
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี     งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา (เก็บตัวนักกีฬา)  100,000 0 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน  
กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและอาเซียน  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ัดที่ 17 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที ่: 3) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ด าเนินการ : ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
     การแข่งขันกีฬา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกซ้อม เพ่ือให้นักกีฬามีความ
พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย การเก็บตัวฝึกซ้อมนั้นจะท าให้
นักกีฬาเกิดความสามัคคี การท างานเป็นทีม เข้าใจในระบบการแข่งขัน เทคนิคต่าง ๆ ที่
ได้รับจากผู้ฝึกสอน จนถึงมีความเชี่ยวชาญในกีฬาประเภทนั้น ๆ อีกท้ังยังส่งผลให้
เกิดผลการแข่งขันท่ีดี ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญของการเก็บตัว
ฝึกซ้อม จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา 

1. เพ่ือให้นักกีฬามีความเชี่ยวชาญในทักษะกีฬาแต่ละประเภท 
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา 
3. เพ่ือให้นักกีฬามีความพร้อมในเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย 

P2 



3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

นักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขันกีฬา 

1. นักกีฬามีความเชี่ยวชาญใน
ทักษะกีฬาแต่ละประเภทมาก
ขึ้น 
2. ผู้ฝึกสอนกับนักกีฬามีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 
3. นักกีฬามีความพร้อมในเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
มหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อม 200 (คน) 
เชิงคุณภาพ   
   1. นักกีฬามีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
มหาวิทยาลัย 

80 (ร้อยละ) 

เชิงเวลา  
   1. ระยะเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อม 5 (วัน) 
   2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 (ปี) 

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที ่30/09/2561 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

รายจ่าย
อื่น 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา (เก็บตัวนักกีฬา) 

1 ครั้ง 100,000    100,000   1 ครั้ง 100,000     

               
               

รวม  100,000    100,000 0 0 1 100,000 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักกีฬามีความเชี่ยวชาญในทักษะกีฬาแต่ละประเภทมากข้ึน 
2. ผู้ฝึกสอนกับนักกีฬามีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
3. นักกีฬามีความพร้อมในเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา 
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 

ผู้ควบคุมทีม, ผู้ฝึกสอน 
เจ้าภาพหรือผู้จัดการแข่งขัน 

สังเกตการณ์/สัมภาษณ์ สังเกตการณ์/สัมภาษณ์ จ านวนนักกีฬาที่เก็บตัวครบตาม
ก าหนด 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายกิตติกร  กล้าแข็ง) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชยั พวกดี) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมไม่ครบตามก าหนด 1. มีการติดตามจากเจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษาและเน้นย้ ากบัผู้ฝึกสอนในกีฬาแตล่ะประเภท 

   

   

 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
9, งบรายจ่ายอื่น 100,000 ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมวันละ  100 บาท  จ านวนนักกีฬา 
200 คน เก็บตัวเป็นเวลา 5 วัน รวมเป็นเงิน 100,000  บาท 

   
   
   
   



 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
     

     

     

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปนีี้ 

  

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


