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ค าน า 
 เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ.2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ก าหนด  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งก าหนดให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
 ส าหรับรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน น าไปสู่การพัฒนาการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ข้อมูล ท าให้การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม   
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา           
มีวิสัยทัศน์ คือ“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” และมีพันธกิจ       
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย และการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬา
สูงสุดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   

รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ซึ่งแสดงถึงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปสู่การพัฒนาการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน และข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการ

ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏบิตัิรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 
ปรัชญำ 

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 

พันธกิจ 

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

เอกลักษณ์ 

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 

ค าอธิบายเอกลักษณ์ สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษา
เฉพาะทางที่มีความ  โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็น
ผู้น าด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน 

อัตลักษณ์ 

  “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

ค าอธิบายอัตลักษณ์  

ทักษะด ีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีน  ำใจนักกีฬำ หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม 

พัฒนำสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น ในการ    
                     ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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ค่ำนิยมองค์กร  

SPORTS-U 

 S = Spirit   มีน้ าใจนักกีฬา 
P = Professional  มีความเป็นมืออาชีพ 
O = Opportunity มีการให้โอกาส 
R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
T = Teamwork  มีการท างานเป็นทีม 
S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
U = Universality  มีความเป็นสากล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที ่1    ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั นพื นฐำนมีคุณภำพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

  
ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด ผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

หน่วยนับ พ.ศ.
2563 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 98 99.82 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าศึกษาต่อใน   
    ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 95 95.77 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าศึกษาต่อใน  
    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ร้อยละ 60 42.96 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผล  
    การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับ 
    ดีและดีเยี่ยม) 

ร้อยละ 80 98.26 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผล  
    การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับ  
    ดีและดีเยี่ยม) 

ร้อยละ 80 94.89 

6. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 4 
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เป้ำประสงค์ที ่2    บัณฑิตด้ำนศำสตร์กำรกีฬำมีคุณภำพตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
    (TQF: Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  
2.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาและ     

  มาตรฐานวิชาชีพ 
3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5.  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 
 

ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด ผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2563 
หน่วยนับ พ.ศ.2563 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 95 78.39 

2. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90 87.92 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ 
    คุณภาพบัณฑิต 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

มาก มากที่สุด 

4. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ 
    การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ 
    การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40 32.73 

5. คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี 

6. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี 

7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี 

8. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ 
    ปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 24.38 

9. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 53 54.38 

10. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 3 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม  

เป้ำประสงค์  ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติหรือนำนำชำติ  
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด ผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2563 
หน่วยนับ พ.ศ.2563 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา 
    ศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ร้อยละ 70 69.04 

2. อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือ    
    นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน   
    ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50 31.09 

3. งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้   
    ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ ๘๕ 40.26 

4. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ   
    นานาชาต ิ

ครั้ง  1 - 

5. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน 1 ๒ 
 

หมายเหตุ : ตัวช้ีวัดที่ 4 การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่มผีลการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การ  
              ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจงึไมส่ามารถจัดการประชุม  
              วิชาการนานาชาตไิด้     
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
เป้ำประสงค์ บริกำรทำงวิชำกำรและอำคำรสถำนที่แก่สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

  
ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด ผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

หน่วยนับ พ.ศ.2563 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร  
    สถานที ่

คน  ไม่น้อยกว่า  
3,500,000 

3,267,684 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง    
    วิชาการและอาคารสถานที่ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า  
3.51 

3.56 

3. คุณภาพของการบริการ วิชาการ 
    แก่สังคม 

คะแนน 3 5 

4. การบูรณาการการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

รายวิชา 71 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทะนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื นบ้ำนและกีฬำไทย 
เป้ำประสงค์ นักเรียน นักศึกษำ เด็ก เยำวชน และประชำชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื นบ้ำนและกีฬำไทย ทั งในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภำค ระดับชำติ และนำนำชำติ ได้เรียนรู้และเข้ำใจในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน     
    และกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่น พื้นบ้านและ   
    กีฬาไทย 

 
ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด ผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

หน่วยนับ พ.ศ.2563 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 150 
 

122 

2. กิจกรรมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ และเผยแพร่ 
    การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

กิจกรรม 85 76 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

4.50 

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์ และเผยแพร่ การละเล่น 
    พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

4.10 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศกัยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้ำประสงค์  นักเรียนและนักศึกษำเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำระดับ  
                นำนำชำติ 
กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 

 
ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด ผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

หน่วยนับ พ.ศ.2563 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
    ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 10 3.51 

2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม  
    การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 50 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
    ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 10 10.78 

4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม   
    การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 70.91 

5. บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนา  
    ศักยภาพ 

คน 300 114 

6. ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วยงาน 1 3 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

          กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

  
ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด ผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

หน่วยนับ พ.ศ.2563 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย   
    ประจ าปี 

ร้อยละ 92 85.92 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 40 78.86 

3. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
    อย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที ่     
    อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
    (ระดับดีและดีมาก) 

ร้อยละ 60 100 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน     
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คะแนน
เฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

3.91 

5. ผลการประเมินโรงเรียนกีฬาทุกโรงของ  
    มหาวิทยาลัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 75 ๑๐๐ 

6. ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร    
    ของมหาวิทยาลัย (ระดับคุณภาพดี 
    ขึ้นไป) 

ร้อยละ 97 98.57 

7. ผลการประเมินคณะทุกคณะของ  
   มหาวิทยาลัย (ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 70.59 

8. ผลการประเมินวิทยาเขตทุกวิทยาเขต  
    ของมหาวิทยาลัย (ระดับคุณภาพ 
    ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 82.35 

9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
    ภายในระดับมหาวิทยาลัย   

คะแนน
ประเมิน 

4.20 ๓.๘๑ 
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ส่วนท่ี 3 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

11 



ยุทธศาสตร์ท่ี 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.62 - 30 ก.ย.63 63,717,100 56,016,563 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ    โรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิชำกำร

ส ำหรับนักเรียน จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ข้ันพ้ืนฐำน โรงเรียนกีฬำ

18 - 20 ธ.ค. 62 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 

4,538 คน ซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำหนังสือเรียน ค่ำ

อุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ำกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรค                 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

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

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                 

  มีประกำศเร่ือง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงำนใน

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติถือปฏิบัติและด ำเนิน

กำรปรับรูปแบบกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำได้ตำมควำม

เหมำะสม

2 โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำอำหำร P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 185,363,700 106,388,134 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
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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

ฝึกซ้อมกีฬำอยู่ในโรงเรียน รวมท้ังออกไปแข่งขันกีฬำนอก

โรงเรียนให้แก่นักเรียนท้ัง 13 โรง จ ำนวน 4,538  คน

ปัญหา อุปสรรค                 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                 

  มีประกำศเร่ือง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงำนใน

สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติถือปฏิบัติและด ำเนิน

กำรปรับรูปแบบกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำได้ตำมควำม

เหมำะสม

3 โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อ P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 14,946,400 10,346,900 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ต่ำงประเทศของนักเรียนท่ีมี    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรส่งเสริม วิชำกำร

ควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ กำรศึกษำต่อต่ำงประเทศของนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ โรงเรียนกีฬำ

ด้ำนกีฬำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนกีฬำเพ่ือศึกษำต่อ

ในระดับปริญญำตรีด้ำนกำรกีฬำในต่ำงประเทศ ต้ังแต่

ปีกำรศึกษำ 2556 - 2559 มีนักเรียนท่ีไปศึกษำต่อ ณ

สำธำรณรัฐออสเตรเลีย และสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

รวมท้ังส้ิน 17 คน ดังน้ี

  1) สำธำรณรัฐออสเตรเลีย

     - ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 3 คน

     - ก ำลังศึกษำ จ ำนวน 12 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

  2) สำธำรณรัฐประชำชนจีน

     - ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 1 คน

     - ก ำลังศึกษำ จ ำนวน 1 คน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

4 โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติ P 16 - 20 ธ.ค. 62 1,017,800 981,385 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

กำรจัดท ำผลกำรเรียนรู้และสำระ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรประชุม วิชำกำร

กำรเรียนรู้เพ่ิมเติม ตำมกลุ่มสำระ สัมมนำเชิงปฏิบัติจัดท ำเอกสำรผลกำรเรียนรู้และสำระ โรงเรียนกีฬำ

กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรเรียนรู้เพ่ิมเติม ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ

สำระกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ พลศึกษำ สำระกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศข้ึน เพ่ือจัดท ำ 

เอกสำรผลกำรเรียนรู้ฯ ให้ผู้ฝึกสอนกีฬำใช้ในกำรเขียน

ค ำอธิบำย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นแนวทำงจัดกำร

เรียนกำรสอนส ำหรับโรงเรียนกีฬำ เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้

มีทักษะทำงวิชำกำรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำนควบคู่ไปกับกำรศักยภำพด้ำนกีฬำให้ได้รับกำร

พัฒนำสูงสุดของแต่ละบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัด P 466,900 450,300 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริม

ท ำค ำอธิบำยรำยวิชำตำมโครงสร้ำง    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรประชุม วิชำกำร

หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนกีฬำ เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำตำมโครงสร้ำง โรงเรียนกีฬำ
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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

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 2 - 4 ก.ย. 63 กำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ คณิตศำสตร์ และ

ปฏิบัติกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ สุขศึกษำและพลศึกษำ เป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำงกำร

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  เพ่ือให้โรงเรียนกีฬำ

และภำษำต่ำงประเทศ ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้ผู้เรียนได้รับ

  กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมเชิง 16 - 18 ก.ย. 63 กำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณลักษณะ

ปฏิบัติกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ อันพึงประสงค์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปัญหา อุปสรรค                    -

และสุขศึกษำและพลศึกษำ แนวทางการแก้ไข                  -

6 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 871,800 94,000 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ประเมินเพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมีกำรสนับสนุนข้ำรำชกำร

บุคลำกรทำงกำรศึกษำขอมีและ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรขอมีและเล่ือนวิทยฐำนะ

เล่ือนวิทยฐำนะ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำม

สำมำรถตำมวิชำชีพ โดยมีบุคลำกรท่ีได้เล่ือนวิทยฐำนะ

ดังน้ี

   1) ครู ได้รับอนุมัติแต่งต้ังเป็น ครูช ำนำญกำร 

จ ำนวน 3 คน 

  2) ครูช ำนำญกำร ได้รับอนุมัติแต่งต้ังเป็น ครูช ำนำญ

กำรพิเศษ จ ำนวน 5 คน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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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

จ ำนวน 5 รำย 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 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 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1,913,500 1,445,436 ผลการด าเนินงาน คณะศิลปศำสตร์  

พัฒนำหลักสูตร คณะศิลปศำสตร์   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรประชุม

กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร คณะศิลปศำสตร์โดยพัฒนำ

กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรีและ หลักสูตรปริญญำโททำงวิชำกำร จ ำนวน 1 หลักสูตรและ

ปริญญำโททำงวิชำกำร  หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำรคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน

 1) กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี P 18 - 20 ธ.ค. 62 22 หลักสูตร ให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ

และปริญญำโททำงวิชำกำร อุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)และบริบทของมหำวิทยำลัย

ระยะท่ี 1 กำรกีฬำแห่งชำติ  ดังน้ี

 2) กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี P 7 - 9 ม.ค. 63 กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

และปริญญำโททำงวิชำกำร  ปริญญำโท และปริญญำตรีทำงวิชำกำร คณะศิลปศำสตร์

ระยะท่ี 2    ระยะท่ี 1 ยกร่ำงหลักสูตรปริญญำโทและปริญญำตรี

กิจกรรมท่ี 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตร P 28 - 30 ม.ค. 63 ทำงวิชำกำร (มคอ.2) จ ำนวน 3 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 1 

ปริญญำตรีและปริญญำโททำง ข้อมูลท่ัวไป หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร และ

วิชำกำร   หมวดท่ี 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และ

กิจกรรมท่ี 3 กำรจัดท ำรำยละเอียด P 12 - 14 ก.พ. 63 โครงสร้ำงของหลักสูตร

หลักสูตร (มคอ.2) ปริญญำตรีและ    ระยะท่ี 2 ยกร่ำงหลักสูตรปริญญำโท และปริญญำตรี

ปริญญำโททำงวิชำกำร  ทำงวิชำกำร (มคอ.2) จ ำนวน 5 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 4

ผลกำรเรียนรู้กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล หมวดท่ี

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

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

5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ  หมวดท่ี 6 กำร

พัฒนำคณำจำรย์ หมวดท่ี 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

หมวดท่ี 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของ

หลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตรปริญญำโท และปริญญำ

ตรีทำงวิชำกำร คณะศิลปศำสตร์ด ำเนินกำรวิพำกษ์

หลักสูตรตำมกลุ่มสำขำวิชำ โดยค ำแนะน ำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมท่ี 3 กำรจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

ปริญญำโท และปริญญำตรีทำงวิชำกำร คณะศิลปศำสตร์ 

ท่ีพร้อมน ำเสนอสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน 23 

หลักสูตร

ปัญหา อุปสรรค                   

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                 

  ปรับเปล่ียนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมท่ี 3 โดยให้

เจ้ำหน้ำท่ีของคณะศิลปศำสตร์ส่วนกลำง กำรจัดท ำรำย

ละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปริญญำตรีและปริญญำโท

ทำงวิชำกำร  

2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1,479,500 1,079,994 ผลการด าเนินงาน คณะวิทยำศำสตร์

พัฒนำหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรประชุม กำรกีฬำและ

กำรกีฬำและสุขภำพ เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สุขภำพ
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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 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ และสุขภำพ โดยพัฒนำหลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร

กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี จ ำนวน 21 หลักสูตร ให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน

ทำงวิชำกำร  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) และบริบทของ

1) กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี P 18 - 20 ธ.ค. 62 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ดังน้ี

ทำงวิชำกำร ระยะท่ี 1 กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

2) กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี P 7 - 9 ม.ค. 63 ปริญญำตรีทำงวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและ

ทำงวิชำกำร ระยะท่ี 2 สุขภำพ

กิจกรรมท่ี 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตร P 28 - 30 ม.ค. 63    ระยะท่ี 1 ยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรีทำงวิชำกำร (มคอ.2) จ ำนวน 3 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

กิจกรรมท่ี 3 กำรจัดท ำรำยละเอียด P 12 - 14 ก.พ. 63 หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร และหมวดท่ี 3

หลักสูตร (มคอ.2)ปริญญำตรี ระบบกำรจัดกำรศึกษำกำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของ

ทำงวิชำกำร หลักสูตร

   ระยะท่ี 2 ยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร 

(มคอ.2) จ ำนวน 5 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 4 ผลกำรเรียนรู้

กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์

ในกำรประเมินผลนักศึกษำหมวดท่ี 6กำรพัฒนำคณำจำรย์

หมวดท่ี 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร หมวดท่ี 8 กำร

ประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตรปริญญำโท และปริญญำ

ตรีทำงวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ 

ด ำเนินกำรวิพำกษ์หลักสูตรตำมกลุ่มสำขำวิชำ โดยค ำ

แนะน ำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมท่ี 3 กำรจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
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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

ปริญญำตรีทำงวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและ

สุขภำพ ท่ีพร้อมน ำเสนอสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน

 21 หลักสูตร

ปัญหา อุปสรรค                   

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                 

  ปรับเปล่ียนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมท่ี 3 โดยให้

เจ้ำหน้ำท่ีของคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ  

ส่วนกลำง กำรจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

ปริญญำตรีทำงวิชำกำร  

3 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 2,180,220 1,775,779 ผลการด าเนินงาน คณะศึกษำศำสตร์

พัฒนำหลักสูตร คณะศึกษำศำสตร์   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรประชุม

กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรคณะศึกษำศำสตร์โดยพัฒนำ

กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี หลักสูตรปริญญำโท จ ำนวน 4 หลักสูตร และหลักสูตร

และปริญญำโท ปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์ จ ำนวน 21 หลักสูตร 

 1) กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี P 18 - 20 ธ.ค. 62 ให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

และปริญญำโท  ระยะท่ี 1 แห่งชำติ (TQF) และบริบทของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

 2) กำรยกร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี P 7 - 9 ม.ค. 63 แห่งชำติ  ดังน้ี

และปริญญำโท  ระยะท่ี 2 กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกร่ำงหลักสูตร

กิจกรรมท่ี 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตร P 28 - 30 ม.ค. 63 ปริญญำโท และปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์

ปริญญำตรี และปริญญำโท    ระยะท่ี 1 ยกร่ำงหลักสูตรปริญญำโท และปริญญำตรี  
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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 3 กำรจัดท ำรำยละเอียด P 19 - 21 ก.พ. 63 (มคอ.2) จ ำนวน 3 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

หลักสูตร (มคอ.2)ปริญญำตรีและ หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร และหมวดท่ี3 ระบบ

ปริญญำโท กำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของ

หลักสูตร

ระยะท่ี 2 ยกร่ำงหลักสูตรปริญญำโท และปริญญำตรี 

(มคอ.2) จ ำนวน 5 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 4 ผลกำรเรียนรู้

กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์

ในกำรประเมินผลนักศึกษำ  หมวดท่ี 6 กำรพัฒนำ

คณำจำรย์ หมวดท่ี 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร

หมวดท่ี 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของ

หลักสูตร

กิจกรรมท่ี 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตรปริญญำโท และ

ปริญญำตรีทำงวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ ด ำเนินกำร

วิพำกษ์หลักสูตรตำมกลุ่มสำขำวิชำ โดยค ำแนะน ำจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมท่ี 3 กำรจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

ปริญญำโท และปริญญำตรีทำงวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์

ท่ีพร้อมน ำเสนอสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน 25 

หลักสูตร

ปัญหา อุปสรรค                   

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

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

  ปรับเปล่ียนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมท่ี 3 โดยให้

เจ้ำหน้ำท่ีของคณะศึกษำศำสตร์ส่วนกลำง กำรจัดท ำ

รำยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปริญญำตรีทำงวิชำกำร  

4 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 333,160 154,180 ผลการด าเนินงาน คณะศิลปศำสตร์  

พัฒนำหลักสูตรปริญญำตรี    คณะศิลปศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมเชิง

ทำงปฏิบัติกำร ปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรปริญญำตรีทำงปฏิบัติกำร ของ

กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมเชิง มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เพ่ือจัดท ำร่ำงหลักสูตร

ปฏิบัติกำรเพ่ือหำแนวทำงกำร ปริญญำตรีทำงปฏิบัติกำร คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ฯ 

ด ำเนินกำรและพัฒนำหลักสูตร จ ำนวน 1 หลักสูตรและหลักสูตรปริญญำตรีทำงปฏิบัติกำร

   ระยะท่ี1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติ P 25 - 27 ส.ค. 63 คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 3 หลักสูตร โดย คณะกรรมกำร

กำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรปริญญำตรี พัฒนำหลักสูตรปริญญำตรีทำงปฏิบัติกำร ซ่ึงเป็น

ทำงปฏิบัติกำร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำก 4 วิทยำเขต ร่วมจัดท ำร่ำง

   ระยะท่ี2 กำรประชุมหำแนวทำง P ด ำเนินกำรในปี หลักสูตร ได้แก่ โครงสร้ำงหลักสูตร รำยวิชำ และเสนอ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบ งบประมำณ 2564 ช่ือสถำนประกอบกำร เพ่ือน ำไปหำรือกับวิทยำเขตและ

ปฏิบัติกำรร่วมกับสถำนประกอบกำร ด ำเนินกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ

   ระยะท่ี 3 กำรท ำบันทึกข้อตกลง P ด ำเนินกำรในปี สถำนประกอบกำรต่อไป

ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง งบประมำณ 2564 ปัญหา อุปสรรค                    -

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ แนวทางการแก้ไข                  -

กับสถำนประกอบกำร

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร

พัฒนำหลักสูตรปริญญำตรีทำง

ปฏิบัติกำร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

23 



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

แห่งชำติ

   ระยะท่ี 1 กำรยกร่ำงหลักสูตร P ด ำเนินกำรในปี

ปริญญำตรีทำงปฏิบัติกำร งบประมำณ 2564

   ระยะท่ี 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตร P ด ำเนินกำรในปี

ปริญญำตรีทำงปฏิบัติกำร งบประมำณ 2564

5 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 308,100 247,940 ผลการด าเนินงาน คณะศึกษำศำสตร์

ศึกษำศำสตรบัณฑิตสำขำพลศึกษำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ

(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำพลศึกษำ (หลักสูตร

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ P 20 - 22 ก.ค. 63 นำนำชำติ) เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดกำรศึกษำ

กำรก ำหนดรูปแบบกำรศึกษำควำม หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำพลศึกษำ (หลักสูตร

เป็นไปได้ในกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำง นำนำชำติ) โดยมีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนด

เคร่ืองมือ วิธีกำรเก็บข้อมูล ศึกษำ รูปแบบกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อมูลเชิงลึก สร้ำงเคร่ืองมือ วิธีกำรเก็บข้อมูล ศึกษำข้อมูลเชิงลึก และ

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ P 5 - 7 ส.ค. 63 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร focus group ในกำรศึกษำ

กำร focus group ในกำรศึกษำ ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิตและ

เชิงคุณภำพจำกผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็น ผู้บริหำรหลักสูตรนำนำชำติ โดยมีวิทยำกร และผู้ทรง

ผู้ใช้บัณฑิตและผู้บริหำรหลักสูตร คุณวุฒิร่วมวิพำกษ์หลักสูตร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

นำนำชำติ ได้จัดท ำเคร่ืองมือในกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัด

กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมสังเครำะห์ P 23 - 25 ธ.ค. 63 กำรศึกษำ ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

ข้อมูลและสรุปผลกำรศึกษำควำม จ ำนวน 6 ฉบับ ดังน้ี

เป็นไปได้ในกำรจัดกำรศึกษำ 1. ฉบับภาษาไทย

หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต ฉบับท่ี 1 แบบสอบถำมควำมต้องกำรศึกษำต่อหลักสูตร
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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

สำขำพลศึกษำ(หลักสูตรนำนำชำติ) ศึกษำศำสตรบัณฑิตสำขำพลศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ (ส ำหรับนักเรียน) 

ฉบับท่ี 2 แบบสอบถำมควำมต้องกำรบัณฑิตหลักสูตร

ศึกษำศำสตรบัณฑิตสำขำพลศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ (ส ำหรับผู้ใช้บัณฑิต)

ฉบับท่ี 3 แบบกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group

Discussion) และแนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

(In-depth-interview) (ส ำหรับผู้บริหำรและผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. ฉบับภาษาอังกฤษ

ฉบับท่ี 4 Needs Assessment in Bachelor of 

Education in Physical Education (International 

Program) at Thailand national Sports University

ฉบับท่ี 5 Need Assessment Survey of Bachelor of 

Education in Physical Education (International 

Program) at Thailand national Sports University

ฉบับท่ี 6 Focus Group Discussion 

In-depth-interview. The study of the Possibility 

to Open the Bachelor’s Degree of Education in 

Physical Education (International Program) 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

6 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรอบรมผู้ฝึก P 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 141,550 139,540 ผลการด าเนินงาน คณะศึกษำศำสตร์
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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

สอนกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน (ระดับต้น)   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้พัฒนำหลักสูตรอบรม

ผู้ฝึกสอนกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

คือ ระดับต้น (ข้ันท่ี 1 – 3) ระดับกลำง(ข้ันท่ี 4 - 6) และ

ระดับสูง (ข้ันท่ี 7 – 9) ซ่ึงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกสภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเน้ือหำ และจ ำนวนช่ัวโมง

กำรอบรมให้สอดคล้องกัน 

   มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรทดลองใช้หลักสูตรท้ังในภำค

ทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ในภำคปฏิบัติได้มีกำรทดลองใช้

หลักสูตรอบรมฯ กับอำจำรย์ผู้สอนกีฬำมวยไทย นักกีฬำ

มวยไทย ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ และครูผู้สอน

มวยไทยของโรงเรียนสังกัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีกำรปรับ

แก้ควำมถูกต้องของท่ำทำงของแม่ไม้มวยไทย กำรล ำดับ

ของทักษะของมวยไทยท้ัง 9 ข้ัน มีกำรด ำเนินกำรทดลอง

ฝึกปฏิบัติทักษะตำมล ำดับข้ันต้ังแต่ข้ันประเจียดขำวจนถึง

ข้ันประเจียดทอง ( 9 ข้ัน) และตำมล ำดับของทักษะ 7 

ทักษะ คือ 1) กำรไหว้ครูร่ำยร ำมวยไทย 2) ทักษะกำร

เคล่ือนท่ี 3) ทักษะกำรใช้หมัด – ศอก 4) ทักษะกำรถีบ –

เตะ-เข่ำ 5) กระบวนท่ำยุทธมวยไทย 6) ทักษะกำรต่อสู้ 

รุก-รับ และ 7) กำรต่อสู้แบบอิสระอนันตยุทธ์มวยไทย

โดยให้มีควำมเช่ือมโยงท้ังทักษะกระบวนท่ำของมวยไทย

และตรวจสอบควำมถูกต้องของท่ำทำงของทักษะและล ำดับ

ของกระบวนยุทธต่ำง ๆ  เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวมำปรับปรุง
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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

หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬำมวยไทย 9 ข้ัน และหลักสูตร

มวยไทย 9 ข้ัน ให้มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์มำกย่ิงข้ึน 

พร้อมท่ีน ำไปใช้ในกำรฝึกอบรมและเผยแพร่หลักสูตรให้

เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

7 โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือ P 29 ต.ค. - 1พ.ย. 62 608,960 516,406 ผลการด าเนินงาน คณะศึกษำศำสตร์

พัฒนำระบบกำรคัดเลือกบุคคล    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรประชุม

เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยกำร เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ

กีฬำแห่งชำติ ต่อในมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ โดยมหำวิทยำลัย

กำรกีฬำแห่งชำติได้พัฒนำระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำ

ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติท่ีมีคุณภำพ

และเป็นมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ และ

พัฒนำเคร่ืองมือวัดผลส ำหรับกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ

ต่อในมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท่ีคุณภำพและเป็น

มำตรฐำนของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

8 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร P 23 - 25 ธ.ค. 62 222,700 207,100 ผลการด าเนินงาน คณะศึกษำศำสตร์

จัดท ำคู่มือปฏิบัติกำรสอนใน   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ จัดท ำคู่มือปฏิบัติกำรสอน

สถำนศึกษำ ในสถำนศึกษำ 1,2,3,4 ท่ีมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน
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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

ผู้ประกอบวิชำชีพครูของคุรุสภำ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรผลิต

บัณฑิตของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและเกณฑ์มำตรฐำน

คุณภำพบัณฑิตของคุรุสภำ จ ำนวน 4 เล่ม ได้แก่

 - คู่มือปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 คือ กำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีในสถำนศึกษำ

 - คู่มือปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2 คือ กำรพัฒนำ

หลักสูตร และสร้ำงนวัตกรรม

 - คู่มือปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3 คือ กำรจัดกำร

เรียนรู้ และกำรออกแบบกำรสอน

 - คู่มือปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 4 คือ กำรปฏิบัติ

กำรสอนในวิชำเอก

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

9 โครงกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำน P 18 มี.ค.63 10,050,400  - ผลการด าเนินงาน                  - กองบริหำรงำน

ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปัญหา อุปสรรค  กลำง

จำกมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

   ปรับเปล่ียนแผนกำรด ำเนินโครงกำร
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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

10 โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 1,123,400 353,270 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญท่ี

จะพัฒนำครูและอำจำรย์ให้มีควำมรู้และคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 

มีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

โดยสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อภำยในประเทศในระดับ

ปริญญำโทและปริญญำเอก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

มีคณำจำรย์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส ำเร็จ

กำรศึกษำในระดับปริญญำเอก และอยู่ระหว่ำงศึกษำ

ระดับปริญญำเอก  ดังน้ี

1. ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก จ ำนวน 2 รำย

   1) นำยกฤษดำ  แก้วยก  

   2) นำยอัสรี  สะอีดี

2. ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำเอก จ ำนวน 6 รำย

   1) นำงสำวสิริลักษณ์  เกษรปทุมำนันท์ 

   2) นำยไพรวรรณ  ช ำนำญจันทร์

   3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีรินทร์ภัทร์  พันพิพิธ 

   4) นำงสำวธัญย์ณดำ  เลิศวงศ์หัตถกุล 

   5) นำงสำวปุณยนุช  ปัญญำปิง 

   6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชญำภำ  จันทศรี 

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

11  โครงกำรด ำเนินกำรก ำหนด P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 770,000 544,500 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครู   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมีกำรสนับสนุนข้ำรำชกำร

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลกรให้มีควำมรู้ควำม

สำมำรถตำมวิชำชีพ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

มีบุคลำกรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังน้ี

1. อำจำรย์ได้รับอนุมัติแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

จ ำนวน 25 คน

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ได้รับอนุมัติแต่งต้ังเป็น

รองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 3 คน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าประสงค์  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

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 โครงกำรบริหำรงำนวิจัย P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 5,227,400 5,216,594 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

  มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีพันธกิจในกำรส่งเสริม ประกันคุณภำพ

สนับสนุนด้ำนงำนวิจัย เพ่ือศึกษำค้นคว้ำสร้ำงองค์ควำมรู้  กำรศึกษำ

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตส่ือนวัตกรรม และ

กำรพัฒนำองค์กร ซ่ึงน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

และกำรวิจัย จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมผลงำนวิจัย

มำอย่ำงต่อเน่ือง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีโครงกำร

วิจัยท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำงบประมำณจำกกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 

15 เร่ือง ขณะน้ีผู้รับทุนอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรส่ง

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคร้ังท่ี 3 มำยังกองวิจัยและประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ พร้อมท้ังส่งเล่มรำยงำนวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ และน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ในด้ำนต่ำงๆ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

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 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 23,700 23,700 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

จริยธรรมกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย    มหำวิทยำลัยกำรกำแห่งชำติได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร ประกันคุณภำพ

กำรกีฬำแห่งชำติ ประจ ำปี ประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย กำรศึกษำ

งบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรกีฬำแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

โดยจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยใน

มนุษย์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2563 ได้ด ำเนินกำรเพ่ือพิจำรณำโครงร่ำงกำรวิจัยท่ี

เสนอขอพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ของของ

อำจำรย์ และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สังกัด

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท่ีเสนอขอพิจำรณำ

จริยธรรมกำรวิจัย จ ำนวน 4 คร้ัง จ ำนวน 179 โครงกำร

ซ่ึงโครงร่ำงกำรวิจัยท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัย

จ ำนวน 175 โครงกำร ซ่ึงกำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และบรรลุตำม

เป้ำหมำย

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

3 โครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำร P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 450,000 411,000 ผลการด าเนินงาน กองส่งเสริมวิชำกำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติด ำเนินกำรจัดท ำวำรสำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เพ่ือเป็นกำร

ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร และผลงำนวิจัย

ทำงพลศึกษำ กำรกีฬำ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
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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

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำกำรประกอบ

ธุรกิจและอุตสำหกรรมกำรกีฬำ และสำขำท่ีเก่ียวข้องของ

บุคลำกรมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติและหน่วยงำน

ภำยนอก ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ด ำเนินกำรจัดท ำ

วำรสำรวิชำกำร จ ำนวน 2 ฉบับ มีบทควำมวิจัยและ

บทควำมวิชำกำรจ ำนวน 48 เร่ือง

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

4 โครงกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ P ผลการด าเนินงาน                  - กองส่งเสริมวิชำกำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ปัญหา อุปสรรค                    

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข                 

  เล่ือนกำรจัดโครงกำร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์  บริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

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. 62-30 ก.ย.63 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. 2563 มีผู้เข้ำรับบริกำรทำง

วิชำกำร และอำคำรสถำนท่ี จ ำนวน 3,258,854 คน

มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทำงวิชำกำร และอำคำร

สถำนท่ี อยู่ในระดับดีมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.56) 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การด าเนินงาน

34 



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 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ P 11 ม.ค. 63 1,110,000 1,110,000 ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มุ่งส่งเสริมให้เด็กและ นักเรียน นักศึกษำ

เยำวชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพกำรออก และกิจกำรพิเศษ

ก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ และกิจกรรมนันทนำกำร น ำไปสู่

กำรมีสุขภำวะท่ีดี อีกท้ังยังเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กและ

เยำวชนมีควำมรู้ เห็นในคุณค่ำของกิจกรรมกีฬำและ

นันทนำกำร สำมำรถน ำกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดย

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมอบหมำยให้ วิทยำเขต 

17 แห่ง และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง จัดท ำโครงกำรวันเด็ก

ณ วิทยำเขตและโรงเรียนกีฬำในวันเสำร์ท่ี 11 มกรำคม 

2563 เพ่ือให้เด็กและเยำวชนได้ร่วมกับกิจกรรม ดังน้ี

 1. กิจกรรมกีฬำและกีฬำไทย เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล 

เปตอง เทควันโด เซปักตะกร้อ เทนนิสมวยไทย 

เทเบิลเทนนิส  

 2. กิจกรรมนันทนำกำร เช่น เกมส์ กิจกรรมเข้ำจังหวะ

ดนตรี ร้องเพลง กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย 

  มีเด็กและเยำชนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 15,664 คน

มีควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอยู่ใน ระดับมำก

(ค่ำเฉล่ีย 4.39) 

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

3 โครงกำรควำมร่วมมือกับ P ผลการด าเนินงาน                  - กองกิจกำร

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ปัญหา อุปสรรค                    นักเรียน นักศึกษำ

ในกำรบริกำรชุมชน    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ และกิจกำรพิเศษ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

  เล่ือนกำรจัดโครงกำร

4 โครงกำรร้อนน้ีมหำวิทยำลัย P ผลการด าเนินงาน                  - กองกิจกำร

กำรกีฬำแห่งชำติมีกีฬำ ปัญหา อุปสรรค                    นักเรียน นักศึกษำ

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ และกิจกำรพิเศษ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

  เล่ือนกำรจัดโครงกำร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย

เป้าประสงค์    นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น

                 พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ท้ังในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่าง

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 โครงกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 3,795,000 3,795,000 ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน และกีฬำไทย   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติด ำเนินกำรจัดกิจกรรม นักเรียน นักศึกษำ

ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย และกิจกำรพิเศษ

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของวิทยำเขต 17 แห่ง จ ำนวน

ท้ังส้ิน 76 กิจกรรม เช่น กำรแข่งขันตะกร้อลอดห่วง

กีฬำมวยคำดเชือก กีฬำเรือยำว และกีฬำกระบ่ีกระบอง 

เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

2 โครงกำรทะนุบ ำรุง และสร้ำงเสริม P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 1,045,000 1,045,000 ผลการด าเนินงาน กองกิจกำร

เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติด ำเนินกำรจัดกิจกรรม นักเรียน นักศึกษำ

ทะนุบ ำรุง และสร้ำงเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรพิเศษ

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของวิทยำเขต 17 แห่ง และโรงเรียน

กีฬำ 13 โรงจ ำนวน ท้ังส้ิน 112 กิจกรรม เช่น ประเพณี

อุ้มพระด ำน้ ำ เทศกำลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ และประเพณี

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

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

ลอยกระทง เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

เป้าประสงค์  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 โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขัน 34,000,000 9,803,280 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

กีฬำพลศึกษำเกมส์    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินกำรจัดกำร

และกีฬำมหำวิทยำลัย แข่งขันกีฬำฯ ซ่ึงให้นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์ตรงใน

กิจกรรมท่ี 1 กำรแข่งขันกีฬำ P 4 - 8 พ.ย. 62 กำรแข่งขันและสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่นักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยจำกทุกภูมิภำค

คร้ังท่ี 47 (รอบคัดเลือก) ท่ัวประเทศเป็นกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรกีฬำและ

กิจกรรมท่ี 2 กำรแข่งขันกีฬำ P 10 - 19 ม.ค. 63 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรแข่งขัน และส่งนักศึกษำเข้ำร่วม

มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล  ดังน้ี

คร้ังท่ี 47 (รอบมหกรรม)  กิจกรรมท่ี 1 กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง

กิจกรรมท่ี 3 กำรแข่งขันกีฬำ P 5 - 15 ก.ย. 63 ประเทศไทย คร้ังท่ี 47 (รอบคัดเลือก) จัดกำรแข่งขันกีฬำ

พลศึกษำเกมส์ คร้ังท่ี 45 12 ชนิดกีฬำ มีเจ้ำหน้ำท่ีและนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

กีฬำฯ จ ำนวนท้ังส้ิน 250 คน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กีฬำท่ีผ่ำนเข้ำรอบมหกรรมได้แก่

  1) วอลเลย์บอล ทีมชำย/ทีมหญิง

  2) วอลเลย์บอลชำยหำด ทีมชำย/ทีมหญิง

  3) เซปักตระกร้อ ทีมชำย/ทีมหญิง

  4) ฟุตซอล ทีมชำย/ทีมหญิง

  5) บำสเกตบอล ทีมชำย/ทีมหญิง

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

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

กิจกรรมท่ี 2 กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี47 (รอบมหกรรม) มหำวิทยำลัย

กำรกีฬำแห่งชำติ ได้ส่งนักกีฬำและเจ้ำหน้ำท่ี เข้ำร่วม

กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 47

The Sun Games ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

โดยมีกำรจัดกำรแข่งขัน 34 ชนิดกีฬำ 2 ชนิดกีฬำสำธิต

โดยมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ส่งเข้ำร่วมกำร

แข่งขันท้ังหมด 31 ชนิดกีฬำ มีนักกีฬำจ ำนวน 741 คน 

เจ้ำหน้ำท่ีจ ำนวน 142 คน ซ่ึงผลกำรแข่งขันในคร้ังน้ี 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ครองต ำแหน่งล ำดับท่ี 2

ได้รับรำงวัล ดังน้ี

 - เหรียญทอง จ ำนวน 66 เหรียญ

 - เหรียญเงิน จ ำนวน 49 เหรียญ

 - เหรียญทองแดง จ ำนวน 58 เหรียญ 

    รวมจ ำนวน 173 เหรียญ

กิจกรรมท่ี 3              -

ปัญหา อุปสรรค                    

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

  เล่ือนกำรจัดกิจกรรมท่ี 3
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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 โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ P ผลการด าเนินงาน                  -  ส ำนักกีฬำ

โรงเรียนกีฬำ ปัญหา อุปสรรค                 

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

  เล่ือนกำรจัดโครงกำร 

3 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญกีฬำ P 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 10,849,800 10,813,609 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำง

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำง

ผู้ฝึกสอนกีฬำ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญท้ังในประเทศท่ีมีควำม

เช่ียวชำญท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ ดังน้ี ผู้เช่ียวชำญ

กีฬำในประเทศ จ ำนวน 39 คน ผู้เช่ียวชำญกีฬำต่ำง

ประเทศ จ ำนวน 9 คน เพ่ือพัฒนำนักกีฬำของโรงเรียน

กีฬำสังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท้ัง 13 โรง 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข             -

4 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญกีฬำ P 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 14,188,200 10,267,854 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

ส ำหรับวิทยำเขต    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนกำร

จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำง
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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

กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ โดยด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ฝึก

สอนกีฬำ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญท้ังในประเทศท่ีมีควำม

เช่ียวชำญท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ ดังน้ี ผู้เช่ียวชำญ

กีฬำในประเทศ จ ำนวน 50 คน ผู้เช่ียวชำญกีฬำต่ำง

ประเทศ จ ำนวน 4 คน เพ่ือพัฒนำนักกีฬำของวิทยำเขต

ท้ัง 17 แห่ง 

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข             -

5 โครงกำรพัฒนำกีฬำของ P 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 3,895,200 2,357,233 ผลการด าเนินงาน ส ำนักกีฬำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติมุ่งส่งเสริมและพัฒนำขีด

ส ำหรับโรงเรียนกีฬำ ควำมสำมำรถของนักกีฬำโรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัย

กำรกีฬำแห่งชำติให้มีศักยภำพสูงสุดทำงด้ำนกำรกีฬำเพ่ือ

พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ มีโอกำสได้รับประสบกำรณ์ ในกำร

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ โดยโรงเรียนกีฬำสังกัด

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท้ังหมด 13 โรง

มีจ ำนวนนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ

จ ำนวน 1,353 คน ได้รับรำงวัล ดังน้ี

 - เหรียญทอง จ ำนวน 468  เหรียญ

 - เหรียญเงิน จ ำนวน 370 เหรียญ

 - เหรียญทองแดง จ ำนวน 425 เหรียญ

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

แนวทางการแก้ไข             -

6 โครงกำรพัฒนำกีฬำของ P 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 16,881,000 16,214,847 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 ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำระดับชำติ จ ำนวน 174 คน ได้รับรำงวัล ดังน้ี

 - เหรียญทอง จ ำนวน 127 เหรียญ

 - เหรียญเงิน จ ำนวน 85 เหรียญ

 - เหรียญทองแดง จ ำนวน 97 เหรียญ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข             -

7 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง P ผลการด าเนินงาน                  - กองส่งเสริมวิชำกำร

ประเทศด้ำนกีฬำ ปัญหา อุปสรรค                    โรงเรียนกีฬำ

   สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
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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

 2019 (COVID - 19) 

แนวทางการแก้ไข

  เล่ือนกำรจัดโครงกำร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 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 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ P 24 - 26 ส.ค. 63 238,400 238,400 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

แนวทำงกำรเขียนผลงำนทำง    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรอบรม

วิชำกำร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำแนวทำงกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร

แห่งชำติ (ฉบับปรับปรุง มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

พ.ศ. 2563) เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร มีเน้ือหำ

สำระถูกต้องและทันสมัย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยก ำหนด คณำจำรย์สำมำรถน ำไปใช้

เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรได้อย่ำงมี

คุณภำพ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

2 โครงกำรประชุมรำชกำร P 28 - 29 ก.ย. 63 1,281,000 1,267,100 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

"สำนประสบกำรณ์สู่กำรพัฒนำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ" ประชุมรำชกำร"สำนประสบกำรณ์สู่กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ" ข้ึน เพ่ือให้บุคลำกร

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติทรำบถึงนโยบำย เป้ำหมำย

และแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

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

และมุ่งปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือตอบสนอง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และ

เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร

ท ำงำนในหน้ำท่ีรำชกำรของบุคลำกรทุกระดับ เพ่ือน ำไปสู่

กำรพัฒนำงำนของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ให้มี

ประสิทธิภำพย่ิงข้ึน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร P 23 - 27 ก.ย. 63 833,900 806,360 ผลการด าเนินงาน กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

กำรพัฒนำทักษะกำรจัดท ำเอกสำร    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำร

ผลงำนทำงวิชำกำร เพ่ือขอรับกำร กำรพัฒนำทักษะกำรจัดท ำเอกสำรผลงำนทำงวิชำกำร 

พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุน

คณะศิลปศำสตร์ ให้อำจำรย์ประจ ำ คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 59 คน 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร

ประเภทงำนวิจัยและต ำรำได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถย่ืนค ำ
ขอรับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณ์ท่ี

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยก ำหนด ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

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

4 โครงกำร Big Cleaning Day P 22 เม.ย. 63 25,010 25,010 ผลการด าเนินงาน กองกลำง

  ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติให้

ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข

ในกำรรณรงค์กิจกรรม 5 ส.ในกำรท ำควำมสะอำดสถำนท่ี

ท ำงำนและท่ีพักอำศัยภำยในมหำวิทยำลัย ส่งผลให้สถำนท่ี

ท ำงำนและท่ีพักอำศัยมีควำมสะอำดลดกำรสะสมเช้ือโรค
สำมำรถป้องกันกำรแผร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19

สภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยมีควำมเป็นระเบียบมำก

ข้ึน บุคลำกรตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำม

สะอำดมำกย่ิงข้ึน

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

5 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ P 8 - 9 ต.ค. 62 176,300 154,458 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

ภำยใน ระดับสถำบัน ปีกำรศึกษำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ได้รับประเมินคุณภำพ ประกันคุณภำพ

2561 กำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ตำมองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี กำรศึกษำ

และเกณฑ์กำรประเมินท่ีมหำวิทยำลัยพัฒนำข้ึน ประกอบ

ด้วย 6 องค์ประกอบ และ 25 ตัวบ่งช้ี โดยน ำผลกำร

ประเมินคุณภำพของ17วิทยำเขต 51คณะ 70หลักสูตร

โรงเรียนกีฬำ 11 โรง และ 2 โครงกำรจัดต้ังโรงเรียนกีฬำ

มำพิจำรณำร่วมด้วย  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในจำกกำรจัดกำรศึกษำ รอบปีกำรศึกษำ 2561 ดังน้ี
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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

  1) ผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรพลศึกษำส่วนกลำง

ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีก ำหนดนโยบำย และก ำกับติดตำมกำร

ด ำเนินงำนของสถำบัน จ ำนวน 6 องค์ประกอบ 25 

ตัวบ่งช้ี มีผลกำรประเมินคะแนนเฉล่ีย เท่ำกับ 4.07 มี

คุณภำพระดับดี โดยองค์ประกอบท่ี 1 คะแนนเฉล่ีย 3.72

มีคุณภำพระดับดี องค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉล่ีย 3.82 

มีคุณภำพระดับดี องค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 5.00 

มีคุณภำพระดับดีมำก องค์ประกอบท่ี 4 คะแนนเฉล่ีย 

5.00 มีคุณภำพระดับดีมำก องค์ประกอบท่ี 5 คะแนน

เฉล่ีย 3.65 มีคุณภำพระดับดี องค์ประกอบท่ี 6 คะแนน

เฉล่ีย 5.00 มีคุณภำพระดับดีมำก  

  2) สรุปผลกำรประเมินในแต่ละวิทยำเขตท้ัง 17 

วิทยำเขต 51 คณะ 70 หลักสูตร โรงเรียนกีฬำ 11 โรง 

และ 2 โครงกำรจัดต้ังโรงเรียนกีฬำ พบว่ำ 

   2.1 วิทยำเขต 17 วิทยำเขต มีคะแนนเฉล่ีย 3.97 

(ช่วงระหว่ำง 3.42 - 4.40) โดยมีวิทยำเขตท่ีได้ คะแนน

เฉล่ียสูงสุด ได้แก่ วิทยำเขตกรุงเทพ และวิทยำเขต

สุพรรณบุรี และคะแนนเฉล่ียต่ ำสุด ได้แก่ วิทยำเขต

มหำสำรคำม โดยมีวิทยำเขตท่ีมีคะแนนลดลง 4 วิทยำเขต

จำก 17 วิทยำเขต (คิดเป็นร้อยละ 23.59)

   2.2 คณะ 51คณะ มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 (ช่วงระหว่ำง

3.01-4.43) โดยมีคณะท่ีได้คะแนนเฉล่ีย สูงสุด ได้แก่

คณะศิลปศำสตร์ วิทยำเขตกรุงเทพ และคะแนนเฉล่ียต่ ำสุด
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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

ได้แก่ คณะศิลปศำสตร์ วิทยำเขตศรีสะเกษ คณะท่ีมี

คะแนนลดลง 19 คณะ จำก 51 คณะ (คิดเป็นร้อยละ 

37.25)

   2.3 หลักสูตร 70 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์

มำตรฐำนของ สกอ.มีคะแนนเฉล่ีย 3.33 (ช่วงระหว่ำง 

2.65 -3.98) โดยหลักสูตรท่ีได้คะแนนเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 

หลักสูตรวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 

วิทยำเขตชัยภูมิ และคะแนนเฉล่ียต่ ำสุด ได้แก่ หลักสูตร

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ วิทยำเขต

กระบ่ี หลักสูตรท่ีมีค่ำคะแนนลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2560

จ ำนวน 18 หลักสูตร จำก 70 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ

25.71)

   2.4 โรงเรียนกีฬำ 11 โรง และ 2 โครงกำรจัดต้ัง

โรงเรียนกีฬำมีคะแนนเฉล่ีย 3.23 โดยมี โรงเรียนท่ีมีระดับ

คุณภำพดีเลิศ จ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกีฬำ

จังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬำจังหวัด นครศรีธรรมรำช และ

โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ และมีระดับคุณภำพดี 

จ ำนวน 10 โรงเรียน

  ท้ังน้ี มหำวิทยำลัยมีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอ

แนะไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนำกำรจัด กำรศึกษำและกำร

บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

49 



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 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 3,344,600 914,189 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีกำรด ำเนินงำนด้ำน ประกันคุณภำพ

ปีกำรศึกษำ 2562 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ตำมระบบ กำรศึกษำ

กิจกรรมท่ี 1 กำรวิพำกษ์มำตรฐำน P 17 - 18 ก.พ. 63 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลัยพัฒนำข้ึน

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์กำรประกัน แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน วิทยำเขต และระดับมหำวิทยำลัย โดยผ่ำนกำรวิพำกษ์

ระดับอุดมศึกษำ จำกวิทยำกรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี จำกส่วนกลำงและ

กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมหลักสูตร P 19 - 27 พ.ค. 63 วิทยำเขตท้ัง 17 แห่ง และได้จัดท ำเป็นคู่มือกำรประกัน

ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ ระดับ

ระดับคณะ และระดับวิทยำเขต อุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 – 2566 นอกจำก

กิจกรรมท่ี 3 กำรประเมินคุณภำพ P 2 - 31 ก.ค. 63 น้ียังได้ด ำเนินกำรช้ีแจง มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์กำร

กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และระดับ

กิจกรรมท่ี 4 กำรประเมินคุณภำพ P 2 - 31 ก.ค. 63 วิทยำเขต ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล (Video 

กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ Conference) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในวิทยำเขต 17 แห่ง

กิจกรรมท่ี 5 กำรประเมินคุณภำพ P 2 - 31 ก.ค. 63 มีควำมเข้ำใจในรำยละเอียด ของมำตรฐำน ตัวบ่งช้ี และ

กำรศึกษำภำยใน ระดับวิทยำเขต เกณฑ์กำรประเมินฯ ไปในทิศทำงเดียวกัน ผลกำรประเมิน

กิจกรรมท่ี 6 กำรสังเครำะห์ผลกำร P 1 - 15 ส.ค. 63 คุณภำพกำรศึกษำภำยในจำกกำรจัดกำรศึกษำ 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รอบปีกำรศึกษำ 2562 มีดังน้ี

ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2562   1. หลักสูตรจ ำนวน 70 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่ำน

กิจกรรมท่ี 7 กำรสังเครำะห์ผลกำร P 1 - 15 ส.ค. 63 เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558 มี คะแนนเฉล่ีย 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.46 (ช่วงระหว่ำง 2.89 - 3.76)
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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

ระดับคณะ และระดับวิทยำเขต   2. คณะ 51 คณะ มีคะแนนเฉล่ีย 3.71 (ช่วงระหว่ำง 

ปีกำรศึกษำ 2562 3.08 - 4.52) โดยมีคณะท่ีได้คะแนนเฉล่ีย สูงสุด ได้แก่ 

กิจกรรมท่ี 8 กำรประเมินคุณภำพ P 21 - 22 ส.ค. 63 คณะศิลปศำสตร์ วิทยำเขตชลบุรี และคะแนนเฉล่ียต่ ำสุด 

กำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ วิทยำเขต

ปีกำรศึกษำ 2562 เชียงใหม่

  3. วิทยำเขต 17แห่งมีคะแนนเฉล่ีย 3.78 (ช่วงระหว่ำง

3.27 - 4.19) โดยมีวิทยำเขตท่ีได้คะแนน เฉล่ียสูงสุด 

ได้แก่ วิทยำเขตชลบุรี และคะแนนเฉล่ียต่ ำสุด ได้แก่ 

วิทยำเขตอ่ำงทอง

  4. มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ (ส ำนักงำนอธิกำรบดี)

ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีก ำหนดนโยบำย และก ำกับติดตำมกำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย มีผลกำรประเมิน

คะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 3.81 มีคุณภำพระดับดี

  ท้ังน้ี มหำวิทยำลัยมีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอ

แนะไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำร

บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

7 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ P 2 - 30 ก.ค. 63 621,300 621,300 ผลการด าเนินงาน กองวิจัยและ

ภำยใน ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน    มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติได้ด ำเนินกำรประเมิน ประกันคุณภำพ

ปีกำรศึกษำ 2562 คุณภำพกำรศึกษำภำยในของโรงเรียนกีฬำ 11 โรง และ กำรศึกษำ

โครงกำรจัดต้ัง โรงเรียนกีฬำ 2 โรง ตำมระบบและกลไก
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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

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ด ำเนินกำรประเมินและ

รำยงำนผลกำรประเมินให้มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนกีฬำ 

ปีกำรศึกษำ 2562 ดังน้ี

  1. ระดับยอดเย่ียม ได้แก่ โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น

  2. ระดับดีเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี,

นครสวรรค์, ชลบุรี, อ่ำงทอง, ล ำปำง, นครศรีธรรมรำช,

ตรัง และโครงกำรจัดต้ังโรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก

  3. ระดับดี ได้แก่ โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี,

ยะลำ, ศรีสะเกษ และโครงกำรจัดต้ังโรงเรียนกีฬำจังหวัด

เชียงใหม่

  ท้ังน้ี โรงเรียนกีฬำมีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอ

แนะไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำร

บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

8 โครงกำรเช่ำบริกำรส่ือสำรและ P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 20,820,000 20,820,000 ผลการด าเนินงาน กองนโยบำยและแผน

โทรคมนำคม   มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ด ำเนินกำรเช่ำบริกำร

ส่ือสำรและโทรคมนำคมในกำรเช่ือมต่อระบบ Lead line 

อย่ำงครบวงจรของส ำนักงำนอธิกำรบดี วิทยำเขต17 แห่ง

และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด
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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

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติสำมำรถติดต่อประสำนงำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -

9 โครงกำรจ้ำงดูแลรักษำและซ่อม P 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 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

กีฬำแห่งชำติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหา อุปสรรค                    -

แนวทางการแก้ไข                  -
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