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ค าน า 
 
โครงการกีฬาภายนอก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้            
1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาที่สูงขึ้นและมุ่งส่งเสริม 

สุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา 
2. เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษา  และส่งเสริมความมี 

น้ าใจเป็นนักกีฬา   
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
โครงการกีฬาภายนอก มีการส่งแข่งขันทั้งหมด 2 รายการ คือ 1). ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา     

หมากล้อม Asian University Go Tournament 2014 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ   
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 และ 2). สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “CADENZA” ฟุตซอล มินิ ยู – ลีก 2015 

 
โครงการกีฬาฯได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทางงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม ่

   
 

 
 

                                                            งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
_______________________ 

 
 

ชื่อโครงการ  กีฬาภายนอก 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หน่วยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
หัวหน้าโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
 

ได้รับจดัสรรงบประมาณรายได้               จ านวน        235,600        บาท 
 

มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ด าเนนิโครงการแล้วเสร็จ  โดยมีผลการด าเนนิงาน  ดังนี้ 

1. วัน/สถานที่ด าเนินการ : 1). ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Asian University Go 
Tournament 2014 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19  
ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2557  ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
2). สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา“CADENZA” ฟุตซอล มินิ ยู – ลีก 2015  ระหว่างวันที่      18 
กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2558  (ไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณที่ได้รับ) 

     2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  23    คน  
     3. การเบิกจ่ายงบประมาณ   :  ได้รับงบประมาณ 235,600 บาท 
 3.1. ค่าวัสดุ 
       - เสื้อแข่งขัน      7,520 บาท 
 3.2. ค่าใช้สอย 
       - เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และผู้ฝึกสอน (6คน x 240 บาท x 5 วัน) 7,200 บาท 
       - ค่าที่พัก  (2 คน x 700 บาท x 4 วัน)    5,600 บาท 
       - ค่าน้ ามัน       7,800 บาท 
       - ค่าทางด่วน        300 บาท 
   รวมเงินทั้งหมด             28,420 บาท 
   เงินคงเหลือ           207,180 บาท 
     4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   
   ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต 
   เชิงปริมาณ: 
  เป้าหมาย   ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน =  20  คน 
  ผลการด าเนินงาน  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  23 คน 
  เชิงคุณภาพ:  
  เป้าหมายความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  85 
  ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 85.2 
  เชิงเวลา: 
  เป้าหมาย  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  90   
  ผลการด าเนินงาน  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  100 
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5. ภาพกิจกรรม 

  
    
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

6. ผลการแข่งขัน 
กีฬาหมากล้อม : 1. ประเภทบุคคลหญิง  ได้อันดบัที่ 14 จากจ านวนมหาวทิยาลัยที่สง่เข้าแข่งขัน 28 สถาบนัฯ 
           2.ประเภททีม 3 คน ไดอั้นดับที่ 19 จากจ านวนมหาวิทยาลัยทีส่่งเข้าร่วมแข่งขัน 40 สถาบันฯ 
ได้รับเงินรางวัลทีมพัฒนา จ านวน 3,000 บาท และนายพงศกร  พิริยานุพงศ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับ
เงินรางวัลนักกีฬาดาวรุ่ง จ านวน 1,000 บาท 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      

    ลงชื่อ  .............................................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน 
     (นายนเรศ                ภูคะฮาต) 
 

    วันที่   ....................................................... 
            โทรศัพท์  02–665–3777 ต่อ 6051  
 
 

    ลงชื่อ  ............................................................  หัวหน้าหน่วยงาน 
     (นางประดิษฐา            นาครักษา) 
                       ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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สรุปการประเมินผล 
โครงการกีฬาภายนอก แบ่งเป็น 2 ระยะ 

1. ส่งเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาหมากลอ้มอุดมศกึษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 
ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

2. สมัครเขา้รว่มแข่งขัน “CADENZA” ฟุตซอล มินิ ยู – ลีก 2015 
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2558 

…………………………………………………………………… 
    

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ได้ด าเนินการจัดโครงการกีฬา
ภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1). สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 19  ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย  2). สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “CADENZA” ฟุตซอล มินิ ยู – ลีก 2015  ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 
26 มีนาคม 2558 

โครงการกีฬาฯได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วทางกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกีฬาจึงจัดท าแบบประเมินผล
โครงการฯ  เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปพัฒนาและปรับปรุง 
ในครัง้ต่อไป  การประเมินผลโครงการกีฬาภายนอก ในครั้งนี้จ านวน 23 คน 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกีฬา  ได้ท าการแจกแบบประเมินผลโครงการฯทั้งหมด 23 ชุด  โดยแบบประเมินจะ
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  และตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาภายนอก  ได้รับแบบประเมินผลกลับคืนมาทั้งหมด 23 ชุด  โดยจะน าเสนอผลการรวบรวมแบบ
ประเมินผล ดังตอ่ไปนี้ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก โดยจ าแนกตาม
สถานภาพ   
  

ล าดับที่ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. นักกีฬา 19 82.6 
2. ผู้จัดการทีม 2 8.7 
3. ผู้ฝึกสอน 1 4.3 
4. ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 4.3 
 รวม 23 100 

  
จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น

นักกีฬา จ านวนทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6  รองลงมาเป็นผู้จัดการทีม จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 8.7  อันดับสุดท้าย คือ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3  
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แผนภูมิที่  1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอกโดยจ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก โดยจ าแนกตามเพศ 
   

ล าดับที่ เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชาย 21 91.3 
2. หญิง 2 8.7 
 รวม 23 100 
  

จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวนทั้งหมด 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.3  รองลงมาเป็นเพศหญิง มีจ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7  
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก โดยจ าแนกตามเพศ 

 
 
 
 
 

 
 

ชาย 
91.3% 

หญิง 
8.7% 

นักกีฬา 
82.6% 

ผู้จัดการทีม 
8.7% 

ผู้ฝึกสอน 
4.3% 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
4.3% 
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ตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก โดยจ าแนกตามคณะที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
  

ล าดับที่ คณะ จ านวน ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 4.3 
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 0 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 0 
4. คณะบริหารธุรกิจ 12 52.2 
5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 0 0 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 4.3 
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
8. คณะศิลปศาสตร์ 9 39.1 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 0 
10. อ่ืนๆ 0 0 

รวม 178 100 
  

จากตารางที่ 1.3 คณะที่ผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก  สังกัดอยู่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ คณะ
บริหารธุรกิจ มีจ านวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2  อันดับที่สอง คือ คณะศิลปศาสตร์ มีจ านวน
ทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 และอันดับที่สาม คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี
จ านวนทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3   
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก โดยจ าแนกตามคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

4.3% 

คณะบริหารธุรกิจ 
52.2% 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

4.3% 

คณะศิลปศาสตร์ 
39.1% 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

 การประเมินความพึงพอใจในโครงการกีฬาภายนอก โดยผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึง
พอใจเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

1. พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
2. พึงพอใจน้อย  ให้ 2 คะแนน 
3. พึงพอใจปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
4. พึงพอใจมาก  ให้  4 คะแนน 
5. พึงพอใจมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 

 

เกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนนใช้สูตร  ดังนี้ 
 สูตร = ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด 
    จ านวนตัวเลือก 
 แทนค่า = 5 – 1  
      5 
  = 0.80 
 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความส าคัญมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความส าคัญมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความส าคัญปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี  2.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาภายนอก 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ระยะเวลาในการแข่งขันกีฬาของท่านมีความเหมาะสม 3.96 0.37 มาก 

2. 
การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาท าให้เป็นคนท่ีม ี      ระเบียบวินัยมีความ
รับผิด และตรงต่อเวลา 

4.09 0.29 มาก 

3. 
การเล่นกีฬาสรา้งเสริมสุขนิสัยรักการออกก าลังกาย  และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

4.0 0.43 มาก 

4. 
กีฬาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม / ระหว่างผูฝ้ึกสอน
กับนักกีฬา 

4.0 0.30 มาก 

5. กีฬาท าให้ได้รูจ้ักกับเพ่ือนต่างสถาบันเพิ่มมากขึ้น 4.04 0.37 มาก 

6. 
การแข่งขันกีฬาท าให้รู้จักการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และ
รู้จักอภัย 

4.13 0.34 มาก 

7. กีฬาท าใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.22 0.42 มากที่สดุ 

8. ได้รับประสบการณ์เพิม่มากข้ึนจากการแข่งขัน 4.26 0.45 มากที่สดุ 

9. การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ท าให้อยากพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มมากขึ้น 4.22 0.42 มากที่สดุ 

10. มหาวิทยาลยัควรให้การสนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯนี้ต่อไป 4.26 0.45 มากที่สดุ 

รวมค่าเฉลี่ย 4.12   
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จากตารางที่ 2.1  พบว่าการจัดโครงการกีฬาภายนอก ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี 
หากเรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ
หนึ่ง คือ ข้อที่ 8 ได้รับประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นจากการแข่งขัน และ ข้อที่ 10 มหาวิทยาลัยควรให้การ
สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯนี้ต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ ข้อที่ 7 กีฬาท าให้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และ ข้อที่ 9 การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ท าให้อยากพัฒนาทักษะของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และอับดับที่สาม คือ ข้อที่ 6 การแข่งขันกีฬาท าให้รู้จักการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ 
และรู้จักอภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนความคิดเห็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 1 ระยะเวลาในการ
แข่งขันกีฬาของท่านมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 11 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการกีฬาภายนอก 

3. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 
ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

4. สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “CADENZA” ฟุตซอล มินิ ยู – ลีก 2015 
ระหว่างวันที ่18 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2558 
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ภาคผนวก 
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โครงการงบรายจ่ายอ่ืน เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

ชื่อโครงการ กีฬาภายนอก 
ลักษณะโครงการ 
    1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
   1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
   1.4.   การจัดนิทรรศการ 
   1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
   1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
   1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
   1.8.   อื่น ๆ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 1.  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   1.1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ 

           อาเซียน/นานาชาติ 
   1.2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 

           แบบบูรณาการการท างาน 
  1.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
  1.4.  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะทาง 
  1.5. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ และความต้องการของสังคม 
  1.6.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 2.  การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
  2.2. พัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
  2.3. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยอย่างยั่งยืน 
   2.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

           ภาคเอกชน และชุมชน 
 3.  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
  3.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.2. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
  3.3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร 
  3.4. พัฒนาองค์กรเชิงคุณภาพ 
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 4.  การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
   4.1. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการ วิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
  4.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ วิชาชีพ ให้มีศักยภาพ 
   4.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ วิชาชีพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน         

           และชุมชน 
 5.  การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทาง 
  สังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  5.1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................. 
                  ............................................................................................................................. .. 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
                  ............................................................................................................................. ... 
            -    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เรื่อง   สืบสานประเพณี  และวัฒนธรรม 
                  ................................................................................................................................  
 

         มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน  
              ....................................................................................................................................... 
         การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน.............คน          
         ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐ  
             เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น)............................................................................ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        หน่วยงาน   งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  

หัวหน้าโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
 

หลักการและเหตุผล 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา  ได้มีการจัดกิจกรรม                   
การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา
เยาวชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  และส่งเสริมความสามัคคี            
ในหมู่คณะ  ซึ่งนอกเหนือจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  และกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแล้ว  สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาด้านต่างๆ อีกหลาย
ประเภทกีฬา 
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          ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้จัดท าโครงการกีฬาภายนอกขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน                 
ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเพ่ือให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาที่สูงขึ้นและเป็นการส่งเสริมสุขภาวะและเผยแพร่    
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วัตถุประสงค ์
                 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาที่สูงขึ้นและมุ่ง

ส่งเสริมสุข   ภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา 
                 2. เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษา  และส่งเสริมความ 

มีน้ าใจเป็นนักกีฬา   
                 3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

เป้าหมาย 
    -  นักกีฬา (นักศึกษา) ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน  24  คน 
 

ชนิดกีฬา   1.  กีฬาหมากล้อมอุดมศึกษา 
    2.  กีฬาฟุตบอล   

 

สถานที่ด าเนินการ 
                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดนนทบุรี 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
- ระยะที่ 1  เดือนตุลาคม - ธันวาคม  2557 

 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ)        

       

 
กิจกรรม 

ปี พ. ศ 2557 ปี พ.ศ. 2558 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมพิจารณาวางแผน             

2. เขียนโครงการ             

3. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ             

4. แต่งตั้งกรรมการ             

5. ประชุมกรรมการด าเนินงาน             

6. เข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา             

7. สรุปและประเมินผลการแข่งขัน  
ภายใน  (  2  เดือน )  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (ระบุจ านวนเงินงบประมาณ)                    
   รายการ      ตค.   พย.    ธค.   มค.   กพ.    มีค.    เมย.   พค.    มิย.    กค.   สค.   กย.  

เบิกจ่ายเงิน    69,380 
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งบประมาณ 
           งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 69,380 บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปี 2558    
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ค่าใช้สอย             เป็นเงินทั้งสิ้น      61,580      บาท  
                                            
     1.  ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและค่าธรรมเนียม   เป็นเงิน         15,000    บาท 
     2.  ค่าที่พัก          เป็นเงิน        20,500    บาท 

     -  นักกีฬา (4 คน X 500 บาท X 5 วัน) =  10,000   บาท 
     -  ผู้ควบคุมทีม และพนักงานขับรถ (3 คน X 700 บาท X 5 วัน) =  10,500   บาท 

     3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ และนักกีฬา         เป็นเงิน         10,080    บาท               
          (เดินทางไปราชการต่างจังหวัด) (7 คน X 240 บาท X 6 วัน)  
     4.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น                                       เป็นเงิน         15,000    บาท 
          (รถตู้  1  คัน ๆ ละ 15,000  บาท)     
     5.  ค่าทางด่วน                                                                       เป็นเงิน          1,000    บาท 
 

ค่าวัสดุ  เป็นเงินทั้งสิ้น      7,800      บาท  
     1.  ค่าชุดกีฬา                                                                        เป็นเงิน          4,800     บาท 
          -  ชุดแข่งขัน  (4 คน x 1,200 บาท)  
     2.  ค่าเครื่องแต่งกายผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา           เป็นเงิน          3,000     บาท 
          -  เสื้อคอปก (6 คน X 500 บาท)   
                                 
                                                 
หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายทุกข้อขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริงอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                    ส าหรับพนักงานขับรถขอเหมาจ่าย 
 

การประเมินผลโครงการ 

             ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลติ 

                  ระบุตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ  
    -  ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน =  20  คน  

เชิงคุณภาพ 
                  -  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  85 
เชิงเวลา 
                 -  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ  90 
วิธีการประเมิน 
                 -  ติดตามและสังเกตตลอดการฝึกซ้อมจนสิ้นสุดการแข่งขัน  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา  ให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาท่ีสูงขึ้นและมุ่งสู่ 

ความเป็นเลิศ ต่อไป 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับมหาวิทยาลัย 

ของประเทศไทย 
     3. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด 
 

การรายงานผล 
           รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ  
     (นายนเรศ          ภูคะฮาต) 
วันที่ ............................................................  

 
ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน 

       (นางประดิษฐา     นาครักษา) 
       วันที่ ................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 18 

 

แบบประเมินผล 
โครงการกีฬาภายนอก แบ่งเป็น 2 ระยะ 

1. ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 19 
ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

2. สมัครเข้าร่วมแข่งขนั “CADENZA” ฟุตซอล มินิ ยู – ลีก 2015 
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2558 



ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1.1  สถานภาพ  นักกีฬา  ผู้จัดการทีม   ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
 1.2   เพศ  ชาย  หญิง 
 1.3  คณะ/สังกัด  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
    คณะบริหารธรุกิจ    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
    คณะวิศวกรรมศาสตร ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    คณะศลิปศาสตร ์    อื่นๆ............................................  
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาฯ 

ข้อที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) 

1 ระยะเวลาในการแข่งขันกีฬาของท่านมีความเหมาะสม           

2 
การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาท าให้เป็นคนท่ีม ี      
ระเบียบวินยัมีความรับผิด และตรงต่อเวลา 

      
    

3 
การเล่นกีฬาสรา้งเสริมสุขนิสัยรักการออกก าลังกาย  และมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

      
    

4 
กีฬาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม / 
ระหว่างผูฝ้ึกสอนกับนักกีฬา 

      
    

5 กีฬาท าให้ได้รูจ้ักกับเพ่ือนต่างสถาบันเพิ่มมากขึ้น           

6 
การแข่งขันกีฬาท าให้รู้จักการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ 
รู้จักชนะ และรู้จักอภัย 

      
    

7 กีฬาท าใหใ้ช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์           

8 ได้รับประสบการณ์เพิม่มากข้ึนจากการแข่งขัน           

9 
การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ท าให้อยากพัฒนาทักษะของตนเอง
เพิ่มมากข้ึน 

      
    

10 
มหาวิทยาลยัควรให้การสนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯนี้
ต่อไป 

      
    

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ   ..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................  
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