รายงานผลการดาเนิน
โครงการการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ ๒๘

ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

คานา
รายงานฉบับนี้ จาทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของกองพัฒนา
นักศึกษา และประกันคุณภาพภายใน ตัวชี้วัดที่๑.๕.๒ การผลิตบัณฑิต เอตทัคคะอย่างยั่งยืน การบ่งชี้ถึงอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสรุปผลการดาเนินโครงการของฝ่ายงานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อการพัฒนาการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทาหวังว่า รายงานสรุปผลการดาเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป
คณะผู้จัดทา
ฝ่ายงานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

สารบัญ
คานา
สารบัญ
รายละเอียดโครงการที่ผ่านการอนุมัติ
สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
ภาคผนวก
ภาพประกอบกิจกรรม

หน้า
ก
ข
๑
๗

โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ ๒๘
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙/ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
-----------------------------------------๑. ชื่อโครงการ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ ๒๘
๒. สถานภาพของโครงการ : [ √ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการตาม Agenda
[ ] โครงการต่อเนื่อง …….ระบุชื่อโครงการเดิม…………
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย
[ √ ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
[ √ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสูม่ าตรฐาน
ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล

ตัวชี้วัด

5.4.1

ประกันคุณภาพ
[ √ ] องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.6

[ ] องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
[ ] องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
[ ] องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
[ ] องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

๒) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
[
[
[
[
[
[
[

องค์ประกอบ
] หมวด 1 การนาองค์การ
] หมวด 2 กลยุทธ์
] หมวด 3 ลูกค้า
] หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
] หมวด 5 บุคลากร
] หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
] หมวด 7 ผลลัพธ์

หัวข้อ

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
[ √ ] อัตลักษณ์

[ ] เอกลักษณ์

ด้าน
[ ] เป็นนักปฏิบัติ
[ ] เชี่ยวชาญการ
สื่อสาร
[√ ] จิตสาธารณะ
[ ] เน้นความเป็นวัง
[ ] องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

๕. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทางด้าน
วิชาการ เทคโนโลยีและด้านภาษา นอกจากนั้นยัง ส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ โดยกองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ตอบสนองนโยบาย
ของทางมหาวิทยาลั ย ฯ โดยจั ดท าโครงการต่างๆ หนึ่ งในนั้ น คือ โครงการกี ฬาซึ่ งกองพัฒ นานักศึก ษาให้
ความสาคัญเป็น อย่ างยิ่ ง โดยมีการจั ดสนามกีฬา เพื่อใช้สาหรับออกกาลั งกายและเล่นกีฬา ทั้งยัง จัดทา
โครงการสนับสนุนความสามารถทางด้านกีฬาของนักกีฬา เพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาให้มีทักษะ ประสบการณ์

เพิ่มขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถในการแข่งกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ซึ่งถือว่า
เป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์
สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬา
และมีการแข่งขันกีฬาภายในอย่างต่อเนื่อง จากการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษาแต่ละคณะโดยใช้
ชื่อว่า กีฬาสุนันทาสามัคคี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๗ โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือก
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และพิธีเปิด -ปิด ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ การสนับสนุน
กิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการกีฬาและการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และ
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของความรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรียนรู้การทางานร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
๖. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาตามกิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
๒. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา เป้าหมาย
๔.๒๕
๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวน ๔,๐๐๐ คน
๙. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
การแข่งขันรอบคัดเลือก
ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิด – ปิด
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐. สถานที่ดาเนินโครงการ
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา,สนามกีฬา วิทยาเขตศาลายา และสนามกีฬาเทพหัสดิน
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

ประขุมวางแผนการ
๑ ดาเนินงานเพื่อกาหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรม
จัดดาเนินงานด้านงาน
๒
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานเตรียมประสาน
๓
เรื่องสถานที่ในการจัด
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดาเนินการงานเตรียมความ
พร้อมด้านงบประมาณ
ดาเนินการแข่งขันรอบ
๕
คัดเลือก
ดาเนินการแข่งขันรอบชิง
๖
ชนะเลิศ
๗ สรุปผลการจัดโครงการ
๔

๑๒. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศึกษา ภาคปกติ จานวน
๕๑๓,๖๕๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
๑๕,๐๐๐
บาท
- ค่าเหรียญรางวัล จานวน ๔๘๙ เหรียญๆ ละ ๖๐ บาท
๒๙,๓๔๐
บาท
- ค่าถ้วยรางวัล ๔ ใบๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
๔,๘๐๐
บาท
- ค่าน้าดื่ม ตลอดการจัดการแข่งขัน
๔๐,๐๐๐
บาท
- ค่าน้าแข็งรองรับการแข่งขันตลอดการแข่งขัน
๑๒,๐๐๐
บาท
- ค่าชุดฟุตบอลนัดกระชับมิตร
๒๐,๐๐๐
บาท
- ค่ายาและเวชภัณฑ์
๑๐,๐๐๐
บาท
- ค่าอุปกรณ์รองรับการแข่งขัน
๖๐,๐๐๐
บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าเช่า และค่าบริการสนามรองรับการจัดกิจกรรม
๖๐,๐๐๐
บาท
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
ผู้บริหารในวันพิธีเปิด – ปิด
๑๘,๐๐๐
บาท
- ค่าอาหารคณะกรรมการดาเนินงานตลอดการจัดแข่งขัน และนักกีฬา
ที่เดินทางไปแข่งขัน ณ สนามศาลายา
๒๕,๐๐๐
บาท
- ค่าอาหารสาหรับนักศึกษาในวันพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน
จานวน ๔,๐๐๐ คน x ๔๐ บาท
๑๖๐,๐๐๐
บาท
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตลอดการแข่งขัน
๓๐,๐๐๐
บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จานวน ๔ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท จานวน ๖ วัน
๕,๗๖๐
บาท
- ค่าตอบแทนของพยาบาลภาคสนาม จานวน ๓ คนๆ ชั่วโมงละ ๑๒๕ บาท เป็นเวลา ๑๐ ชม.
๓,๗๕๐
บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๒๐,๐๐๐
บาท
รวมทั้งสิ้น
๕๑๓,๖๕๐
บาท
หมายเหตุ
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักกีฬามีการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาที่ดีเกิดขึ้นและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดให้
๒. นักศึกษามีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านนักปฏิบัติ และจิตสาธารณะ
๓. นักศึกษาได้ทางานเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
๑๔. การประเมินผลโครงการ
๑. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ
๓. จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา
๑๕. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กาหนดการในการแข่งขันกีฬาอาจจะไม่เป็นไปตามที่ ติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการจัดการ
กาหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ด้านสนามการ
แข่งขันอย่างใกล้ชิดทุกฝ่าย เช่น เจ้าของสนาม และ
จัดการแข่งขัน ในพิธีเปิด - ปิด
สโมสรนักศึกษา

สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
๑.
ชื่อโครงการ : สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ ๒๘
๒.
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา
๓.
วัน/เดือน/ปี : ที่จัด ระหว่างเดือนมีนาคม และพิธีปิด – เปิด วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๔.
สถานที่จัด : สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนามกีฬาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และ
สนามเทพหัสดิน
๕.
รูปแบบโครงการ/กิจกรรม : ด้วยกองพัฒนานักศึกษา ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา จึง
ได้จัดการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ ๒๘ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ/วิทยาลัย มีชนิดกีฬา
ทั้งหมด ๙ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ๑. ฟุตบอล ๑๑ คน ๒. วอลเลย์บอล ๓. บาสเกตบอล ๔. แบดมินตัน ๕ เท
เบิลเทนนิส ๖. กรีฑา ๗. เปตอง ๘. หมากกระดาน ๙. เซปักตะกร้อ โดยจัดการแข่งขันรอบคักเลือก ระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๐ มีนักกีฬาหน้าคณะครุศาสตร์ สนามกีฬาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
และพิธีเปิด – ปิด พร้อมการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ การประกวด กองเชียร์ ผู้นาเชียร์ ในวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน กรุงเทพมหานคร
๖.
งบประมาณ : งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศึกษา
ภาคปกติ จานวน ๕๑๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๓๗๖,๙๖๐
บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ทางการเงินและพัสดุ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๗.
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ : ตัวแทนนักกีฬา และนักศึกษา จานวน ๔,๐๐๐ คน
๘.
ผลการดาเนินงาน :
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาตามกิจกรรม ผลการประเมิน ร้อยละ ๑๐๐
๒. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ๔.๕๐
๓. รางวัลการแข่งขัน ๑.) ผลกีฬารวมชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.) ผลประกวดผู้นา
เชียร์ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ ๓.) ผลการประกวดกองเชียร์ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
๙.
ปัญหา/อุปสรรค : ๑. การบริหารจัดการเวลา ณ พิธีเปิด – ปิด ไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในกาหนด เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคณะไม่เคารพกติกาด้านเวลา ๒. สภาพอากาศที่ร้อนทาให้นักศึกษา
ป่วยเป็นจานวนมาก ๓. ด้านการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการส่งเอกสารเบิกจ่าย ทาให้
เกิดความล่าช้า
๑๐. แนวทางแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง : ๑. กาหนดเวลาการดาเนินกิจกรรมอย่างรอบคอบทาความเข้าใจ
และสร้างกติกาด้านเวลาแก่นักศึกษาให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ๒. อาจจะต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ร้อน ๓. ให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทาความ
เข้าใจร่วมกัน หรือให้อบรมร่วมกันถึงระเบียบการเบิกจ่าย เพื่อให้มีความเข้าใจต้องกันและถูกต้องตามหลักการ
เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ
๑๑. วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม : ๑. นักศึกษามีพัฒนาทักษะด้านกีฬาที่ดีขึ้นและมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมที่หมาวิทยาลัยจัดให้ ๒. นักศึกษามีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านนัก
ปฏิบัติ และจิตสาธารณะ ๓. นักกีฬาได้ทางานเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๑๒. การประเมินโครงการ : ๑. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ๓.จานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการ
๑๓. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ : สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง/
กาหนดการในการแข่งขันกีฬาอาจจะไม่เป็นไปตามที่กาหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ด้านสนามการจัดการ
แข่งขัน ในพิธีเปิด – ปิด
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง/ติดตาและแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการจัดการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
ทุกฝ่าย เช่น เจ้าของสนาม และสโมสรนักศึกษา

ภาคผนวก

ภาพประกอบกิจกรรม

