รายงานผล

โครงการ สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา
(การแข่งขันฟุตซอล "ท่าทรายแชมเปี้ยน ครั้งที่ ๖")

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬาท่าทรายต้านยาเสพติด ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1

บทสรุป
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา TQF ซึ่งการจัดโครงการ
สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา (การแข่งขันยูยิตสูชิลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่
๙) นี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักศึกษา ในการพัฒนา ด้านกิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริม
สุขภาพ อีก ทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึก ษาสามารถนาแนวทางหรือประโยชน์ที่ไ ด้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวติ ของนักศึกษาได้
ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดทารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการศึกษาประเด็น แนวทางหรือประโยชน์ของกิจกรรมสาหรับการพัฒนางาน
กิจกรรมต่อไป
กองพัฒนานักศึกษา
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
๑. ชื่อโครงการ สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฟุตซอล
"ท่าทรายแชมเปี้ยน ครั้งที่ ๖"
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐/ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
-----------------------------------------๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา (สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฟุตซอล“ท่าทรายแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๖”)
๒. สถานภาพของโครงการ : [ √ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการต่อเนื่อง (ระบุชื่อโครงการเดิม)...............................................
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์
[√ ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่
และสิทธิปญ
ั ญา
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพ
1.4.2 [ √ ] องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.4/1.5

[ ] 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
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๕. หลักการและเหตุผล
การสนับสนุนด้านกีฬาแก่นักศึกษา และบุคลากรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขัน
กีฬา การจัดกิจกรรมการออกกาลังกายภายในมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาเหล่านี้จะสามารถพัฒนาให้ บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและสุ ขภาพจิต ด้วยความสาคัญและ
ประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาดังกล่าว
ปัจจุบันการให้ความสาคัญเกี่ยวกับกีฬามีเพิ่มมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้การ
สนับสนุนและให้ความสาคัญกับกีฬาอย่างเด่นชัด เนื่องจากกีฬาเป็นหนึ่งในหนทางแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อัน
เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ดังจะเห็นได้จากประเทศต่างๆในโลกทุ่มเทงบประมาณอย่างมากมายในการพัฒนากีฬา ซึ่ง
เป้าหมายคือ การทาให้ประชากรมีศักยภาพในการแข่งขันกับภายนอกได้อย่างทัดเทียม การสนับสนุนด้านกีฬาแก่
เยาวชน ประชาชน ทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมการ
ออกกาลังกายในสวนสาธารณะ หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเหล่านี้จะสามารถ
พัฒนาให้เยาวชน และประชาชนของประเทศ ได้รับประโยชน์จากกีฬาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและ
ด้านอื่นๆ ด้วยความสาคัญและประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาดังกล่าว
การให้นักศึกษาทุกคนออกกาลังกายและเล่นกีฬา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้มหาวิทยาลัยมีการ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกีฬาในระดับคณะ สาขาวิชา เพื่อสร้างความสามัคคี และ
กีฬาเพื่อการแข่งขันและเพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๖. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาประสบการณ์นักกีฬา สู่การแข่งขันระดับอุดมศึกษา
๒. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสามารถทางกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย
๓. เพื่อสร้างทักษะให้กับนักกีฬาประเภทโควตานักกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา เป้าหมาย ๔.๒๕
๒. จานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ เป้าหมาย ๑
รางวัล
๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักกีฬาฟุตซอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๙. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๐. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ สนามกีฬาท่าทรายต้านยาเสพติด ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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๑๑. แผนการดาเนินงาน
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

๑
๒

ดาเนินการฝึกซ้อมนักกีฬา
จัดทาโครงการ
ดาเนินการเตรียมเอกสาร
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
เข้าร่วมการแข่งขัน
ประเมินผลโครงการ

๓
๔
๕

ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศึกษา ภาคปกติ จานวน ๘,๐๐๐ บาท
(แปดพันบาทถ้วน)
ค่าวัสดุ
- น้ามันเชื้อเพลิง
๕,๐๐๐
บาท
- ค่าน้าดื่ม
๑,๐๐๐
บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๒,๐๐๐
บาท
รวมทั้งสิ้น
๘,๐๐๐
บาท
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับอุดมศึกษา
๒. นักศึกษามีสุขภาพที่ดีด้วยการพัฒนาจากระบบการเล่นกีฬา
๓. นักศึกษามีการพัฒนาด้านจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
๔. ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีอันดับหรือสถิติที่ดี
๑๔. การประเมินผลโครงการ
๑. จากการสังเกตและการประเมินผลงานของการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ
๒. แบบสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
๑๕. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
-ในการแข่งขันรายการดังกล่าวเป็นเวลาในช่วงเย็น
-ประสานกับผู้ฝึกสอนช่วยการเดินทางแข่งขันและ
อาจจะมีปัญหาเรื่องรถที่รับส่งนักกีฬาเพื่อใช้ทาการ
ประสานรถผู้ปกครองในการเดินทางไปทาการแข่งขัน
แข่งขัน
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นายไผท ฉายาบัตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
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รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
1. ชื่อโครงการ : สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฟุตซอล
"ท่าทรายแชมเปี้ยน ครั้งที่ ๖"
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา
3. วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ: ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
4. สถานที่จัด: ณ สนามกีฬาท่าทรายต้านยาเสพติด ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร5.
กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๗ คน
6. วัตถุประสงค์
6.1 วัตถุประสงค์ตามแผน
๑. เพื่อพัฒนาประสบการณ์นักกีฬา สู่การแข่งขันระดับอุดมศึกษา
๒. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสามารถทางกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย
๓. เพื่อสร้างทักษะให้กับนักกีฬาประเภทโควตานักกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ
ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มรี ายการแข่งขันในระดับที่สูงขึน้ เพื่อเป็นช้อง
ทางสูก่ ารเป็นนักกีฬากึ่งอาชีพ ต่อไป
7. ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
๑. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
เป้าหมาย ๔.๒๕
ผลการดาเนินงาน 5.00
๒. จานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าหมาย ๑ รางวัล
ผลการดาเนินงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมถ้วยรางวัล
8. งบประมาณ:
จากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวน
สุนันทา ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศึกษา ภาคปกติ จานวน ๘,๐๐๐ บาท
(แปดพันถ้วน) โดยใช้จริงเป็นจานวนเงิน ๒,๗๓๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมีรายการ
ดังต่อไปนี้
๑. ค่าเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก,ค่าน้ามันเชื้อเพลิง) จานวน ๒,๗๓๐ บาท
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รวมทั้งสิน้ ๒,๗๓๐ บาท ทั้งนี้ เหลือเงินงบประมาณ จานวน ๕,๒๗๐ บาท (ห้าพันสองร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน)
9. ผลการแข่งขัน :
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมถ้วยรางวัล
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ภาพกิจกรรม
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