
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี                              

ราชมงคลแห่งประเทศไทย  คร้ังที่ 30   “อีสานเกมส์” 

ระหว่างวนัที่ 31 มกราคม – 7 กมุภาพนัธ์  2557 

ณ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  จังหวดันครราชสีมา 
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คํานํา 
 

รายงานผลการดํา เ นินงานโครงการสมัครเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลย ี                                   

ราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี  30  “อีสานเกมส์” ระหว่างว ันท่ี 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2557                       

ณ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมพฒันาการความสามารถของนกัศึกษาใหมี้มาตรฐานการเล่นกีฬาท่ีสูงข้ึนสู่ความเป็นเลิศ 

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงอนัดีงามของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ปรากฏใน          

หมู่สมาชิกของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัว่ประเทศต่อไป 

4. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด 

 

 

 

                                                                                                งานกีฬา  กองพฒันานกัศึกษา 

                                                                                     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ  2557 

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
_______________________ 

 
 

ผลผลติ  :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์             
ช่ือโครงการ  โครงการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 

หน่วยงาน  กองพฒันานกัศึกษา  สาํนกังานอธิการบดี  
ได้รับจดัสรรงบประมาณ              รายได ้              จาํนวน        2,300,000          บาท 
มผีลการดาํเนินงาน  ดงันี ้
 ดาํเนินโครงการแลว้เสร็จ  โดยมีผลการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 

1.  วนั/สถานท่ีดาํเนินการ  ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม – 8 กุมภาพนัธ์  2557 ณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

                                          จงัหวดันครราชสีมา             

2.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ      161   คน  

              3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ สาธาณูปโภค รวม 
123,600 1,280,388 706,162 ............................. 2,110,150 

 

 4.  ผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั    

   ตวัช้ีวดัความสาํเร็จระดบัผลผลิต 

    เชิงปริมาณ  : 

      เป้าหมาย   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  จาํนวน   158  คน 

      ผลการดาํเนินงาน  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  จาํนวน 161   คน 

  เชิงคุณภาพ  : 

     เป้าหมาย  ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ร้อยละ  80 

     ผลการดาํเนินงาน  ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ร้อยละ 94.40    

  เชิงเวลา  : 

     เป้าหมาย    โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  ร้อยละ  90           
     ผลการดาํเนินงาน  โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  ร้อยละ  100 

 5.  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
  ปัญหา/อุปสรรค 

1. สถานท่ีแข่งขนักีฬาบางชนิดไกลจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงใชร้ะยะเวลาในการ  

เดินทางค่อนขา้งนาน 

  2.    นกักีฬาไม่ใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาฯ  

  แนวทางแกไ้ข 

1. ไม่สามารถแกไ้ขได ้เน่ืองจากเจา้ภาพเป็นผูด้าํเนินการจดัการแข่งขนักีฬาฯ 

2. แจง้ผูค้วบคุมทีม ใหก้าํชบันกักีฬาเขา้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาฯ 



 
 
 

 6.  ภาพกิจกรรม 
       

                                                 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 

   
 

                                                

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
      
      ลงช่ือ  .............................................................  ผูรั้บผิดชอบโครงการ/ผูร้ายงาน 
                   (นายนเรศ                ภูคะฮาต) 
                         วนัท่ี ....................................................... 
            โทรศพัท ์ 02 – 2829009-15 ต่อ 6051 

      
      ลงช่ือ  ............................................................  หวัหนา้หน่วยงาน 
                  (นางประดิษฐา            นาครักษา) 
     ตาํแหน่ง  รักษาราชการแทน  ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประมวลภาพ 

โครงการสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย   

คร้ังที ่30  “อสีานเกมส์” 

ระหว่างวนัที ่ 31  มกราคม  –  7  กุมภาพนัธ์  2557 

ณ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   จังหวดันครราชสีมา 

            

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

รายช่ือผูควบคุมทีม 

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 “อีสานเกมส” 

ระหวางวันท่ี 29 – 7 กุมภาพันธ 2557 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง สังกัดคณะ หมายเหตุ 
1 ผศ.ยุทธภมูิ                 สุวรรณเดช   รองอธิการบดีฯ สํานักงานอธิการบด ี  
2 นางประดิษฐา             นาครักษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบด ี  
3 นายนเรศ                   ภูคะฮาต ผูประสานงาน กองพัฒนานักศึกษา  
4 นางสาวระพีพร            ทองปน ผูประสานงาน/ผูฝกสอนกรีฑา กองพัฒนานักศึกษา  
5 นายฉลอง                   อภิวงค ผูประสานงาน กองพัฒนานักศึกษา  
6 นางสาวภัสรา              อนฟก ผูประสานงาน กองพัฒนานักศึกษา  
7 นายอนิรุธ                   เทียบคุณ ผูจัดการทีมฟุตบอล ศิลปศาสตร  
8 นายอรรถพล               ชวยค้ําชู ผูฝกสอนฟุตบอล วิศวกรรมสาสตร  
9 นายขจรเกียรติ             ขุนชิต  ผูชวยผูฝกสอน ศิลปศาสตร  
10 นางสาวศศิกานต          จันทนสมิต ผูจัดการทีมบาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
11 นายอภิวัฒน                ประสารแกว ผูฝกสอนบาสเกตบอลชาย   
12 นายปฎิญญา                 บุญสิน ผูชวยผูฝกสอนบาสเกตบอลชาย   
13 นางศรีสุดา                 อยูแยมศร ี ผูจัดการทีมบาสเกตบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
14 นายสมศักดิ์                พรสวุรรณนภา ผูฝกสอนบาสเกตบอลหญิง   
15 นายรังสรรค                ลานทองกุล ผูชวยผูฝกสอนบาสเกตบอลหญิง   
16 นางสาวดวงพร             นิลสําราญ ผูชวยผูฝกสอนบาสเกตบอลหญิง   
17 นางสาวฉัตรฤดี           สุบรรณ ณ อยุธยา ผูจัดการทีมวอลเลยบอลชาย /  

ผูจัดการทีมวายนํ้าชาย 
ศิลปศาสตร  

18 นายนพดล                  สิงหงาม ผูฝกสอนวอลเลยบอลชาย   
19 นางสาวทิพรดา            มุงดี ผูชวยผูฝกสอนวอลเลยบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
20 นายกษิดิ์เดช               สุทธิวานิช ผูจัดการทีมวอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
21 นายบุญยืน                 อบมานนท ผูฝกสอนวอลเลยบอลหญิง   
22 นายสายชล                 สุขอุนเรือน ผูชวยผูฝกสอนวอลเลยบอลหญิง   
23 ผศ.อภิชัย                   มุสิกทอง ผูจัดการทีมเซปกตะกรอ/ผูจัดการทีม

ตะกรอลอดหวง 
ศิลปศาสตร  

24 นายสนธยา                 การด ผูฝกสอนเซปกตะกรอ ศิลปศาสตร  
25 นายปยะชาติ               สิทธิวิภูศิร ิ ผูชวยผูฝกสอนเซปกตะกรอ ศิลปศาสตร  
26 นายพัลลพ                  หามะล ิ ผูจัดการทีมฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
27 นายชัยวุฒิ                  ชัยฤกษ ผูฝกสอนฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
28 นายเกียรติยศ              สามารถ ผูชวยฝกฝกสอนฟุตซอลชาย   
29 ผศ.วาสนา                  ชางมวง ผูจัดการทีมฟุตซอลหญิง อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
30 นายวิโรจน                  ผดุงทศ ผูฝกสอนฟุตซอลหญิง อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
31 นายคมพันธ                ชมสมุทร ผูชวยผูฝกสอนฟุตซอลหญิง อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
32 ดร.พรพิไล                  เติมสินสวัสดิ ์ ผูจัดการทีมวอลเลยบอลชายหาดชาย ศิลปศาสตร  
33 นายโกษิต                  จันทนสมิต ผูฝกสอนวอลเลยบอลชายหาดชาย วิศวกรรมศาสตร  
34 นางสาวลัดดา              มณีเนียม ผูชวยผูฝกสอนวอลเลยบอลชายหาดชาย /    

ผูฝกสอนวายน้ําชาย 
วิศวกรรมศาสตร  

35 นางสาวกรรณิกา          คลายโพธ์ิทอง ผูจัดการทีมแบดมินตัน วิทยาศาสตร  
36 นายธนัท                    โกยวานิช ผูฝกสอนแบดมินตัน วิทยาศาสตร  

 



 
 

รายช่ือผูควบคุมทีม 

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 “อีสานเกมส” 

ระหวางวันท่ี 29 – 7 กุมภาพันธ 2557 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง สังกัดคณะ หมายเหตุ 
37 นายชัยศิริ                  เอ่ียมกุลวัฒน ผูชวยฝกสอนแบดมินตัน   
38 นางอาภัสรา               นพพรพงศา ผูจัดการทีมกรีฑา/ผูฝกสอนครอสเวิรด ศิลปศาสตร  
39 ผศ.จิรภัทร                  ตันติทวีกุล ผูจัดการหมากกระดาน ศิลปศาสตร  
40 รศ.รังสรรค                  อักษรชาต ิ ผูฝกสอนหมากกระดาน ศิลปศาสตร  
41 นางลลิดา                    จูมโสดา ผูจัดการทีมเทเบิลเทนนิส บริหารธุรกิจ  
42 นางสาววรัญญา             สมศิร ิ ผูฝกสอนเทเบิลเทนนิส บริหารธุรกิจ  
43 วาท่ีรอยตรีวีระพล          ปนมาเช้ือ ผูฝกสอนเทเบิลเทนนิส บริหารธุรกิจ  
44 นายประดิษฐ                พยุงวงค ผูจัดการทีมเทนนิส ศิลปศาสตร  
45 นายไตรวุฒิ                  วุฒิสอน ผูจัดการทีมเปตอง กองพัฒนานักศึกษา  
46 นายทวีทรัพย                พรหมนุช ผูฝกสอนเปตอง สหกรณพาณิชพระนคร  
47 นายมณพ                    ดํานอย ผูฝกสอนตะกรอลอดหวง วิศวกรรมศาสตร  
48 นายทวีศักดิ์                  ตรงติรกุล ผูจัดการทีมครอสเวิรด ครุศาสตร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือนักศึกษา 

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 “อีสานเกมส” 

ระหวางวันท่ี 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2557 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ นักกฬีา สังกัดคณะ หมายเหตุ 
1 นายณัฐวิทย              จารุดุล    กรีฑา ศิลปศาสตร  
2 นายกมลวัฒน            พันธุนิล เทนนิส วิศวกรรมศาสตร  
3 นายกษาน                โตกิจพาณิชย  เทเบิลเทนนิส บริหารธุรกิจ  
4 นายอุเทน                 วงศวัฒนาอาร ี เทเบิลเทนนิส วิศวกรรมศาสตร  
5 นายสิทธิณัฐ              โสติสงฆ เทเบิลเทนนิส วิศวกรรมศาสตร  
6 นางสาวศิริขวัญ          กลิ่นหอม เทเบิลเทนนิส บริหารธุรกิจ  
7 นางสาวรินทิพย          กองเพียร เทเบิลเทนนิส บริหารธุรกิจ  
8 นางสาววไลพร           พาลาภ เทเบิลเทนนิส วิศวกรรมศาสตร  
9 นายพุฒิพงศ              พุทธลีลาศ แบดมินตัน วิศวกรรมศาสตร  
10 นายวทัญู               เกียรติกําจร แบดมินตัน สื่อสารมวลชน  
11 นายนฤชิต                ลออศร ี แบดมินตัน สื่อสารมวลชน  
12 นายศุภวิชญ              ศิริเรือง แบดมินตัน บริหารธุรกิจ  
13 นายทศวัชร               มงคลสุขวัฒน แบดมินตัน บริหารธุรกิจ  
14 นายณัฐพงศ              ประสงคธรรม แบดมินตัน บริหารธุรกิจ  
15 นางสาวชุติมา            วรรณโกษิตย แบดมินตัน วิศวกรรมศาสตร  
16 นางสาวปรีดยีา          เถ่ือนลอย แบดมินตัน สื่อสารมวลชน  
17 นางสาวณัฐชา           คุมมงคล แบดมินตัน บริหารธุรกิจ  
18 นายนราธิป               สินสืบผล หมากกระดาน ศิลปศาสตร  
19 นายธนิต                  เย็นใจช้ืน หมากกระดาน วิทยาศาสตร  
20 นายกลยธัช               รอดกันภัย หมากกระดาน ศิลปศาสตร  
21 นายบรรพต               ตพรัตน หมากกระดาน ศิลปศาสตร  
22 นายชิษณุ                 ฉัตรวิชัย หมากกระดาน บริหารธุรกิจ  
23 นายอุทิศ                  มากแกว หมากกระดาน วิศวกรรมศาสตร  
24 นายนฤดล                ธีระเถกิง หมากกระดาน บริหารธุรกิจ  
25 นางสาวนลินี             ภิรมยศักดิ ์ หมากกระดาน วิทยาศาสตร  
26 นางสาวมัณฑนา         จันทศร หมากกระดาน วิศวกรรมสาสตร  
27 นางสาวดวงพร           วารินรักษ หมากกระดาน บริหารธุรกิจ  
28 นางสาวกานติมา         เรืองรองสรไกร หมากกระดาน ศิลปศาสตร  
29 นายภัทรกร               เมืองทวี วายนํ้า วิศวกรรมศาสตร  
30 นายสันติ                  กาญจนพิบูลย วายนํ้า สื่อสารมวลชน  
31 นายสุรศักดิ ์              สงเคราะหชาติ วายนํ้า คหกรรมศาสตร  
32 นายศุภฤกษ              จวบสมัย วายนํ้า วิศวกรรมศาสตร  
33 นายปยะพันธ            พาฬเสวต วายนํ้า วิศวกรรมศาสตร  
34 นายสิทธิศักดิ์             เรืองแรงสกุล เปตอง วิศวกรรมศาสตร  
35 นายสุรอรรถ             จันกระพอ เปตอง คหกรรมศาสตร  
36 นายวรายุทธ             บุญปมใจ เปตอง ครุศาสตรอุตสาหกรรม  
37 นายสิทธิกานต           สุขรักษาวงศ เปตอง บริหารธุรกิจ  
38 นางสาวชนันรัตน        วีระเพ็ชร เปตอง วิศวกรรมศาสตร  
39 นางสาวนันทพร          เหลืองทอง เปตอง บริหารธุรกิจ  
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ นักกฬีา สังกัดคณะ หมายเหตุ 
40 นางสาวพัดชา            อินทรประสิทธ์ิ เปตอง ศิลปศาสตร  
41 นางสาววิภาวรรณ       ภิรมยรักษ เปตอง บริหารธุรกิจ  
43 นายจักรี                  แตประเสริฐ ครอสเวิรด วิศวกรรมศาสตร  
44 นางสาวณัฐนรี           เพชรเครือ ครอสเวิรด วิศวกรรมศาสตร  
45 นางสาวสาวิตรี           มัทนัง ครอสเวิรด ครุศาสตร  
46 นายภานุพงศ            ศรีลารัตน วอลเลยบอลชายหาด วิทยาศาสตร  
47 นายยุทธภูมิ              ปานด ี วอลเลยบอลชายหาด วิทยาศาสตร  
48 นายสุรศักดิ์               ยืนยง   วอลเลยบอลชายหาด บริหารธุรกิจ  
49 นายณัฐวุฒิ               รัตนบุร ี บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
50 นายปยะพงศ            ชีวรุงเรืองกุล บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
51 นายวิชานันท             ศรีจันทร บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
52 นายจักรพงษ             ฐานิวัฒนานนท บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
53 นายพงศกร               สงศรีจันทร บาสเกตบอลชาย สื่อสารมวลชน  
54 นายศุภศิทธ์ิ              พูลลาภ บาสเกตบอลชาย สื่อสารมวลชน  
55 นายเธียรชัย              แสงกาศนีย บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
56 นายชยานันท            เตื้องวิวัฒน บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
57 นายชนินทร              จงมีสุข บาสเกตบอลชาย บริหารธุรกิจ  
58 นายอนุศาสน            จับใจนาย บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
59 นายเมธัส                 อุทิศไทย บาสเกตบอลชาย ครุศาสตร  
60 นายธนกร                กาญจนถาวร บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
61 นายดิตถกร               แวววรรณจิตร บาสเกตบอลชาย สื่อสารมวลชน  
62 นายทีปกร                พ่ึงสุนทรศิริมาศ บาสเกตบอลชาย บริหารธุรกิจ  
63 นายทวีพงศ               สัมฤทธ์ินอก บาสเกตบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
64 นายเชิดชัย               ชมพัฒน ฟุตซอลชาย บริหารธุรกิจ  
65 นายธนวัต                 แสนชัย ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
66 นายธนวินท               แสนชัย ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
67 นายปรัชญา               ปรัชญาโยธิน ฟุตซอลชาย บริหารธุรกิจ  
68 นายปนทิพย              ไชยมงคล ฟุตซอลชาย บริหารธุรกิจ  
69 นายพิศิษฐ                 อมรสิทธิวงศ ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
70 นายยศธร                  พิทักษ ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
71 นายรังสิต                  เขมวสุธามาศ ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
72 นายวสันต                  ปถมพานิชย ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
73 นายสหรัฐ                  ทองกระจาง ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
74 นายเอกราช                เขมวสุธามาศ ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
75 นายธนพล                  ลือชาพิทักษ ฟุตซอลชาย อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
76 นายวรเชษฐ               อินทรแกว ฟุตซอลชาย บริหารธุรกิจ  
77 นายจิรวัฒน               จิระสุนทร ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
78 นายพันธุสวัสดิ์            พันตาย ฟุตซอลชาย ศิลปศาสตร  
79 นางสาวสุพัชญา           ตะวรรณ ฟุตซอลหญิง สื่อสารมวลชน  
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ นักกฬีา สังกัดคณะ หมายเหตุ 
80 นางสาววรรณศิริ          โรจนาพันธุพัฒน ฟุตซอลหญิง สื่อสารมวลชน  
81 นางสาวณัฐกานต          ชูสวัสดิ ์ ฟุตซอลหญิง สื่อสารมวลชน  
82 นางสาวปวีณา              ทองอยู ฟุตซอลหญิง สถาปตยกรรม  
83 นางสาวสุทธิตา             ศรีคราม ฟุตซอลหญิง บริหารธุรกิจ  
84 นางสาววิลาวัลย           ธาระถอย ฟุตซอลหญิง บริหารธุรกิจ  
85 นางสาวสิรริัตน            เอมเอ่ียม ฟุตซอลหญิง สื่อสารมวลชน  
86 นางสาววรรนิภา           บัวตา ฟุตซอลหญิง อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
87 นางสาวปรารถนา         พงษมิตร ฟุตซอลหญิง สื่อสารมวลชน  
88 นางสาวสุวาธินี             เผาะสูงเนิน ฟุตซอลหญิง บริหารธุรกิจ  
89 นางสาวจิณณรตัน         วิเศษแกว ฟุตซอลหญิง คหกรรมศาสตร  
90 นางสาวกิตติมา             นามหนองออ ฟุตซอลหญิง อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
91 นายชัยมงคล                ทองบอ ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
92 นายธนารุจ                  แตงออน ฟุตบอล บริหารธุรกิจ  
93 นายภูรเิดช                   กายขุนทด ฟุตบอล วิศวกรรมสาสตร  
94 นายสุเทพ                    โกสกุล ฟุตบอล ศิลปศาสตร  
95 นายมูฮําหมัดฮานาฟ        หะยียามา ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
96 นายสุเนตร                   อรามรศัม ี ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
97 นายไตรรักษ                 มณีมาศ ฟุตบอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
98 นายบดี                       จันทรสนธิ ฟุตบอล ครุศาสตร  
99 นายวิชานนท                 โพธ์ิทอง ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
100 นายสุกิจ                      ประทีปฉาย ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
101 นายประสาน                 ตึกด ี ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
102 นายสุทธิพงษ                 เตปา ฟุตบอล วิศวกรรมสาสตร  
103 นายรับฟา                     วงษาราม ฟุตบอล วิทยาศาสตร  
104 นายธนวัฒน                  สนามเขต ฟุตบอล ครุศาสตร  
105 นายวัชระ                     ตีประเคน ฟุตบอล ครุศาสตร  
106 นายนฤเบศร                 วงศอภัย ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
107 นายภานุวัฒน                สายชล ฟุตบอล วิทยาศาสตร  
108 นายณัฐพล                   กิจติสร ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
109 นายภานุวัฒน                แสงเสวตร ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
110 นายจตุรภัทร                 วรรณโก ฟุตบอล วิศวกรรมศาสตร  
111 นายชิตพนธ                  สังขรัตน ตะกรอลอดหวง / 

เซปกตะกรอ 
ครุศาสตร  

112 นายธนากร                  พรอมรักษ ตะกรอลอดหวง / 
เซปกตะกรอ 

ศิลปศาสตร  

113 นายคฤหาสณ               จําสูญ ตะกรอลอดหวง / 
เซปกตะกรอ 

วิศวกรรมศาสตร  

114 นายเซอรวี                   แววพราม ตะกรอลอดหวง / 
เซปกตะกรอ 

ศิลปศาสตร  
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ นักกฬีา สังกัดคณะ หมายเหตุ 
115 นายธนสรณ                  กิมบัิติ ตะกรอลอดหวง / 

เซปกตะกรอ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  

116 นายวรากรณ                 ธรรมนิตยถาวร ตะกรอลอดหวง / 
เซปกตะกรอ 

บริหารธุรกิจ  

117 นายณัฐพงค                   บุรัสการ ตะกรอลอดหวง / 
เซปกตะกรอ 

ครุศาสตร  

118 นายชวลิต                     กลาวแลว ตะกรอลอดหวง / 
เซปกตะกรอ 

บริหารธุรกิจ  

119 นายชาญณรงค                พลเลศิ ตะกรอลอดหวง / 
เซปกตะกรอ 

บริหารธุรกิจ  

120 นายสรายุทธ                   เสตะกลัมพ ตะกรอลอดหวง / 
เซปกตะกรอ 

ครุศาสตร  

121 นางสาวปยะดา               ชูแสง เซปกตะกรอหญิง วิศวกรรมศาสตร  
122 นางสาวเพลินตา              เน้ือแกว เซปกตะกรอหญิง ศิลปศาสตร  
123 นางสาวบุษยา                 แสงรักษา เซปกตะกรอหญิง บริหารธุรกิจ  
124 นางสาวกิตติยา               แกะเฮา เซปกตะกรอหญิง  ศิลปศาสตร  
125 นางสาวอรวรรณ             สุภาคนธ วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
126 นางสาวกันยา                 หงษา วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
127 นางสาวอโณทัย              อินนะลา วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
128 นางสาวอังคณา              ปากเกร็ด วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
129 นางสาวนิภาพร              เกษละคร วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
130 นางสาววิสารตัน             จันทรารัตน วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
131 นางสาวสุพรรณธิณี          แซแต วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
132 นางสาวยุพาภรณ            กงซุย วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
133 นางสาวภัคจริา               นครนุรักษ วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
134 นางสาวเมรินทร              สุรสังข วอลเลยบอลหญิง ศิลปศาสตร  
135 นางสาวมยุรี                  ณะตะวัน วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
136 นางสาวสุปรยิา               ชินวร วอลเลยบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
137 นายวรพงษ                    วงศจันทร วอลเลยบอลชาย วิทยาศาสตร  
138 นายวัชระ                     ปุญสิร ิ วอลเลยบอลชาย บริหารธุรกิจ  
139 นายสุรเดช                    วงศแดง วอลเลยบอลชาย บริหารธุรกิจ  
140 นายพีรพงศ                   ลาภสมิทธ์ิ วอลเลยบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
141 นายเกรียงไกร                กันธะริน วอลเลยบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
142 นายสรายุทธ                  ทองนุม วอลเลยบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
143 นายวิศรุต                     เสือดอนกลอย วอลเลยบอลชาย อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
144 นายศตวรรษ                 สดใส วอลเลยบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
145 นายนัทธพง                  บุนนท วอลเลยบอลชาย วิทยาศาสตร  
146 นายราเชนทร                โกสะยะโยธิน วอลเลยบอลชาย วิศวกรรมศาสตร  
147 นายวิทวัฒ                    ปราบพินาศ วอลเลยบอลชาย วิทยาศาสตร  

 



 
 

รายช่ือนักศึกษา 

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 “อีสานเกมส” 

ระหวางวันท่ี 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2557 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ นักกฬีา สังกัดคณะ หมายเหตุ 
148 นายบุญยืน                    อบมานนท วอลเลยบอลชาย บริหารธุรกิจ  
149 นางสาวแสงระวี บาสเกตบอลหญิง ศิลปศาสตร  
150 นางสาวศิริเพ็ญ               ออนเพ็ชร บาสเกตบอลหญิง สื่อสารมวลชน  
151 นางสาวอุมมณี                สุขนึก บาสเกตบอลหญิง สื่อสารมวลชน  
152 นางสาววรัญญา               แรงจริง บาสเกตบอลหญิง สื่อสารมวลชน  
153 นางสาวเพ็ญนภา             ฮงสวัสดิ ์ บาสเกตบอลหญิง ครุศาสตร  
154 นางสาวปรณิดา               ตันวัชรปาณ ี บาสเกตบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
155 นางสาวสมปรารถนา         วินิจฉัย บาสเกตบอลหญิง วิทยาศาสตร  
156 นางสาวพรรวิภา              เพ็ญเกิด บาสเกตบอลหญิง วิทยาศาสตร  
157 นางสาวตาล                   กมลเลิศ บาสเกตบอลหญิง บริหารธุรกิจ  
158 นางสาวกันตกนิษฐ           สมราง บาสเกตบอลหญิง ศิลปศาสตร  
159 นางสาวอัมพร                 ฤกษชัย บาสเกตบอลหญิง ศิลปศาสตร  
160 นางสาวสุภาวดี                ภูมิวิจิตรชัย บาสเกตบอลหญิง คหกรรมศาสตร  
161 นายฐาปกรณ                  แดนสุริยานนท เทเบิลเทนนิส วิศวกรรมศาสตร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการแขงขัน 

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 “อีสานเกมส” 

ระหวางวันท่ี 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2557 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สงเขารวมการแขงขันกีฬาฯ จํานวน 15 ชนิดกีฬา และไดรับเหรยีญรางวัล         

จํานวน 8 ชนิดกีฬา ไดอันดับท่ี 6 จาก 9 สถาบัน ดังน้ี 
 

1. วายนํ้า ประเภท  ผลัดฟรีไสตล 4x50 ม. ชายท่ัวไป ไดรับเหรยีญทองแดง 

     ผลัดผสม 4x100 ม. ชายท่ัวไป ไดรับเหรยีญทอง 

     ผลัดฟรีไสตล 4x100 ม. ชาย  ไดรับเหรยีญทองแดง 

     ผลัดผสม 4x50 ม. ชาย  ไดรับเหรยีญทองแดง 
 

2. เซปกตะกรอ ประเภท  ทีมชุด (ชาย)   ไดรับเหรยีญทอง 

ทีมเดี่ยว (ชาย   ไดรับเหรยีญเงิน 

ทีมคู (ชาย)   ไดรับเหรยีญเงิน 

ทีมคู (หญิง)   ไดรับเหรยีญทองแดง 
 

3. ครอสเวิรด ประเภท  คูผสม    ไดรีบเหรยีญทองแดง 
 

4. เทเบิลเทนนิส ประเภท   ทีมชาย     ไดรับเหรยีญทองแดง 

ทีมหญิง     ไดรับเหรยีญเงิน 

หญิงคู     ไดรับเหรยีญทอง 

คูผสม     ไดรับเหรยีญทองแดง 

บุคคลเดี่ยว (หญิง)    ไดรับเหรยีญทอง 
 

5. เปตอง ประเภท   ทีม 2 คน (หญิง)    ไดรับเหรยีญเงิน 

คูผสม     ไดรับเหรยีญทองแดง 
 

6. แบดมินตัน  ประเภท   ทีมชาย     ไดรับเหรยีญเงิน 

บุคคลเดี่ยว (ชาย)    ไดรับเหรยีญเงิน 

บุคคลเดี่ยว (หญิง)    ไดรับเหรยีญทองแดง 

คูผสม     ไดรับเหรยีญทองแดง 

ชายคู     ไดรับเหรยีญทองแดง 

หญิงคู     ไดรับเหรยีญทองแดง 
 

7. หมากลอม ประเภท   ทีมชาย 2 คน    ไดรับเหรยีญทองแดง 

ทีมผสม 3 คน    ไดรับเหรยีญทองแดง 

ทีมหญิง 2 คน    ไดรับเหรยีญทองแดง 
 

8. ฟุตซอล (ชาย)       ไดรับเหรยีญทอง 

 

 

 



 
 

สรุปค่าใช้จ่าย 
กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  คร้ังที ่ 30  “อสีานเกมส์” 

ระหว่างวนัที ่ 30  มกราคม – 8  กุมภาพนัธ์  2557 
ณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   จังหวดันครราชสีมา  

 

ลาํดับที ่ รายการ ใช้จริง หมายเหตุ 

 งบประมาณทั้งหมด  2,300,000 บาท  

    

1. ค่าตอบแทน - ค่าตอบผูค้วบคุมทีมและเจา้หนา้ท่ี 123,600 บาท  

    

2. ค่าใช้สอย    

 - ค่าอาหารและนํ้าเล้ียงนกักีฬา 293,700 บาท  

 - ค่าท่ีพกันกักีฬา 73,500  บาท  

 - ค่าท่ีพกัผูค้วบคุมทีมและเจา้หนา้ท่ี 213,600 บาท  

 - ค่าเบ้ียเล้ียงนกักีฬา 345,600 บาท  

 - ค่าเบ้ียเล้ียงผูค้วบคุมทีมและเจา้หนา้ท่ี 96,240 บาท  

 
- ค่าพาหนะรับจา้ง(TAXI) ผูค้วบคุมทีม เจา้หนา้ท่ีและ  
  พนกังานขบัรถ 

19,160  บาท  

 - ค่าทางด่วน 615  บาท  

 - ค่ารักษาพยาบาล,ค่ายาเวชภณัฑ,์ค่ามอไซครั์บจา้ง 2,143  บาท  

 - ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง 34,070  บาท  

 - ค่าเช่าสนามกีฬา 1,760  บาท  

 - ค่าเงินสมสบช่วยเจา้ภาพ 200,000 บาท  

    

3. ค่าวสัดุ    

 - ค่าชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 568,002 บาท  

 - ค่าเส้ือแจค็เกต็และเส้ือโปโล (คอปก) 64,660 บาท  

 - ค่าเช่ารถบสัปรับอากาศ 73,500 บาท  

    

 รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 2,110,150 บาท  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปการประเมินผล 
โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 30 

“อีสานเกมส” 
…………………………………………………………………… 

    
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการจัดโครงการสมัครเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 “อีสานเกมส” ระหวางวันท่ี 31 มกราม – 7 
กุมภาพันธ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา  

ฝายประเมินผลไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลโครงการฯ  เพ่ือแจกใหกับผูเขารวมโครงการฯ ครั้งนี้    
ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินจะนําไปพัฒนาและปรับปรุง ในครั้งตอไป  การประเมินผลโครงการสมัครเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 ในครั้งนี้  จํานวน 161 คน 
 เจาหนาท่ีฝายประเมินผล  ไดทําการแจกแบบประเมินผลโครงการฯ  และไดรับแบบประเมินผลกลับคืนมา
ท้ังหมด 161 ชุด  โดยจะนําเสนอผลการรวบรวมแบบประเมินผล ดังตอไปนี้ 
 
ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1. เพศ   
เพศ จํานวน รอยละ 

- หญิง 57 35.40 

- ชาย 104 64.60 
รวม 161 100.00 

  
จากขอ 1.1  เพศพบวา เปน  เพศชาย คิดเปนรอยละ 64.60  รองลงมาเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 23.61  
 

หญงิ, 35.40

ชาย, 64.60

 
แผนภูมิท่ี  1  แสดงขอมูลเพศ 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

1.2 คณะ/สังกัด   
คณะ จํานวน รอยละ 

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 11 6.83 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 14 8.70 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 4 2.48 

- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 1 0.62 

- คณะบริหารธุรกิจ 45 27.95 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 5 3.11 

- คณะวิศวกรรมศาสตร 44 27.33 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11 6.83 

- คณะศิลปศาสตร 26 16.15 

- อ่ืนๆ (ระบุ)   0 0.00 
รวม 161 100.00 

  
จากขอ 1.2  คณะ/สังกัด สวนใหญพบวาเปน คณะบริหารธุรกิจ คิดเปนรอยละ 27.95   รองลงมาเปน 

คณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 27.33 รองลงมาเปน คณะศิลปศาสตร คิดเปนรอยละ 16.15 รองลงมาเปน 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คิดเปนรอยละ 8.70 รองลงมาเปน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 6.83 รองลงมาเปน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คิดเปนรอยละ 3.11 
รองลงมาเปน คณะเทคโนโลยีคหกรรมสาสตร คิดเปนรอยละ 2.48 รองลงมาเปน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
ออกแบบ คิดเปนรอยละ 0.62    

 

 

                     แผนภูมิท่ี  2  แสดงขอมูลคณะ 
 
 
 
 
 

 
 
 

     คณะบริหารฯ   27.95 
    คณะสิ่งทอฯ   3.11 
    คณะวิศวกรรมฯ   27.33 
    คณะวิทยาศาสตรฯ   6.83 
    คณะศิลปศาสตร   16.15 
    คณะครุศาสตรฯ   6.83 
    คณะสื่อสารฯ   18.70 
    คณะคหกรรมฯ   2.48 
    คณะสถาปตยฯ   0.62 

      

 



 
 

1.3 ชนิดกีฬา 
ชนิดกีฬา จํานวน รอยละ 

- กรีฑา 1 0.62 

- เทนนิส 1 0.62 

- เทเบิลเทนนิส 7 4.35 

- แบดมินตัน 9 5.59 

- หมากกระดาน 11 6.83 

- วายน้ํา 5 3.11 

- เปตอง 9 5.59 

- ครอสเวิรด 3 1.86 

- วอลเลยบอลชายหาด 3 1.86 

- บาสเกตบอล 27 16.77 

- ฟุตซอล 27 16.77 

- ฟุตบอล 20 12.42 

- เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง 14 8.70 

- วอลเลยบอล 24 14.91 
รวม 161 100.00 

 
จากขอ 1.3  ชนิดกีฬา สวนใหญพบวาเปน บาสเกตบอลและฟุตซอล คิดเปนรอยละ 16.77 รองลงมาเปน 

วอลเลยบอล คิดเปนรอยละ 14.91 รองลงมาเปน ฟุตบอล คิดเปนรอยละ 12.42 รองลงมาเปน เซปกตะกรอ/  
ตะกรอลอดหวง คิดเปนรอยละ 8.70 รองลงมาเปน หมากกระดาน คิดเปนรอยละ 6.83 รองลงมาเปน แบดมินตัน
และเปตอง คิดเปนรอยละ 5.59 รองลงมาเปน เทเบิลเทนนิส คิดเปนรอยละ 4.35 รองลงมาเปน วายน้ํา              
คิดเปนรอยละ 3.11 รองลงมาเปน ครอสเวิรดและวอลเลยบอลชายหาด คิดเปนรอยละ 1.86 รองลงมาเปน กรีฑา
และเทนนิส คิดเปนรอยละ 0.62    
 
 

 

 

 
        แผนภูมิท่ี  3  แสดงขอมูลชนิดกีฬา 

 

    กรีฑา   0.62 
    วอลเลยบอล   14.91 
    ฟุตบอล   12.42 
    บาสเกตบอล   16.77 
    ครอสเวิรด   1.86 
    วายน้ํา   3.11 
    แบดมินตัน   5.59 
    เทนนิส   0.62 
    เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง   8.70 
    ฟุตซอล   16.77 
    วอลเลยบอลชายหาด   1.86 
    เปตอง   5.59 
    หมากกระดาน   6.83 
    เทเบิลเทนนิส   4.35 



 
 

ตอนท่ี 2   การประเมินความพึงพอใจท่ัวไปของการจัดการแขงขันกีฬาฯ 
 

 การประเมินความพึงพอใจในโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 “อีสานเกมส”โดยผูประเมินไดกําหนดเกณฑการประเมินความพึงพอใจไวดังนี้ 
   

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 
 

จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 161 คน  เก่ียวกับความพึงพอใจในโครงการสมัครเขารวมการแขงขัน     
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวม  
อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.72   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ     
ในเรื่อง กีฬาทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางดานรางกาย มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด                
มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง ท่ี 2-1 

 

ตารางท่ี  2-1   รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30  
 

ประเด็นพิจารณา 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ 
1. การแขงขันกีฬาฯท่ีจัดข้ึนไดรับความ
สนใจและพึงพอใจ 

113 
(70.19) 

39 
(24.22) 

9 
(5.59) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.65 มากท่ีสุด 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเขารวม
การแขงขันกีฬาฯ 

137 
(85.10) 

21 
(13.04) 

3 
(1.83) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.83 มากท่ีสุด 

3. ระยะเวลาในการแขงขันกีฬาฯ 102 
(63.35) 

42 
(26.09) 

17 
(10.56) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 มากท่ีสุด 

4. กีฬาทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางดานรางกาย 

154 
(95.65) 

7 
(4.35) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.96 มากท่ีสุด 

5. กีฬาทําใหมีระเบียบวินัย และตรงตอ
เวลา 

104 
(64.60) 

49 
(30.43) 

8 
(4.97) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.60 มากท่ีสุด 

6. กีฬาทําใหมีนํ้าใจเปนนักกีฬา และ
หางไกลยาเสพติด 

118 
(73.29) 

33 
(20.50) 

10 
(6.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.67 มากท่ีสุด 

7. การเขารวมการแขงขันกีฬาในครั้งน้ี 
ไดรับประสบการณเพ่ิมข้ึน 

147 
(91.30) 

14 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.91 มากท่ีสุด 

8.  มีความพึงพอใจในด านสถานท่ี
จัดการแขงขันกีฬาฯ 

128 
(79.50) 

26 
(16.15) 

7 
(4.35) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.75 มากท่ีสุด 

9. การเขารวมแขงขันกีฬาทําใหรูจักกับ
เพ่ือนตางสถาบัน 

133 
(82.61) 

19 
(11.80) 

9 
(5.59) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.77 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจในดานการบริการ
ยานพาหนะ 

101 
(62.73) 

38 
(23.60) 

22 
(13.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.49 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.72 มากท่ีสุด 
คิดเปน % 94.40  

 
 



 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

1. อยากใหมีรถบริการรับ-สง มากกวานี้ เนื่องจากมีชนิดกีฬาบางชนิดมีการจัดการแขงขัน 
ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2. ท่ีพักอยากใหแยกเปนชนิดกีฬา เนื่องจากตองการพักผอนเต็มท่ี 
  

................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
 

แบบประเมินผล 
โครงการสมัครเขารวมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  

ครั้งท่ี 30 “อีสานเกมส” 
ระหวางวันท่ี  31  มกราคม  -  7  กุมภาพันธ  2557 

 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 
...................................................................... 

 

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง               (สําหรับนักกีฬาเทานั้น) 
ตอนที่  ๑  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
๑.๑    เพศ                                ชาย                       หญิง  

 

๑.๒   คณะ/สังกัด                    ครุศาสตรอุตสาหกรรม                             คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

                                            คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร               คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
                                            คณะบริหารธุรกิจ                                      คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
                                            คณะวิศวกรรมศาสตร                               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                                

                                            คณะศิลปศาสตร                                  อ่ืนๆ ..................................................... 
 

๑.๓   ชนิดกีฬา                        กรีฑา    เทนนิส 
                                            เทเบิลเทนนสิ                                            แบดมินตัน 
                                            หมากกระดาน   วายน้าํ 
                                            เปตอง    ครอสเวิรด 
                                            วอลเลยบอลชายหาด   บาสเกตบอล 
                                            ฟุตซอล         ฟุตบอล 
                                            เซปกตะกรอ/ตะกรอลอดหวง   วอลเลยบอล 

 

ตอนที่  ๒  ประเมินผลการเขารวมการแขงขันกีฬาฯ 
 

 
 
 
 

รายการ 
มากท่ีสุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑.  ทานคิดวาการแขงขันกีฬาฯที่จดัข้ึนไดรับความสนใจและพึงพอใจ      
  ๒. ทานคิดวามหาวิทยาลัยสนบัสนนุการเขารวมแขงขันกีฬาฯ      

           ๓. ทานคิดวาระยะเวลาในการแขงขันกีฬาฯ      
           ๔.  ทานคิดวากีฬาทาํใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางดานรางกาย      

       ๕.  ทานคิดวากีฬาทําใหมีระเบียบวินัย และตรงตอเวลา      
            ๖.  ทานคิดวากีฬาทาํใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา และหางไกลยาเสพติด      
           ๗.  ทานคิดวาการเขารวมแขงขันกีฬาในคร้ังนี้ ไดรับประสบการณ 

      เพิ่มข้ึน 
     

           ๘.  ทานมีความพงึพอใจในดานสถานที่จัดการแขงขันกีฬาฯ      
           ๙.  ทานคิดวาการเขารวมแขงขันกีฬาทําใหรูจักกับเพื่อนตางสถาบนั      
          ๑๐. ทานมีความพงึพอใจในดานการบริการยานพาหนะ      



 
 
ตอนที่  ๓    ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   

 

............................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                   
                                                                                                                          งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา    
                                                                                                                  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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