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กลุ่มแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน  



ค ำน ำ 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลง
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564  ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยให้มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน น าไปสู่การพัฒนาการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ข้อมูล ท าให้การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 
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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มี
การตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560    
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้อง
กับยทุธศาสตร์ชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่
แนวทางการปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564  ภายใตแ้ผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยให้มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนางาน และข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด 

รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งแสดงถึงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือน า
ผลการด าเนินงานไปสู่การพัฒนาการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามประเด็นการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน และข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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ส่วนท่ี 2  
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  ปรัชญำ 

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน์ 
                     “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 
 พันธกิจ 

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

 อัตลักษณ์ 
 “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

ค าอธิบายอัตลักษณ์  
ทักษะด ีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีน  ำใจนักกีฬำ หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม 
พัฒนำสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 เอกลักษณ์ 
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความโดด
เด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้น าด้านกีฬาใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 ค่ำนิยมองค์กร  
SPORTS-U 

  Spirit    มีน้ าใจนักกีฬา 
 Professional    มีความเป็นมืออาชีพ 
 Opportunity  มีการให้โอกาส 
 Responsibility   มีความรับผิดชอบ 
 Teamwork   มีการท างานเป็นทีม 
 Smart   มีบุคลิกภาพดี 
 Universality   มีความเป็นสากล 
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ประเด็นกำรพัฒนำ 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั นพื นฐำนมีคุณภำพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์  
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
โครงกำร/กิจกรรม  

1. โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551
 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมสาระกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช 2563          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5. โครงการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ 

6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าศึกษา  
    ต่อในระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 95 93.14 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าศึกษา 
    ต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ร้อยละ 60 41.64 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการ  
   ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 75 78.09 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนกีฬาระดับยอดเยี่ยม 

โรง 7 1 

5. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 1 
 
หมายเหตุ : ตัวช้ีวัดที่ 1 และ 2 เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาบางส่วนเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและออกไป
ประกอบอาชีพ 
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เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้ำนศำสตร์กำรกีฬำมีคุณภำพตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai 
Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา  
โครงกำร/กิจกรรม  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร  
2. โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 5. โครงการการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90 66.91 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ  
    คุณภาพบัณฑิต 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

มากที่สุด มากที่สุด 

3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
    ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ   
    เผยแพร่ 

ร้อยละ 40 12.68 

4. หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการที่ได้รับ 
    การพัฒนา 

หลักสูตร 3 3 

5. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ ดี ดี 
6. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ  
    ปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 26.48 

7. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารง   
    ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 55 39.65 

8. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 3 2 
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หมายเหตุ :  
ตัวช้ีวัดที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการจ้างงาน

ในสถานประกอบการลดลง รวมทั้งมีการเลื่อนการสอบบรรจุเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและการสอบคัดเลือกเข้าท างาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 เนื่องจากผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาบางส่วนอยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์หรือ
เผยแพรใ่นวารสารหรือการประชุมวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 7 เนื่องจากอาจารย์ประจ าบางส่วนบรรจุใหม่และยังไม่มีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
เป้ำประสงค์ : ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงกำร/กิจกรรม  
 1. การบริหารงานวิจัย 

 2. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา    
    ศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ร้อยละ 80 76.36 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
    ด้านศาสตร์การกีฬา 

ร้อยละ 80 64.42 

3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้  
    ประโยชน ์

ร้อยละ 85 46.63 

4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน 1 1 
 
หมายเหตุ :  

ตัวช้ีวัดที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้วิทยาเขต
ไม่สามารถจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้แก่อาจารย์ได้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลต่อการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้อาจารย์ไม่
สามารถน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีสังคมและชุมชนได้ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
เป้ำประสงค์ : เด็ก เยำวชน และประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ และ  
                 นันทนำกำร น ำไปสู่กำรมีสุขภำวะท่ีดี  
กลยุทธ์   
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬาในการ 
              ออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการแก่สังคม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   
โครงกำร/กิจกรรม 
 1. โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพ่ือเยาวชนและประชาชน 
 2. โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน 
 3. โครงการการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ า (Life Saving) 
 4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 5. โครงการชวนน้องเล่นกีฬา 
   

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

1. ผู้รับบริการด้านอาคาร สถานที่และวัสดุ  
    อุปกรณ์ทางการกีฬา   

คน 2,950,000 2,554,055 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการอาคาร   
    สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา 

คะแนนเฉลี่ย 
 

3.80 
 

4.51 

3. ผู้รับบริการทางวิชาการ       คน 612, 000 2,919 
4. ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ ชุมชน 102 15 
5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการบริการ  
    วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

หลักสูตร 64 64 

 
หมายเหตุ :  
 ตัวช้ีวัดที่ 1, 3 และ 4 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้แต่
ละจังหวัดมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค โดยห้ามจัดกิจกรรมหมู่ งดให้บริการกิจกรรมด้านการ
กีฬา งดใช้สถานที่ทั้งสนามกีฬาในร่มและลานกีฬากลางแจ้ง 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์ : เด็ก เยำวชน และประชำชนได้เรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรละเล่นพื นบ้ำนและกีฬำไทย   
                 บนพื นฐำนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมเกิดควำมรักและควำม          
                 หวงแหน และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน   
โครงกำร/กิจกรรม  
 1. โครงการการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 2. โครงการการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 150 83 
2. กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย กิจกรรม 102 92 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

คะแนนเฉลี่ย 3.80 
 

4.44 

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

คะแนนเฉลี่ย 
 

3.80 4.26 

5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนรู้  
    ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

หลักสูตร 64 64 

 
หมายเหตุ :  

ตัวช้ีวัดที่ 1 และ 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศกัยภำพด้ำนกีฬำสูงสุด 
ของแต่ละบุคคล 

เป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษำเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ  
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  
โครงกำร/กิจกรรม  

1. โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
 2. โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับวิทยาเขต 
 3. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
 4. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ส าหรับวิทยาเขต 
 5. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา 
 6. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย 
  

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
    ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 15 0.10 

2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม  
    การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 30 33.33 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
    ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 15 0.59 

4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม   
    การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 30 33.33 

 
หมายเหตุ :  

ตัวช้ีวัดที่ 1 และ 3 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การ
จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย จึงส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ      
ของนักเรียนและนักศึกษา 
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เป้ำประสงค์ที่ 2 บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสู่ระดับนำนำชำติ  
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬา 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา  
โครงกำร/กิจกรรม 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
 2. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา 
  

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

1. ความร่วมมือด้านการกีฬา  หน่วยงาน 2 2 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ : ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงกำร/กิจกรรม  
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของบุคลากรในหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
4. โครงการประชุมราชการ”สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” 
5. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
6. โครงการเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
7. โครงการจ้างดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย 

 

ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
พ.ศ. 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2564 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
    บริหารจัดการ 

ระบบ 1 1 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าป ี

ร้อยละ 100 87.79 

3. ผลการประเมินระดับหลักสูตรของ  
    มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 94.44 

4. ผลการประเมินคณะของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 85 92.15 
5. ผลการประเมินวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 85 94.11 
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ระดับมหาวิทยาลัย   

คะแนนประเมิน 4.40 3.75 

7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
    ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนนประเมิน 90 93.51 

 
หมายเหตุ :  

ตัวช้ีวัดที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ จึงส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนท่ี 3

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
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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.63 - 30 ก.ย.64 64,148,100 62,298,700 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ    โรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิชำกำร

พิเศษทำงกีฬำ จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ข้ันพ้ืนฐำน โรงเรียนกีฬำ

พ.ศ. 2551 (ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ) ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ

กีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ

พิเศษด้ำนกีฬำตำมควำมถนัดของแต่ละบุคคลเข้ำศึกษำใน

โรงเรียนกีฬำแต่ละแห่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปแบบนักเรียน

โรงเรียนประจ ำพักอำศัยอยู่ในโรงเรียนมีภำรกิจในกำร

เรียนและกำรฝึกซ้อมกีฬำเพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำ

ให้ได้รับกำรพัฒนำสูงสุดของแต่ละบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ

โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำล งบเงิน

อุดหนุน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ ท้ัง 13 โรง จ ำนวนนักเรียน 

4,613 คน ซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำหนังสือเรียน 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ำกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนกีฬำ

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้รับกำรสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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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

ด้ำนกีฬำท่ีมีคุณภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ในกำร

พัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

2 โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำอำหำร P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 194,444,400 152,658,000 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

นักเรียน    โรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิชำกำร

จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ข้ันพ้ืนฐำน โรงเรียนกีฬำ

พ.ศ. 2551 (ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ) ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ

กีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ

พิเศษด้ำนกีฬำตำมควำมถนัดของแต่ละบุคคลเข้ำศึกษำใน

โรงเรียนกีฬำแต่ละแห่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปแบบโรงเรียน

ประจ ำพักอำศัยอยู่ในโรงเรียนมีภำรกิจในกำรเรียนและ

กำรฝึกซ้อมกีฬำเพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำให้ได้รับกำร

พัฒนำสูงสุดของแต่ละบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ โดยภำรกิจ

ในแต่ละวันจะมีกำรฝึกซ้อมกีฬำในช่วงเช้ำ กลำงวันมีกำร

เรียนกำรสอนรำยวิชำสำมัญ และฝึกซ้อมกีฬำในช่วงเย็น

นอกจำกน้ัน ยังต้องเดินทำงไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันและท ำ

กิจกรรมในสถำนท่ีต่ำง ๆ นอกโรงเรียน โดยมหำวิทยำลัย

สนับสนุนค่ำอำหำรให้กับนักเรียนในช่วงระหว่ำงเรียนและ

ฝึกซ้อมกีฬำอยู่ในโรงเรียน รวมท้ังออกไปแข่งขันกีฬำนอก

โรงเรียนให้แก่นักเรียนท้ัง 13 โรง จ ำนวน 4,613  คน

เพ่ือสนับสนุนด้ำนโภชนำกำรท่ีมีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ
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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

และเหมำะสม ส ำหรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬำเพ่ือพัฒนำ

นักเรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล

ปัญหา อุปสรรค                 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                 

  มีประกำศเร่ือง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงำนใน

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติถือปฏิบัติและด ำเนิน

กำรปรับรูปแบบกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำได้ตำมควำม

เหมำะสม

3 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัด P 601,100 578,100 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ท ำค ำอธิบำยรำยวิชำตำมโครงสร้ำง    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรประชุม วิชำกำร

หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกีฬำ เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำตำมโครงสร้ำง โรงเรียนกีฬำ

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกีฬำสังกัดมหำวิทยำลัย

(พ.ศ.2563) ตำมหลักสูตรแกน กำรกีฬำแห่งชำติ(พ.ศ.2563) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำร

กลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือจัดท ำเอกสำร

พุทธศักรำช 2551 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 4กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสำระ

  กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิง 14 - 16 ต.ค.63 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรงำนอำชีพ สังคมศึกษำ

ปฏิบัติกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  และศิลปะเป็นไปตำมหลักสูตร

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

และเทคโนโลยี และกำรงำนอำชีพ เพ่ือให้โรงเรียนกีฬำ น ำเอกสำรค ำอธิบำยรำยวิชำสำมัญ
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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 กำรประชุมเชิง 4 - 6 พ.ย. 63 ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียน

ปฏิบัติกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ ได้รับกำรพัฒนำให้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เป็นไปตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนกีฬำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม และศิลปะ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ (พ.ศ. 2563)   ตำม

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพุทธศักรำช2551 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

4 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ 1,149,200 535,400 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติมสำระกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรประชุม วิชำกำร

เพ่ือควำมเป็นเลิศ ตำมโครงสร้ำง เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติมสำระกีฬำ โรงเรียนกีฬำ

หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกีฬำ เพ่ือควำมเป็นเลิศ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ โรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

พุทธศักรำช 2563 ตำมหลักสูตร พุทธศักรำช 2563 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้เอกสำรค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2560) กลุ่มท่ี 1 กีฬำประเภทบุคคล และกีฬำประเภทต่อสู้

กลุ่มท่ี 1 กีฬำประเภทบุคคล P 22 - 26 มี.ค. 64 ป้องกันตัว สำระกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ ไปใช้เป็นแนวทำง

และกีฬำประเภทต่อสู้ป้องกันตัว ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ

กลุ่มท่ี 2 กีฬำประเภทประเภทท่ี P 26 - 30 เม.ย. 64 ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ เป็นไปตำม

ใช้อุปกรณ์ กีฬำประเภททำงน้ ำ โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกีฬำ สังกัด

และกีฬำประเภททีม มหำวิทยำลัย  กำรกีฬำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2563 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
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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

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ดังน้ี

1) ผู้ฝึกสอนกีฬำประเภทบุคคล

   กรีฑำ ยกน้ ำหนัก ยิมนำสติกศิลป์ ปีนหน้ำผำ 

2) ผู้ฝึกสอนกีฬำประเภทต่อสู้ป้องกันตัว

   คำรำเต้โด  เทควันโด ปันจักสีลัต ฟันดำบ มวยปล้ ำ 

มวยไทยสมัครเล่น มวยสำกลสมัครเล่น ยูโด วูซู

ปัญหา อุปสรรค                   

  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                  

  เล่ือนกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มท่ี 2

5 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 412,000 53,000 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ประเมินเพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมีกำรสนับสนุนข้ำรำชกำร

บุคลำกรทำงกำรศึกษำขอมีและ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรขอมีและเล่ือนวิทยฐำนะ

เล่ือนวิทยฐำนะ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำม

สำมำรถตำมวิชำชีพ โดยมีบุคลำกรท่ีได้เล่ือนวิทยฐำนะ

ดังน้ี

   1) ครู ได้รับอนุมัติแต่งต้ังเป็น ครูช ำนำญกำร 

จ ำนวน 3 รำย

  2) ครูช ำนำญกำร ได้รับอนุมัติแต่งต้ังเป็น ครูช ำนำญ

กำรพิเศษ จ ำนวน 3 รำย 

ปัญหา อุปสรรค                   
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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

  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                  

  เล่ือนกำรจัดประชุม

3 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 969,300 335,400 ผลการด าเนินงาน                 กองวิจัยและ

ภำยใน ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรแต่งต้ัง ประกันคุณภำพ

ปีกำรศึกษำ 2563 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกกำร กำรศึกษำ

   กิจกรรมท่ี 1 กำรสัมมนำเชิง P 19 - 21 พ.ค. 64 จัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ โดยได้รับกำรประเมิน

ปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกกำรจัดกำรศึกษำของ

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกกำร โรงเรียนกีฬำ ปีกำรศึกษำ 2563 ผ่ำนระบบกำรประชุม

จัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ ทำงไกล (Video Conference) ของโรงเรียนกีฬำ 13โรง

ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันท่ี 19 กรกฎำคม - 3 สิงหำคม 2564 โดยมี

   กิจกรรมท่ี 2 กำรประเมิน P 19 ก.ค. - 3 ส.ค. 64 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี - ยอดเย่ียม

คุณภำพกำรศึกษำภำยในจำกกำร ปัญหา อุปสรรค                   

จัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

ปีกำรศึกษำ 2563  2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                  

  ปรับกำรประเมินเป็นผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

(Video Conference)
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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 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร

1.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร P 736,600 572,678 ผลการด าเนินงาน คณะศิลปศำสตร์  

พัฒนำหลักสูตรปริญญำตรี   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติด ำเนินกำรจัดโครงกำร

ทำงปฏิบัติกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรปริญญำตรีทำง

  ระยะท่ี 1 กำรยกร่ำงหลักสูตรฯ 10 - 13 พ.ย. 63 ปฏิบัติกำร เพ่ือให้เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีควำม

  ระยะท่ี 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตรฯ 15 - 18 ธ.ค. 63 รอบรู้ท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เน้นให้นักศึกษำมี

ควำมรู้ สมรรถนะและทักษะด้ำนกำรปฏิบัติเชิงเทคนิค

ในศำสตร์สำขำวิชำน้ัน ๆ โดยผ่ำนกำรฝึกงำนในสถำน

ประกอบกำร และจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมกับ

สถำนประกอบกำร โดยมีวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกองค์กำร

ท้ังภำครัฐและภำคเอกชนท่ีจะท ำบันทึกข้อตกลงทำงควำม

ร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ในกำรน้ีมหำวิทยำลัย

ได้หลักสูตรปริญญำตรีทำงปฏิบัติกำรท่ีเป็นไปตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) เพ่ือใช้

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2564 

จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบริหำรจัดกำร

ธุรกิจสุขภำพ (เปิดสอนในวิทยำเขตล ำปำง)

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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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. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำส่ือสำรกำรกีฬำ 

(เปิดสอนในวิทยำเขตสมุทรสำคร)  

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำส่ือสำรกำรกีฬำ  

(เปิดสอนในวิทยำเขตอุดรธำนี)

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

2 โครงกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำน P ธ.ค.-63 10,050,400  - ผลการด าเนินงาน                  - กองบริหำรงำน

ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปัญหา อุปสรรค  กลำง

จำกมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

   เล่ือนกำรจัดโครงกำร

3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร P 1,717,050 1,649,920 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

กำรพัฒนำทักษะกำรจัดท ำเอกสำร    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรอบรม

ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอรับกำร เชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะกำรจัดท ำเอกสำรผลงำน

พิจำรณำก ำหนด ต ำแหน่ง ทำงวิชำกำรเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 22 - 26 ต.ค.63 ศำสตรำจำรย์ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563ได้อบรม

   กิจกรรมท่ี 1 กำรอบรมอำจำรย์ ให้กับอำจำรย์ประจ ำ ต ำแหน่งอำจำรย์ คณะศิลปศำสตร์

ประจ ำ ต ำแหน่งอำจำรย์ และในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เป็นกำรอบรมให้กับ

คณะศึกษำศำสตร์ 11 - 15 พ.ย.63 อำจำรย์ประจ ำ ต ำแหน่งอำจำรย์ คณะศึกษำศำสตร์ และ

   กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมอำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ จ ำนวน 133 คน 
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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

ประจ ำ ต ำแหน่งอำจำรย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับเช่ียวชำญพิเศษเป็นผู้พัฒนำทักษะ

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและ กำรด ำเนินกำรวิจัยและกำรเขียนต ำรำ โดยเป็นกิจกรรม 

สุขภำพ กำรพัฒนำทักษะรำยบุคคลและพัฒนำทักษะรวมกลุ่ม 

ส่งผลให้มีควำมรู้ในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรประเภท

งำนวิจัยและต ำรำได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถย่ืนค ำขอรับ

กำรพิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีข้อบังคับมหำวิทยำลัยก ำหนด 

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

4 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร P 3 - 8 ธ.ค.63 1,571,600 1,464,622 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

กำรพัฒนำคุณภำพผลงำนทำง    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรอบรม

วิชำกำร เพ่ือขอรับกำรพิจำรณำ เชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 

ก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ เพ่ือขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
โดยอบรมอาจารย์ประจ า ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ ำนวน 83 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิระดับเช่ียวชำญและ

เช่ียวชำญพิเศษให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร

ประเภทงำนวิจัยและต ำรำได้อย่ำงมีคุณภำพ และสำมำรถ

ย่ืนค ำขอรับกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง

รองศำสตรำจำรย์ ตำมหลักเกณฑ์ข้อบังคับมหำวิทยำลัย

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด และน ำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ

ในสำขำของตนมำพัฒนำคุณภำพวิชำกำร นวัตกรรม และ
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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

พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ ผลักดันให้มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติ เป็นผู้น ำด้ำนศำสตร์กำรกีฬำในภูมิภำคอำเซียน 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

5  โครงกำรด ำเนินกำรก ำหนด P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 629,000 154,500 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ข้ำรำชกำรครู   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมีกำรสนับสนุนข้ำรำชกำร

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลกรให้มีควำมรู้ควำม

สำมำรถตำมวิชำชีพ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

มีผู้ขอเสนอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ได้รับแต่งต้ังเป็น

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 4 รำย และรองศำสตรำจำรย์

จ ำนวน 1 รำย  

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

23



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. 63-30 ก.ย.64 9,600,000 645,584 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

  มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีพันธกิจในกำรส่งเสริม

สนับสนุนด้ำนงำนวิจัย เพ่ือศึกษำค้นคว้ำสร้ำงองค์ควำมรู้  

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตส่ือนวัตกรรม และ

กำรพัฒนำองค์กร ซ่ึงน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

และกำรวิจัย จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมผลงำนวิจัย

มำอย่ำงต่อเน่ือง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีโครงกำร

วิจัยท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำงบประมำณจำกกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 

18 เร่ือง ดังน้ี 

1. รูปแบบกิจกรรมทำงกำยเพ่ือปองกันภำวะสมองเส่ือม

ส ำหรับผูสูงอำยุในจังหวัด ล ำปำง

2. กำรพัฒนำหลักสูตรฝกอบรมกิจกรรมทำงกำยส ำหรับ

ผูสูงอำยุท่ีปวยเปนโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCD) 

3. กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมทำงกำยเพ่ือสงเสริม

สมรรถภำพทำงกำยของผูสูงอำยุท่ีมีภำวะสมองเส่ือมใน 

จังหวัดอุดรธำนี 

4. ระดับควำมหนักของกำรออกก ำลังกำยท่ีสงผลตอระดับ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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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

แลคเตทในเลือดและเวลำปฏิกิริยำกำรตอบสนอง 

5. กำรพัฒนำโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยแบบแอโรบิก

ดวยอำวุธไทยโบรำณ : กรณีศึกษำกลุมออกก ำลังกำย

เพ่ือสุขภำพ

6. กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมทำงกำยเพ่ือพัฒนำ

สมรรถภำพทำงกำยในผูสูงอำยุในจังหวัดล ำพูน 

7. ผลของกำรฝกยกน ้ำหนัก แบบหนักสลับเบำท่ีมีตอ

ควำมเร็วสูงสุดในระยะส้ันควำมคลองแคลววองไว และกำร

ใชออกซิเจนสูงสุดในนักกีฬำฟุตบอลหญิง 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแหงชำติ

8. กำรลดปจจัยเส่ียงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ

โรคหัวใจดวยกำรเดิน-ว่ิงท่ีอัตรำกำรเตนของหัวใจใน

ระดับโซน 2 รวมกับกำรใชอำหำรเสริม

9. กำรพัฒนำรูปแบบกำรออกก ำลังกำยแบบวงจร

ท่ีเหมำะสมกับผูสูงอำย

10. กำรศึกษำบริบทและแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพ

ผูสูงอำยุเพ่ือปองกันภำวะสมองเส่ือมในจังหวัดล ำปำง 

11. ผลของกำรเดินสมำธิท่ีมีตอภำวะพุทธิปญญำและ

สมองเส่ือมในผูสูงอำยุท่ีเปนโรคควำมดันโลหิตสูง 

12. เปรียบเทียบวิธีกำรฟนสภำพภำยหลังกำร

ออกก ำลังกำยท่ีมีตอกรดแลคติกในเลือดและอัตรำกำรเตน

ของหัวใจ

13. กำรพัฒนำนักวิจัยรุนใหมโดยใชกระบวนกำรชุมชน
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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

แหงกำรเรียนรูทำงวิชำชีพ(Professional Learning 

Community : PLC) ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแหงชำติ 

สังกัดกระทรวงกำรทองเท่ียวและกีฬำ

14. กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศตำมแนวคิดกำรเรียนรู้

แบบผสมผสำนเทคโนโลยีส่ือสังคมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะ

นักศึกษำฝกประสบกำรณวิชำชีพครู 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแหงชำติ

15. กำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝกอบรมกำรเสริมสรำงกำร

ผลิตนวัตกรรมกำรเรียนรูและวิจัยในช้ันเรียนส ำหรับ

ครูพลศึกษำ

16. กำรเพ่ิมมูลคำผลิตภัณฑชุมชน ในเครือขำยเศรษฐกิจ

ระดับภำคเหนือสูสำกล 

 17. กำรพัฒนำกลยุทธทำงกำรตลำดทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมสรำงสรรคจำกฐำนควำมรูทำงประวัติศำสตร

ในกลุมจังหวัดภำคกลำงตอนบน 4 จังหวัด ชัยนำท ลพบุรี

สิงหบุรีอำงทองเพ่ือสรำงขยำยรองรับกลุมนักทองเท่ียว

คุณภำพ

18. แนวโนมกำรทองเท่ียวเชิงกีฬำส ำหรับผูสูงอำยุใน

ประเทศไทย

ปัญหา อุปสรรค                    

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                  

   ขยำยระยะเวลำในกำรท ำวิจัย
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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 โครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 450,000 351,000 ผลการด าเนินงาน 3

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติด ำเนินกำรจัดท ำวำรสำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เพ่ือเป็นกำร

ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร และผลงำนวิจัย

ทำงพลศึกษำ กำรกีฬำ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำกำรประกอบ

ธุรกิจและอุตสำหกรรมกำรกีฬำ และสำขำท่ีเก่ียวข้องของ

บุคลำกรมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติและหน่วยงำน

ภำยนอก ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ด ำเนินกำรจัดท ำ

วำรสำรวิชำกำร จ ำนวน 3 ฉบับ มีบทควำมวิจัยและ

บทควำมวิชำกำรจ ำนวน 24 เร่ือง

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -
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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. 63-30 ก.ย.64 11,992,320 11,992,320 ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

บริกำรเพ่ือเยำวชนและประชำชน   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำร นักเรียน นักศึกษำ

พลศึกษำพัฒนำ และบริกำรเพ่ือเยำวชนและประชำชน และกิจกำรพิเศษ

ด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมท้ังในและนอก

สถำนท่ี เช่น กำรฝึกสอนทักษะกีฬำกำรฝึกอบรมผู้ตัดสิน

กีฬำกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ ผู้น ำกำรออกก ำลังกำย กำร

ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย กำรให้ควำมรู้ในกำรดูแล

สุขภำพ กำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ กำรซ่อมแซม

สนำมกีฬำ กำรให้บริกำรสนำมกีฬำ และศูนย์วิทยำศำสตร์

กำรกีฬำ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์กีฬำต่ำงๆ เป็นต้น ให้แก่เด็ก

เยำวชน และประชำชน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

วิทยำเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง 

   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ำรับบริกำรทำง

วิชำกำรและอำคำรสถำนท่ี จ ำนวน 2,554,055 คน  

ปัญหา อุปสรรค                   

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน

28



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              

  ปฏิบัติตำมมำตรกำรของแต่ละจังหวัดในกำรเฝ้ำระวังและ

ป้องกันกำรระบำดของโรค โดยห้ำมจัดกิจกรรมหมู่ 

งดให้บริกำรกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ งดใช้สถำนท่ีท้ัง

สนำมกีฬำในร่มและลำนกีฬำกลำงแจ้ง

2 โครงกำรควำมร่วมมือกับ P เม.ย. - ก.ย. 64 3,645,000 259,600 ผลการด าเนินงาน                 กองกิจกำร

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรควำม นักเรียน นักศึกษำ

ในกำรบริกำรชุมชน ร่วมมือกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินในกำรบริกำร และกิจกำรพิเศษ

ชุมชน โดยกำรจัดกิจกรรมตำมควำมเช่ียวชำญของคณะ

ในกำรบริกำรชุมชนด้ำนพลศึกษำ กีฬำ วิทยำศำสตร์กำร

กีฬำ และนันทนำกำร ส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

เยำวชนและประชำชนในชุมชน เช่น กำรฝึกสอนทักษะกีฬำ

กำรอบรมด้ำนวิชำกำรและให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ 

ผู้น ำออกก ำลังกำยด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ ผู้น ำกิจกรรมนันทนำ

กำรกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 

กิจกรรมพัฒนำชุมชน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

มีเด็ก เยำวชน และประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร 12 ชุมชน

จ ำนวน 260 คน มีควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

อยู่ในระดับดี

ปัญหา อุปสรรค                    

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 
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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                  

  งดจัดโครงกำรในบำงวิทยำเขต

3 โครงกำรกำรอบรมกำรช่วยชีวิต P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 2,800,000  - ผลการด าเนินงาน                 กองกิจกำร

ทำงน้ ำ  (Life Saving)    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรอบรม นักเรียน นักศึกษำ

กำรช่วยชีวิตทำงน้ ำ  (Life Saving) ให้แก่เด็กและเยำวชน และกิจกำรพิเศษ

ในเขตพ้ืนท่ีบริกำรของวิทยำเขต 17 แห่ง โดยกำรสอน

กีฬำว่ำยน้ ำและวิธีกำรช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนเม่ือ

ประสบภัยทำงน้ ำ สำมำรถปฐมพยำบำลผู้ประสบภัยทำง

น้ ำเบ้ืองต้นและป๊ัมหัวใจ (CPR) ได้อย่ำงถูกต้อง  โดยได้

จัดกิจกรรม 1 ชุมชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของวิทยำเขต

สุพรรณบุรี มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 400 คน มีผล

ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ อยู่ในระดับ

มำก (คะแนนเฉล่ีย 4.50)

ปัญหา อุปสรรค                    

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) ท ำให้บำงวิทยำเขตไม่สำมรถจัด

กิจกรรมได้

แนวทางการแก้ไข                  

  งดจัดโครงกำรในบำงวิทยำเขต
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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 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ P 9 ม.ค. 64 1,110,000  - ผลการด าเนินงาน                  - กองกิจกำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ปัญหา อุปสรรค                    นักเรียน นักศึกษำ

ประจ ำปี พ.ศ.2564    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ และกิจกำรพิเศษ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

  งดกำรจัดโครงกำร

5 โครงกำรชวนน้องเล่นกีฬำ P มี.ค. - พ.ค. 64 2,350,000 463,224 ผลการด าเนินงาน                 กองกิจกำร

   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินโครงกำรชวน นักเรียน นักศึกษำ

น้องเล่นกีฬำ โดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และกิจกำรพิเศษ

และประชำชนทุกกลุ่ม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแล

สุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ และกิจกรรม

นันทนำกำร น ำไปสู่กำรมีสุขภำวะท่ีดี ตำมเขตพ้ืนท่ีรับผิด

ชอบของวิทยำเขต 17 แห่ง โดยในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 มี 4 วิทยำเขตด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีผู้เข้ำ

ร่วมกิจกรรม จ ำนวน 777 คน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำม

พึงพอใจอยู่ในระดับ มำก

ปัญหา อุปสรรค                    

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                  

  งดจัดโครงกำรในบำงวิทยำเขต

31



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 โครงกำรกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์และ P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 2,550,000 1,093,000 ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

เผยแพร่ กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีพันธกิจ ด้ำนกำร นักเรียน นักศึกษำ

กีฬำไทย ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย และกิจกำรพิเศษ

จึงมีกำรด ำเนินโครงกำรกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ 

กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย โดยมหำวิทยำลัย

กำรกีฬำแห่งชำติ 17 วิทยำเขต ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม

กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย ของท้องถ่ินท่ัวทุกภำค

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของวิทยำเขต 17 แห่ง เพ่ือเป็น

แหล่งเรียนรู้ กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทยอันเป็น

เอกลักษณ์ประจ ำชำติ และประจ ำท้องถ่ินให้คงอยู่คู่

สังคมไทยอย่ำงต่อเน่ืองสืบไป โดยในปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน

และกีฬำไทย จ ำนวน 92 กิจกรรม

ปัญหา อุปสรรค                    

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) ท ำให้บำงวิทยำเขตไม่สำมำรถ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน

                   ทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
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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

จัดกิจกรรมได้

แนวทางการแก้ไข                  

  ปฏิบัติตำมมำตรกำรของแต่ละจังหวัดในกำรเฝ้ำระวังและ

ป้องกันกำรระบำดของโรค โดยห้ำมจัดกิจกรรมหมู่ 

งดให้บริกำรกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ และนันทนำกำร 

2 โครงกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 900,000 329,000 ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีพันธกิจ ด้ำนกำร นักเรียน นักศึกษำ

ทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย และกิจกำรพิเศษ

จึงมีกำรด ำเนินโครงกำรกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

โดยมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 17 วิทยำเขต และ

โรงเรียนกีฬำ 13 โรง ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมทะนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย 

ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ กล่ำวคือ ประเพณีปฏิบัติท่ี

กระท ำร่วมกันท่ัวทุกภูมิภำค เช่น ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีแห่เทียนพรรษำ ประเพณีสงกรำนต์ วันส ำคัญ

ของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรม

ระดับจังหวัด กล่ำวคือ ประเพณีปฏิบัติท่ีกระท ำเฉพำะ

ภำยในภูมิภำค หรือบำงจังหวัดบำงอ ำเภอ เช่น ประเพณี

บุญบ้ังไฟ ประเพณีย่ีเป็ง  โดยในปีงบประมำณ พ .ศ.2564

ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

จ ำนวน 83 กิจกรรม

ปัญหา อุปสรรค                    
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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

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) ท ำให้บำงวิทยำเขตและโรงเรียน

กีฬำไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้

แนวทางการแก้ไข                  

  ปฏิบัติตำมมำตรกำรของแต่ละจังหวัดในกำรเฝ้ำระวังและ

ป้องกันกำรระบำดของโรค โดยห้ำมจัดกิจกรรมหมู่ 

งดให้บริกำรกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ และนันทนำกำร 
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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.63-30 ก.ย.64 3,923,200 3,129,800 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมุ่งส่งเสริมและพัฒนำขีด

ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ ควำมสำมำรถของนักกีฬำโรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัย

กำรกีฬำแห่งชำติให้มีศักยภำพสูงสุดทำงด้ำนกำรกีฬำเพ่ือ

พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ มีโอกำสได้รับประสบกำรณ์ ในกำร

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ โดยโรงเรียนกีฬำสังกัด

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท้ังหมด 13 โรง โดยใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โรงเรียนกีฬำ 13 โรง 

มีจ ำนวน นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

กีฬำระดับชำติ จ ำนวน 1,359 คน ได้รับรำงวัล ดังน้ี

 - เหรียญทอง จ ำนวน 332  เหรียญ

 - เหรียญเงิน จ ำนวน 302 เหรียญ

 - เหรียญทองแดง จ ำนวน 320 เหรียญ

ปัญหา อุปสรรค               -

แนวทางการแก้ไข             -

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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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 โครงกำรพัฒนำกีฬำของ P 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 18,781,000 16,123,000 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมุ่งส่งเสริมและพัฒนำขีด

ส ำหรับวิทยำเขต ควำมสำมำรถของนักกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติให้มีศักยภำพสูงสุดทำงด้ำนกีฬำเพ่ือพัฒนำสู่ควำม

เป็นเลิศ มีโอกำสได้รับประสบกำรณ์ ในกำรแข่งขันกีฬำ

ระดับชำติ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กำรพัฒนำนักกีฬำในศูนย์กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ

2. กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ

   โดยวิทยำเขตสังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ท้ังหมด 17 แห่ง มีจ ำนวนนักกีฬำในศูนย์กีฬำเพ่ือควำม

เป็นเลิศ จ ำนวนท้ังส้ิน 510 คน โดยในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ 

จ ำนวน 220 คน ได้รับรำงวัล ดังน้ี

 - เหรียญทอง จ ำนวน 72 เหรียญ

 - เหรียญเงิน จ ำนวน 83 เหรียญ

 - เหรียญทองแดง จ ำนวน 57 เหรียญ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข             -

3 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญกีฬำ P 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 10,849,800 9,344,600 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำง

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
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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

ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำง

ผู้ฝึกสอนกีฬำ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญท้ังในประเทศท่ีมีควำม

เช่ียวชำญท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำ

นักกีฬำของโรงเรียนกีฬำ 13 โรง  ดังน้ี 

  1. ผู้เช่ียวชำญกีฬำในประเทศ จ ำนวน 39 คน 

  2. ผู้เช่ียวชำญกีฬำต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 คน 

ปัญหา อุปสรรค                -

แนวทางการแก้ไข             -

4 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญกีฬำ P 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 14,188,200 11,792,800 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

ส ำหรับวิทยำเขต    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำง

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ฝึก

สอนกีฬำ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญท้ังในประเทศท่ีมีควำม

เช่ียวชำญท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ  เพ่ือพัฒนำ

นักกีฬำของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 17 วิทยำเขต

ดังน้ี

  1. ผู้เช่ียวชำญกีฬำในประเทศ จ ำนวน 51 คน 

  2. ผู้เช่ียวชำญกีฬำต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 คน 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข             -
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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

6 โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ P 17 - 26 ก.ค. 64 7,500,000  - ผลการด าเนินงาน                ส ำนักกีฬำ

โรงเรียนกีฬำ     -

ปัญหา อุปสรรค              

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข             

   งดกำรจัดโครงกำร

7 โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขัน 25,500,000  - ผลการด าเนินงาน              ส ำนักกีฬำ

กีฬำพลศึกษำเกมส์    -

และกีฬำมหำวิทยำลัย ปัญหา อุปสรรค              

กิจกรรมท่ี 1 กำรแข่งขันกีฬำ P ต.ค.-64    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  2019 (COVID - 19) 

คร้ังท่ี 48 (รอบคัดเลือก) แนวทางการแก้ไข             

กิจกรรมท่ี 2 กำรแข่งขันกีฬำ P 8 - 19 ธ.ค. 64    งดกำรจัดโครงกำร

มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 48 (รอบมหกรรม)  

กิจกรรมท่ี 3 กำรแข่งขันกีฬำ P 21 - 30 ส.ค. 64

พลศึกษำเกมส์ คร้ังท่ี 45 

8 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง  P 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 750,000  - ปัญหา อุปสรรค              กองส่งเสริมวิชำกำร

ประเทศด้ำนกีฬำ    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ โรงเรียนกีฬำ

 2019 (COVID - 19) 
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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             

   งดกำรจัดโครงกำร
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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 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำง P  -  - ผลการด าเนินงาน              ส ำนักกีฬำ

กำรกีฬำ    -

ปัญหา อุปสรรค              

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข             

   งดกำรจัดโครงกำร

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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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 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ P 425,280 401,206 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรอบรม

(Flowchart) ของบุคลำกรใน เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน (Flowchart)

หน่วยงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี ของบุคลำกรในหน่วยงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กำรกีฬำแห่งชำติ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเขียน

   กิจกรรมท่ี 1 กำรอบรมกำรหลัก 18-ก.พ.-64 ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ หน้ำท่ี ตำมโครงสร้ำง

กำรเขียนข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรแบ่งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้

(Flowchart) และรำยละเอียด อย่ำงถูกต้อง ลดข้ันตอนกำรท ำงำนท่ีซับซ้อนควำมผิดพลำด

กำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนกำร ล้ำช้ำ ให้เกิดน้อยท่ีสุด ท ำให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

ปฏิบัติงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน โดยจัดท ำ

   กิจกรรมท่ี 2 กำรจัดท ำข้ันตอน 20 - 21 มี.ค. 64 ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน(Flowchart)จ ำนวน 28 เร่ือง และ

กำรปฏิบัติงำน (Flowchart) และ ศึกษำศึกษำธรรมชำติ ประวัติศำสตร์เรียนรู้วัฒนธรรมและ

ศึกษำธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิตชุมชนภำคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้เข้ำ

เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ร่วมโครงกำร จ ำนวน 142 คน

ภำคตะวันออก ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน
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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 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร P 30 เม.ย. 64 14,400 14,400 ผลการด าเนินงาน              กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

บริหำรควำมเส่ียง    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงผ่ำน

ระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) เป็นกำร

อบรมกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับผู้บริหำร ซ่ึงมีผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ บรรยำยให้ควำม

รู้ในหัวข้อ "กำรก ำกับและกำรบริหำรควำมเส่ียงตำม

กรอบแนวทำง COSO" โดยมีผู้บริหำรจำกส่วนกลำง

วิทยำเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง รวมท้ังส้ิน

52 คน เข้ำร่วมกำรอบรมดังกล่ำว

ปัญหา อุปสรรค              

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข             

  ปรับกำรประชุมผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 

(Video Conference)

3 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 3,306,000 1,284,260 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ    มหำวิทยำลัยได้มีกำรทบทวนมำตรฐำน ตัวบ่งช้ี และ ประกันคุณภำพ

ปีกำรศึกษำ 2563 เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้สอดคล้อง กำรศึกษำ

   กิจกรรมท่ี 1 กำรฝึกอบรม P 19 - 21 เม.ย.64 กับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

หลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำร ระดับอุดมศึกษำ บริบทของมหำวิทยำลัย และข้อเสนอแนะ

42



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

ศึกษำภำยในจำกกำรจัดกำรศึกษำ จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำก

ระดับคณะและระดับวิทยำเขต กำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยแบ่งเป็น

   กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมหลักสูตร P 26 - 27 เม.ย. 64 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยำเขต

เลขำนุกำรกำรประเมินคุณภำพกำร และระดับมหำวิทยำลัย มีผลกำรประเมิน ดังน้ี

ศึกษำภำยใน จำกกำรจัดกำรศึกษำ 1) ระดับหลักสูตร จ ำนวน 72 หลักสูตร ผลกำรประเมิน

ระดับอุดมศึกษำ อยู่ในระดับดี จ ำนวน 68 หลักสูตร และระดับปำนกลำง

   กิจกรรมท่ี 3 กำรอบรมหลักสูตร P 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 64 จ ำนน 4 หลักสูตร

ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 2) ระดับคณะ จ ำนวน 51 คณะ มีผลกำรประเมินตำม

จำกกำรจัดกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร เกณฑ์คุณภำพระดับ ดี จ ำนวน 47 คณะ เกณฑ์คุณภำพ

   กิจกรรมท่ี 4 กำรประเมิน P 16 มิ.ย. - 20 ก.ค. 64 ระดับ พอใช้ จ ำนวน 4 คณะ

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกกำร 3) ระดับวิทยำเขต จ ำนวน 17 วิทยำเขต มีผลกำร

จัดกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพระดับ ดี จ ำนวน 16 แห่ง และ

ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับพอใช้ จ ำนวน 1 แห่ง

   กิจกรรมท่ี 5 กำรประเมิน P 16 มิ.ย. - 20 ก.ค. 64 4) ระดับมหำวิทยำลัย ผ่ำนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำร

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกกำร ศึกษำภำยใน ด้วยคะแนน 3.75 ตำมเกณฑ์คุณภำพ

จัดกำรศึกษำ ระดับคณะ ระดับดี

ปีกำรศึกษำ 2563 ปัญหา อุปสรรค                   

   กิจกรรมท่ี 6 กำรประเมิน P 16 มิ.ย. - 20 ก.ค. 64    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกกำร  2019 (COVID - 19) 

จัดกำรศึกษำ ระดับวิทยำเขต แนวทางการแก้ไข

ปีกำรศึกษำ 2563   ปรับกำรจัดโครงกำรด้วยระบบกำรประชุมทำงไกล

   กิจกรรมท่ี 7 กำรประเมิน P 26 - 27 ส.ค. 64 Video Conference

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกกำร
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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

จัดกำรศึกษำ ระดับมหำวิทยำลัย

ปีกำรศึกษำ 2563

4 โครงกำรเช่ำบริกำรส่ือสำรและ P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 20,820,000 20,820,000 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำย

โทรคมนำคม   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินกำรเช่ำบริกำร และแผน

ส่ือสำรและโทรคมนำคมในกำรเช่ือมต่อระบบ Lead line 

อย่ำงครบวงจรของส ำนักงำนอธิกำรบดี วิทยำเขต17 แห่ง

และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติสำมำรถติดต่อประสำนงำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

5 โครงกำรจ้ำงดูแลรักษำและซ่อม P 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 13,520,300 13,520,300 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำยและแผน

บ ำรุงระบบเครือข่ำย    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติจ้ำงดูแลรักษำและซ่อม

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
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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

กีฬำแห่งชำติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

6 โครงกำรประชุมรำชกำร P ก.ย.-64  -  - ผลการด าเนินงาน              กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

"สำนประสบกำรณ์สู่กำรพัฒนำ    -

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ" ปัญหา อุปสรรค              

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข             

   งดกำรจัดโครงกำร

7 โครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ P 23 พ.ค. 64  -  - ผลการด าเนินงาน              กองบริหำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ    - งำนกลำง

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรค              

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข             

   งดกำรจัดโครงกำร
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