำรศึกษำ โรงเรียนกีฬำ สำยงำนกำรสอน และ

โรงเรียนกีฬำ และกำรก ำหนด สำยงำนผู้บริหำรโรงเรียน มีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ

หลักเกณฑ์กำรสอบข้ำรำชกำรครู ปัญหา อุปสรรค                    -

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แนวทางการแก้ไข                  -

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

2 โครงกำรกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ P 1,017,706 450,534 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรกำร

กำรศึกษำ สังกัดโรงเรียนกีฬำ พัฒนำควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กำรศึกษำ สังกัดโรงเรียนกีฬำ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติ 4 – 6 ก.พ. 65 แห่งชำติ ในกิจกรรมท่ี 1 - 3 ซ่ึงได้รับเกียรติจำก 

กำรเพ่ือจัดท ำแบบฟอร์มเก่ียวกับ นำยสมยศ มีเทศน์ อดีตเลขำธิกำร ก.ค. และ

กำรขอมีวิทยฐำนะและเล่ือน นำงรัตนำ ศรีหิรัญ อดีตเลขำธิกำร ก.ค. เป็นวิทยำกรให้

วิทยฐำนะและกำรน ำเสนอขอควำม ควำมรู้ โดยมีผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริม

เห็นชอบคณะกรรมกำรกล่ันกรอง วิชำกำรโรงเรียนกีฬำ ผู้บริหำรโรงเรียนกีฬำ และบุคลำกร

กำรบริหำรงำนบุคคลและสภำ ท่ีเก่ียวข้อง เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำว เพ่ือจัดท ำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ หลักเกณฑ์และคู่มือในกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับใช้เป็น

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติ 25 – 27 ก.พ. 65 แนวทำงในกำรส่งเสริม พัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรครู

กำรเพ่ือจัดท ำคู่มือกำรประเมิน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนกีฬำ สังกัด

วิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปัญหา อุปสรรค                    -

  กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติ 11 – 13 มี.ค. 65 แนวทางการแก้ไข                  -

กำรเพ่ือจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร

เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ

อย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

  กิจกรรมท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติ 25 – 27 มี.ค. 65

กำรเพ่ือจัดท ำแบบประเมินกำร

เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง

เข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

  กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏิบัติ 1 – 3 เม.ย. 65

กำรเพ่ือจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ย้ำยข้ำรำชกำรครู หลักเกณฑ์และ

วิธีกำรย้ำยผู้บริหำรโรงเรียน 

  กิจกรรมท่ี 6 ประชุมเชิงปฏิบัติ 22 – 24 เม.ย. 65

กำรเพ่ือจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร

โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง

กำรศึกษำ ต ำแหน่งครู และต ำแหน่ง

ผู้บริหำรโรงเรียน

  กิจกรรมท่ี 7 ประชุมเชิงปฏิบัติ 6 – 8 พ.ค. 65

กำรเพ่ือจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 

3 โครงกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตร P 7 - 9 ก.พ. 65 403,250 403,250 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรกำร ประกันคุณภำพ

ระดับหลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ กำรศึกษำ

หลักสูตร เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้เป็น

ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ให้มี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี มำตรฐำนกำรประเมิน

รูปแบบและกระบวนกำรประเมินรวมถึงจรรยำบรรณของ

ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมหลักสูตรของ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด โดยมี

ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ วุฒิชัย ธนำพงศธร และ

รองศำสตรำจำรย์ ประดิษฐ์ มีสุข เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้

แก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยจำกวิทยำเขต 17 แห่ง รวม

ท้ังส้ิน 72 คน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

4 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร P 5 – 6 ม.ค. 65 43,800 37,400 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

บริหำรควำมเส่ียง    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรอบรม

เชิงปฏิบัติการการบริหารความเส่ียง ผ่านระบบการประชุม

ทำงไกล(Video Conference) ซ่ึงเป็นกำรอบรมกำร

บริหำรควำมเส่ียงส ำหรับผู้รับผิดชอบงำนบริหำรควำมเส่ียง
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี รอง

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำ ฝ่ำยบริหำร  หัวหน้ำงำนควบคุม

ภำยในและบริหำรควำมเส่ียง และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ

งำนบริหำรควำมเส่ียง จำกหน่วยงำนส่วนกลำง วิทยำเขต

และโรงเรียนกีฬำ รวมจ ำนวน 187 คน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัยสำมำรถก ำหนดประเด็น

วิเครำะห์ และจัดแผนบริหำรควำมเส่ียงได้อย่ำงถูกต้อง

โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมำลำทอง จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

และนำยทศพร จันทมงคลเลิศ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

รำชวิทยำลัยเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในคร้ังน้ี

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ P ม.ค. - พ.ค. 65  -  - ผลการด าเนินงาน กองตรวจสอบ

แผนพัฒนำกำรประเมินคุณธรรม   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินกำรจัดท ำ ภำยใน

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน แผนพัฒนำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) เม่ือวันท่ี 21 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 มกรำคม 2565 ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อำคำรส ำนักงำน

อธิกำรบดี โดยมีผู้บริหำรและบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง ร่วม

ระดมสมองในกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

6 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน P 3 - 4 มี.ค. 65 22,400 22,400 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรอบรม และแผน

ส่ือสำรส ำหรับบุคลำกรในส ำนักงำน เชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ ส ำหรับบุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย

แห่งชำติ หลักสูตรกำรใช้งำน กำรกีฬำแห่งชำติ หลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft

โปรแกรม Microsoft Excel  Excel Advanced โดยมี ผศ.นิกร ยำพรหม เป็นวิทยำกร

Advanced ให้ควำมรู้ โดยมีบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 30 คน

เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft

Excel Advanced และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้มำใช้ในกำร



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทิภำพ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน P เม.ย. - พ.ค. 65 711,000  - ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และแผน

ส่ือสำร ส ำหรับบุคลำกรในวิทยำเขต

และโรงเรียนกีฬำ สังกัด ปัญหา อุปสรรค                    -

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ แนวทางการแก้ไข                  -

8 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน P 17 - 18 มี.ค. 65 70,000  - ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และแผน

ส่ือสำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีดูแลระบบ

(Admin) มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ ปัญหา อุปสรรค                    -

แห่งชำติ หลักสูตรกำรใช้งำน แนวทางการแก้ไข                  -

โปรแกรม Wireshark : Analyzing

and Troubleshooting with 

Wireshark  

9 โครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ P 23-พ.ค.-65 877,630  - ผลการด าเนินงาน กองบริหำรงำนกลำง

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ปัญหา อุปสรรค                    -



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค หน่วยงาน
ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ด าเนินการ ท่ีจัดสรร แนวทางการแก้ไข ท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงาน

แนวทางการแก้ไข                  -

10 โครงกำรเช่ำบริกำรส่ือสำรและ P 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65 19,779,000 9,889,500 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

โทรคมนำคม   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินกำรเช่ำบริกำร และแผน

ส่ือสำรและโทรคมนำคมในกำรเช่ือมต่อระบบ Lead line 

อย่ำงครบวงจรของส ำนักงำนอธิกำรบดี วิทยำเขต17 แห่ง

และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติสำมำรถติดต่อประสำนงำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

11 โครงกำรจ้ำงดูแลรักษำและซ่อม P 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65 10,816,200 5,408,100 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

บ ำรุงระบบเครือข่ำย    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติจ้ำงดูแลรักษำและซ่อม และแผน

บ ำรุงระบบงำนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย (เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เคร่ืองส ำรองไฟ ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เพ่ือรักษำควำมปลอดภัย ชุดอุปกรณ์ตู้สำขำ

โทรศัพท์ และอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ำยเน็ตเวิร์คต่ำงๆ ) 

ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ประกอบด้วย ส ำนัก

งำนอธิกำรบดี วิทยำเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬำ 13

โรง ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้อย่ำงต่อเน่ืองไม่เกิดกำรหยุด

ชะงักและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยกำร

กีฬำแห่งชำติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ


