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สารบญั 
 

เรื่อง                   หนา 
 
1. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการสมัครเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 4 

2. สรุปการประเมินผลโครงการสมัครเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42  9 

3. ภาพกิจกรรม           13 

4. ภาคผนวก           15 

- โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 (รอบคัดเลือก)  

- โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 (รอบมหกรรม)  

- แบบประเมินผลการเขารวมโครงกาสมัครเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 

- รายชื่อผูจัดการทีม  ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน (รอบคัดเลือก) 

- รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) ท่ีเขารวมโครงการฯ (รอบคัดเลือก) 

- รายชื่อผูจัดการทีม  ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน (รอบมหกรรม) 

- รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) ท่ีเขารวมโครงการฯ (รอบมหกรรม) 

- สรุปผลการแขงขัน 
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คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
“นนทรีเกมส”  แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

1. สมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 (รอบคัดเลือก)  ระหวาง 
วันท่ี 10 - 16 พฤศจิกายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต 

2. สมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42  ระหวางวันท่ี 15 – 24 มกราคม  
2558 ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   
 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้   1.   เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมี 

     ความสามารถทางกีฬาไดเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือเปนการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหเปนท่ี

รูจักในระดับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาภายในประเทศ 
3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ 

รูอภัย มีระเบียบวินัย  รูจักปฏิบัติตนตามกติกา  และกฎเกณฑตางๆ 
4. เพ่ือสงเสริมใหนักกีฬา  นักศึกษา  มีความสามัคคี  มีวินัย  มีน้ําใจของนักกีฬา   

เกิดความรักสมัครสมานใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และหางไกลจากยาเสพติด
สังคม 

 
 

 
                                                            งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปงบประมาณ  2558 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
_______________________ 

 
 

ช่ือโครงการ  สมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี 42 
ผูรับผิดชอบโครงการ  
หนวยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
 หัวหนาโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
สถานท่ีดําเนินการ 

รอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต 
รอบมหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะท่ี  1   รอบคัดเลือก  ระหวางเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2557 

     ระยะท่ี   2   รอบมหกรรม  เดือนมกราคม  2558 
 

ไดรับจดัสรรงบประมาณรายได               จํานวน        3,000,000        บาท 
 

มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
 ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนนิงาน  ดงันี ้

1.  วัน/สถานที่ดําเนนิการ แบงเปน 2 ระยะ        
1.1.  รอบคัดเลือก  ระหวางวันที่ 10 – 16  พฤศจิกายน  2557 ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต       

             1.2.  รอบมหกรรม  ระหวางวันที่ 15 – 24  มกราคม  2558 ณ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน    
      จังหวัดนครปฐม 

 2.  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ  197    คน  
 3.  การเบิกจายงบประมาณ 
 
รอบคัดเลือก 
 

ลําดับท่ี รายการ 
งบประมาณท่ีไดรับ 

(บาท) 
รายจายจริง 

(บาท) 
ยอดเงินคงเหลือ 

(บาท) 

คาตอบแทน งบประมาณรายจาย  จํานวน  140,000.- บาท  (หนึ่งแสนสี่
หมื่นบาทถวน) 

140,000.00 104,400.00 35,600.00 

1 
คาตอบแทนหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา ผูจดัการ
ทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาท่ี 

138,000.00 102,900.00 
 

 
1.1วันหยุดราชการ เดือนตุลาคม(29 คนX300บาทX8วัน)    

 
  

 
1.2วันหยุดราชการ เดือนพฤศจิกายน (24คนX300บาทX4วัน) และ 
(5คนX300บาทX3วัน)   

 
 

2 
คาตอบแทนพนักงานขับรถนอกเวลาราชการในการรับสงนักกีฬาและ
เจาหนาท่ีไปฝกซอมหรือแขงขัน (3 คนX300บาทX5วัน)    

2,000.00 1,500.00 
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ลําดับท่ี รายการ 
งบประมาณท่ี
ไดรับ (บาท) 

รายจายจริง 
(บาท) 

ยอดเงินคงเหลือ 
(บาท) 

คาใชสอย เปนเงินท้ังสิ้น 565,500.- บาท (หาแสนหกหมืน่หาพันหารอยบาท
ถวน) 

565,500.00 511,650.00 52,850.00 

1 คาบํารุงสมาชิก 25,000.00 25,000.00  

2 
คาเก็บตัวนักกีฬากอนแขงขันจนถึงวันชิงชนะเลิศ (100คนX100
บาทX30วัน)            

324,000.00 300,000.00 
 

3 คานํ้าเลีย้งนักกีฬา 118,920.00 114,000.00  

  3.1  ฝกซอมวันธรรมดา เดือนตลุาคม  (100คนX50บาทX8 น)     
 

  3.2  ฝกซอมวันหยดุราชการ เดือนตุลาคม(100คนX70บาทX2วัน)     
 

  3.3  วันแขงขัน  (100คนX100บาทX6วัน)     
 

4 
คาพาหนะรับจาง (แท็กซี่)  รับสงนักกีฬาในการฝกซอมหรือแขงขัน 
   (ในกรณีมหาวิทยาลยัฯไมสามารถจัดรถรับสงใหได)    

5,000.00 - 
 

5 
คาเชาสนามกีฬาฝกซอม สนามแขงขัน สถานท่ีเก็บตัวและ
คาตอบแทนเจาหนาท่ี 

15,800.00 2,000.00 
 

6 คาจางเหมาบริการรถโดยสาร ท่ีใชสําหรับเดินทางเขารวมแขงขันฯ 70,000.00 69,000.00  

7 คาทางดวน                                                                        1,780.00 1,650.00  

8 คารักษาพยาบาล                                                                 5,000.00 -  

คาวัสดุ เปนเงินท้ังสิ้น 594,500.- บาท (หาแสนเกาหมื่นสี่พันหารอยบาท
ถวน) 

594,500.00 584,500.00 10,000.00 

1 คาอุปกรณ 200,000.00 -  

2 คาชุดกีฬา 333,300.00 -  

  2.1 ชุดแขงขัน    (101 คน X 1,700 บาท)  = 171,700 บาท    

  2.2 ชุดวอรมนักกีฬา    (101 คน X 1,600 บาท)  = 161,600 บาท    

3 คาเครื่องแตงกายผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกับการแขงขันกีฬา  51,200.00 -  

  
3.1 เสื้อแจ็คเกตหรือเสื้อแทรกสูท  (32 คน X 1,000 บาท)  = 
32,000 บาท 

  
 

  3.2 เสื้อคอปก (โปโล)  (32 คน X 600 บาท)  = 19,200 บาท    

4 คายาเวชภณัฑ 10,000.00 -  

คาใชจายอ่ืนๆ    

1 คาเบ้ียเลี้ยง อ.มงคล    คําสุวรรณ - 480  

2 คาเดินทางไปเชียงใหม - 3,977  

รวมท้ังสิ้น 1,300,000.00 1,206,007.00 93,993.00 
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รอบมหกรรม 
 

ลําดับท่ี รายการ 
งบประมาณท่ีไดรับ 

(บาท) 
รายจายจริง 

(บาท) 
ยอดเงินคงเหลือ 

(บาท) 
คาตอบแทน งบประมาณรายจาย  จํานวน  132,000.- บาท  (หนึ่งแสนสาม
หมื่นสองพันบาทถวน) 

132,000.00 122,400.00 9,600.00 

1 
คาตอบแทนหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา ผูจดัการ
ทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาท่ี 

127,500.00 122,400.00 
 

  
1.1วันหยุดราชการ เดือนพฤศจิกายน 2557-มกราคม 2558 (24 
คนX300บาทX17วัน)      

 

2 
คาตอบแทนพนักงานขับรถนอกเวลาราชการในการรับสงนักกีฬา
และเจาหนาท่ีไปฝกซอมหรือแขงขัน (1 คนX240บาทX1วัน)    

4,500.00 - 
 

คาใชสอย  เปนเงินท้ังสิ้น 959,680.- บาท (เกาแสนหาหมื่นเกาพันหกรอย
แปดสิบบาทถวน) 

959,680.00 550,930.00 408,750.00 

1 คาธรรมเนียมเขารวมการแขงขัน 10,000.00 10,000.00  

2 
คาธรรมเนียมนักกีฬาและเจาหนาท่ีเขารวมการแขงขัน (194 คน
x120 บาท) 

23,280.00 23,280.00  

3 
คาเก็บตัวนักกีฬากอนแขงขันจนถึงวันชิงชนะเลิศ (100คนX100
บาทX30วัน)            

150,000.00 111,000.00  

4 คานํ้าเลีย้งนักกีฬา 68,000.00 - 
 

  
  

4.1  ฝกซอมวันธรรมดา  (50คนX50บาทX16 วัน) 40,000.00 29,600.00 
 

4.2  ฝกซอมวันหยดุราชการ (50คนX70บาทX8วัน) 28,000.00 23,310.00 
 

5 
คาเบ้ียเลี้ยงนักกีฬา (เดินทางไปราชการตางจังหวัด)  50คนX240
บาทX10วัน 

120,000.00 76,560.00 
 

6 คาท่ีพักนักกีฬา  (50คนX600บาท)  30,000.00 22,200.00 
 

7 
คาเบ้ียเลี้ยงนักกีฬา (เดินทางไปราชการตางจังหวัด) หัวหนาคณะ
นักกีฬา  รองหัวหนาคณะนักกีฬา  ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผู
ฝกสอน เจาหนาท่ี และพนักงานขับรถ (25คนX240บาทX10วัน) 

69,600.00 39,360.00 
 

8 
คาท่ีพัก หัวหนาคณะนักกีฬา  รองหัวหนาคณะนักกีฬา  ผูจัดการทีม 
ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ี และพนักงานขับรถ (29คน
X800บาทX9วัน) 

208,800.00 114,400.00 
 

9 
คาพาหนะรับจางของหัวหนาคณะนักกีฬา  รองหัวหนาคณะนักกีฬา 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ี และพนักงานขับรถ 

20,000.00 10,100.00 
 

10 
คาเชาสนามกีฬาฝกซอม สนามแขงขัน สถานท่ีเก็บตัวและ
คาตอบแทนเจาหนาท่ี 

20,000.00 1,920.00 
 

11 
คาพาหนะรับจางรับ-สง นักกีฬาในการฝกซอมหรือแขงขัน 
(ในกรณีมหาวิทยาลัยฯมาสามารถจัดรถรับสงใหได) 

10,000.00 - 
 

12 คารักษาพยาบาล 10,000.00 - 
 

13 
คานํ้ามันเช้ือเพลิงและสารหลอลื่น (รถตู 2 คันๆ ละ 10,000 บาท) 
= 20,000 บาท 

20,000.00 700.00 
 

14 คาจางเหมาบริการรถโดยสาร ท่ีใชสําหรับเดินทางเขารวมแขงขันฯ 200,000.00 88,500 
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ลําดับท่ี รายการ 
งบประมาณท่ีไดรับ 

(บาท) 
รายจายจริง 

(บาท) 
ยอดเงินคงเหลือ 

(บาท) 
คาวัสดุ   เปนเงินท้ังสิ้น  608,320  บาท (หกแสนแปดพันสามรอยย่ีสิบบาท
ถวน) 

608,320.00 300,684.76 307,635.24 

1 คาอุปกรณกีฬา   329,320 -  

2 คาชุดกีฬา        
2.1  ชุดแขงขัน  (50 คน x 1,700 บาท) =  85,000  บาท    
2.2  ชุดวอรมนักกีฬา  (50 คน x 1,900 บาท)  =  95,000  บาท                                                                                               

180,000 -  

  3 คาเครื่องแตงกายผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน 
3.1  เสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อแทรกสทู 
(30 คน X 1,200 บาท) = 36,000  บาท 
3.2  เสื้อคอปก (โปโล)  (30 คน X 600 บาท)  =  18,000  บาท 

54,000 -  

4 คายาและเวชภณัฑ 30,000 29,302.88  

5 คาวัสด ุ                                                                               15,000 14,990  

รวมเปนเงินท้ังหมด 1,700,000 974,014.76 725,985.24 
 

หมายเหตุ  1.  ระยะท่ี 1  รอบคัดเลือก สมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  ผูเขารวม 133 คน  คาใชจายท้ังสิ้น จํานวน 1,129,550  บาท    

2. ระยะท่ี 2  รอบมหกรรม สมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42   
ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ผูเขารวม 64 คน คาใชจาย ท้ังสิ้นจํานวน 
974,014.76  บาท 
  

4.  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   
   ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับผลผลิต 
   เชิงปริมาณ: 
  เปาหมาย   ผูเขารวมโครงการ  จํานวน  92  คน 
  ผลการดําเนินงาน  จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวน  197  คน 
  เชิงคุณภาพ: 
  เปาหมายความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  รอยละ  80 
  ผลการดําเนินงาน  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  รอยละ 89.80   
  เชิงเวลา: 
  เปาหมาย  โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  รอยละ  90   
  ผลการดําเนินงาน  โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  รอยละ  100 
 
 5.  ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 
                เนื่องจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทับซอนกัน แตละฝายประสานขอใชรถจากกองกลางในการ
เดินทางพรอมกัน  ทําใหรถไมเพียงพอท่ีจะใชในการรับ – สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต  จึงตองเชารถภายนอกมหาวิทยาลัยใชในการรับ – สงนักกีฬาแทน ทําใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน 
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 6.  ภาพกิจกรรม 

  
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
      

    ลงชื่อ  .............................................................  ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 
     (นายนเรศ                ภูคะฮาต) 
 
 

    วันที่   ....................................................... 
            โทรศัพท  02–665–3777   
 
 

    ลงชื่อ  ............................................................  หัวหนาหนวยงาน 
     (นางประดิษฐา            นาครักษา) 
                       ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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สรุปการประเมินผล 
โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 42 

…………………………………………………………………… 
    

 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ไดดําเนินการจัดโครงการสมัคร           
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ไดแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 1. รอบคัดเลือก       
ระหวางวันท่ี 6 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  2. รอบมหกรรม ระหวาง
วันท่ี 15 – 24 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

ฝายประเมินผลไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลโครงการฯ  เพ่ือแจกใหกับผูเขารวมโครงการฯ ครั้ง
นี้  ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินจะนําไปพัฒนาและปรับปรุง ในครั้งตอไป  การประเมินผลโครงการสมัครเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ในครั้งนี้จํานวน 138 คน 
 เจาหนาท่ีฝายประเมินผล  ไดทําการแจกแบบประเมินผลโครงการฯ  และไดรับแบบประเมินผล
กลับคืนมาท้ังหมด 138 ชุด  โดยจะนําเสนอผลการรวบรวมแบบประเมินผล ดังตอไปนี้ 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยจําแนกตามสถานภาพ   
  

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
นักกีฬา 138 100 

รวม 138 100 
  
จากตารางท่ี 1.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” สวนใหญมีสถานภาพเปนนักกีฬา  จํานวนท้ังหมด 108 คน คิดเปน
รอยละ 100  

 
แผนภูมิ ท่ี  1  แสดงจํานวนของผู เขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย           
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยจําแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานภาพ 

นกักีฬา 
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ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยจําแนกตามเพศ 
   

ลําดับท่ี เพศ จํานวน รอยละ 
1. หญิง 40 29 
2. ชาย 98 71 
 รวม 144 100.00 
  

จากตารางท่ี 1.2 พบวาผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวนท้ังหมด 277 คน คิดเปนรอยละ 71  รองลงมาเปน
เพศหญิง มีจํานวนท้ังหมด 40 คน คิดเปนรอยละ 29  
 

แผนภู มิ ท่ี 2  แสดงจํานวนของผู เขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย              
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยจําแนกตามเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 1.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยจําแนกตามคณะท่ีเขารวมกิจกรรม 
  

คณะ จํานวน รอยละ 
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 10 7.2 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 7 5.1 

- คณะบริหารธุรกิจ 46 33.3 

- คณะวิศวกรรมศาสตร 28 20.3 

- คณะศิลปศาสตร 22 15.9 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 15 10.9 

- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2 1.4 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 2.2 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 3.6 
รวม 138 100 

เพศ 

หญิง 

ชาย 
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 จากตารางท่ี 1.3 คณะท่ีผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส”  ศึกษาอยูมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนท้ังหมด 46 คน คิด
เปนรอยละ 33.3  อันดับท่ีสอง คือ คณะวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนท้ังหมด 28 คน คิดเปนรอยละ 20.3 อันดับ
ท่ีสาม คือ คณะศิลปศาสตร มีจํานวนท้ังหมด 22 คน คิดเปนรอยละ 15.9 อันดับท่ีสี่ คือ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน   มีจํานวนท้ังหมด 15 คน คิดเปนรอยละ 10.9 อันดับท่ีหา คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มี
จํานวนท้ังหมด 10 คน คิดเปนรอยละ 7.2 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มีจํานวนท้ังหมด 7 
คน , คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนท้ังหมด 5 คน , คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น        
มีจํานวนท้ังหมด 3 คน และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีจํานวนท้ังหมด 2 คน คิดเปนรอย
ละ 5.1 , 3.6 , 2.2 และ 1.4 ตามลําดับ   
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนผูเขารวมโครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” 
โดยจําแนกตามคณะท่ีเขารวมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

 การประเมินความพึงพอใจในโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” โดยผูประเมินไดใชเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจเปนแบบมาตรสวนประเมินคา 
แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

1. พึงพอใจนอยท่ีสุด ให 1 คะแนน 
2. พึงพอใจนอย  ให 2 คะแนน 
3. พึงพอใจปานกลาง ให 3 คะแนน 
4. พึงพอใจมาก  ให  4 คะแนน 
5. พึงพอใจมากท่ีสุด ให 5 คะแนน 

 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

7% 
   คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร 

5% 

    คณะบริหารธุรกิจ 
33% คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
20% 

      คณะศิลป
ศาสตร 
16% 

คณะ
เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
11% 

      คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ 
2% 

    คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบ

แฟช่ัน 
2% 

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
4% 
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เกณฑการแปรผลคาเฉลี่ยแตละคะแนนใชสูตร  ดังนี้ 
 สูตร = คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด 
    จํานวนตัวเลือก 
 แทนคา = 5 – 1  
      5 
  = 0.80 
 

  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 
 

ตารางท่ี  2.1 ตารางแสดงคาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสมัครเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42  
 

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.ทานคิดวากีฬามีประโยชนกับตัวทาน 4.51 0.50 มากท่ีสุด 

2. ทานคิดวาระยะเวลาในการฝกซอมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมีความ
เหมาะสม 

4.46 0.50 มากท่ีสุด 

3.ทานคิดวากีฬาทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางดานรางกาย 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

4.ทานคิดวากีฬาทําใหมีระเบียบวินัย และตรงตอเวลา 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

5.ทานคิดวากีฬาทําใหมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 4.54 0.53 มากท่ีสุด 

6.ทานคิดวากีฬาทําใหหางไกลจากยาเสพตดิ 4.37 0.57 มากท่ีสุด 

7.ทานคิดวาการเขารวมแขงขันกีฬาในครั้งน้ี ไดรับประสบการณ
เพ่ิมข้ึน 

4.20 0.68 มากท่ีสุด 

8.ทานคิดวาการเขารวมแขงขันกีฬาทําใหรูจักกับเพ่ือนตางสถาบัน 4.09 0.70 มากท่ีสุด 

9.ทานคิดวามหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬา 4.28 0.58 มากท่ีสุด 

10.ทานคิดวามหาวิทยาลยัควรสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทุกป 4.49 0.53 มากท่ีสุด 

รวมคาเฉลี่ย 4.40   
 

จากตารางท่ี 2.1  พบวาการจัดโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” ไดรับความพีงพอใจจากผูเขารวมเปนอยางดี หากเรียงตามลําดับความพึงพอใจจาก
มากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด สิ่งท่ีผูเขารวมกิจกรรมพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ คิดวากีฬาทําใหเกิดการ
พัฒนาสมรรถภาพทางดานรางกาย และกีฬาทําใหมีระเบียบวินัย และตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 รงลง
มา คือ คิดวากีฬาทําใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ และรูอภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และอับดับท่ีสาม คือ 
กีฬามีประโยชนตอตัวของผูเขารวมโครงการฯ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 



P a g e  | 13 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งท่ี 42 “นนทรีเกมส” 

วันท่ี 10-16 พฤศจิกายน 2557 และ วันท่ี 15-24 มกราคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จ.ปทุมธาน ี

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ.นครปฐม 
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โครงการงบรายจายอ่ืน เงินรายไดประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
โครงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยงาน  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ช่ือโครงการ  สมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42   
ลักษณะโครงการ 
    1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
   1.2.   การฝกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
   1.4.   การจัดนิทรรศการ 
   1.5.   การวิเคราะห  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
   1.6.   การฝกอบรมเพ่ือถายทอดความรูเทคโนโลยี 
   1.7.   การใหบริการขอมูล  การเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ 
   1.8.   อ่ืน ๆ 
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 1. สรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
   1.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   1.2. สรางวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพ 
   1.3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใชกลยุทธทางการเงิน 
   1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 2. พัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   2.1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับ 
                อาเซียนและนานาชาติ 
   2.2. สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการจัดการ 
                     เรียนการสอนแบบบูรณาการการทํางาน 
   2.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู 
   2.4. พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
   2.5. สรางบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคม 
   2.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย 
 3. สงเสริมการใหบริการวิชาการจากองคความรูเพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   3.1. พัฒนาความเขมแข็งของการใหบริการวิชาการโดยการถายทอดองคความรูท่ีเกิดจากการเรียน  
                     การสอน/การวิจัย เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน 
   3.2. พัฒนาความเขมแข็งของการใหบริการเพ่ือหารายไดแกมหาวิทยาลัย 
   3.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสรางศักยภาพในการใหบริการวิชาการ 
   3.4. สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
 4. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคงเพ่ือสรางคุณคาทางสังคม  
         และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
   4.1. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและรักษาสิ่งแวดลอม 



P a g e  | 17 
 
 5. พัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
   5.1. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ 
   5.2. พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยท่ีมีศักยภาพ 
   5.3. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือสราง 
                     มูลคาเพ่ิมของงานวิจัย 
   5.4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
 

ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
              มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................... 
                  ................................................................................................................................ 
            -    การวิจัย เรื่อง............................................................................................................  
                  ................................................................................................................................ 
            -    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เรื่อง   สืบสานประเพณี  และวัฒนธรรม 
                  ................................................................................................................................ 
 

         มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน  
             ....................................................................................................................................... 
         การมีสวนรวมรับผิดชอบการใหบริการวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน.............คน          
         ความตองการของกลุมเปาหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความตองการของภาครัฐ  
             เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เปนตน)............................................................................ 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ  
                หนวยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
      หัวหนาโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
 
หลักการและเหตุผล 
                  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ไดจัดข้ึนเปนครั้งท่ี  42 โดยมีมหาวิทยาลัย   
และสถาบันอุดมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขารวมการแขงขัน  โดยมีวัตถุประสงค      
เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา และบุคลากรใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี  มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใหโอกาสผูอ่ืน         
มีระเบียบ  วินัย  รูจักปฏิบัติตามกติกา  และกฎเกณฑตางๆ  อยางบริสุทธิ์ใจ  ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงไดจัดทําโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬา
มห าว ิทย าล ัย แห งประเทศไทย   ครั้ ง ท่ี   42  ระยะท่ี  1  รอบคัดเลือก ประจํ าปการศึกษา 2557                                     
ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  เพื่อผานเขาไปแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี  
42  ในรอบมหกรรม  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
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วัตถุประสงค 

     1.  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ท่ีมีความสามารถ  
          ทางกีฬาไดเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

          2.  เพ่ือเปนการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหเปนท่ีรูจัก ในระดับ 
                    มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาภายในประเทศ 
               3.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี  มีน้ําใจนักกีฬา  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  มีระเบียบ               
                    วินัย  รูจักปฏิบัติตนตามกติกา  และกฎเกณฑตางๆ 
               4.  เพ่ือสงเสริมใหนักกีฬา  นักศึกษา  มีความสามัคคี  มีวินัย  มีน้ําใจของนักกีฬา   เกิดความรักสมัครสมาน                   
                    ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และหางไกลจากยาเสพติดสังคม  
 
กลุมเปาหมาย 
 

ชนิดกีฬาท่ีจะสงเขาแขงขัน / จํานวนนักกีฬา / ผูควบคุมทีมและผูฝกสอน 
 

             ชนิดกีฬา 
   จํานวนนักกีฬา   รวม 

นักกีฬา 

            รวมจํานวน 
  ผูควบคุมทีมและเจาหนาท่ี    หมายเหตุ 

   ชาย   หญิง 

1.  เซปกตะกรอ     10     4    14 3  

2.  เปตอง      6      6    12                   2  

3.  บาสเกตบอล     14     -    14                   4  

4.  ฟุตซอล     15    15    30                   6  

5.  ฟุตบอล     23     -    23                   4  

6.  วอลเลยบอล     15     -     15                   4  นักกีฬาซํ้า 3 

7.  วอลเลยบอลชายหาด      3     -     3                   2     

-  หัวหนาคณะนักกีฬา 
-  รองหัวหนาคณะนักกีฬา 
-  เจาหนาท่ีประสานงานขอมูล 

     - 
     -  
     2 

    1 
    3 
    2 

                       1 
                  2 
                  4 

 

                     รวม    83    25    108                  32       140 
 
 

สถานท่ีดําเนินการ 
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
           ระยะท่ี  1   รอบคัดเลือก  ระหวางเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2557    
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การดําเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการ)      
            

                                                
            เวลา 

 
กิจกรรม 

ป พ. ศ 2557 ป พ.ศ. 2558 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา  
    อนุมัต ิ

            

4. แตงตั้งคณะกรรมการ             
5. ประชุมและประสานงานกับ  
    หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

            

6. จัดเตรยีมชุดกีฬาและอุปกรณกีฬา                 

7. เขารวมการแขงขันกีฬา             

8. ประเมินผลการแขงขัน ภายใน  ( 2  เดือน )  หลังจากดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
 

งบประมาณ 
         งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน  เปนเงินรวมทั้งสิ ้น  1,300,000  บาท  (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน)                 
โดยเบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2558  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังตอไปนี ้

 

คาตอบแทน         เปนเงินท้ังส้ิน      140,000      บาท 
        1.  คาตอบแทนหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา                 เปนเงิน    138,000    บาท 
             ผูจัดการทีม  ผูฝกสอน  ผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาท่ี  
             วันทําการ  (30 คน X 100 บาท X 10 วัน)  = 30,000    บาท 
             วันหยุดราชการ  (30 คน X 300 บาท X 12 วัน) = 108,000  บาท 

   2.  คาตอบแทนพนักงานขับรถ  ในการรับสงนักกีฬาและเจาหนาท่ี           เปนเงิน       2,000    บาท 
        ไปฝกซอมหรือแขงขัน  วันทําการ  (4 คน X 100 บาท X 5 วัน)                                                 
 

คาใชสอย           เปนเงินท้ังส้ิน       565,500      บาท  
        1.  คาบํารุงสมาชิก                                                                   เปนเงิน      25,000   บาท 
        2.  คาเก็บตัวนักกีฬากอนการแขงขันจนถึงวันชิงชนะเลิศ                    เปนเงิน    324,000   บาท 
             (108 คน X 100 บาท X 30 วัน)  

3.  คาน้ําเลี้ยงนักกีฬา                   เปนเงิน    118,920    บาท 
        3.1  ฝกซอมวันทําการ 

                    (108 คน X 50 บาท X 8 วัน) =   43,200   บาท 
        3.2  ฝกซอมวันหยุดราชการ 

                    (108 คน X 70 บาท X 2 วัน)   =   15,120   บาท    
        3.3  วันแขงขัน 

                    (101 คน X 100 บาท X 6 วัน) =   60,600   บาท 
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        4.  คาพาหนะรับจางรับ-สงนักกีฬาในการฝกซอมหรือแขงขัน                 เปนเงิน       5,000    บาท 

     ในกรณีมหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถจัดรถรับสงใหได 
        5.  คาเชาสนามกีฬาฝกซอม สนามแขงขัน สถานท่ีเก็บตัว                      เปนเงิน     15,800    บาท 
             และคาตอบแทนเจาหนาท่ี                                         
        6.  คาจางเหมาบริการรถโดยสาร ท่ีใชสําหรับเดินทางเขารวมแขงขันฯ       เปนเงิน     70,000    บาท    

   7.  คาทางดวน                                                                        เปนเงิน      1,780    บาท  
        8.  คารักษาพยาบาล                                                                 เปนเงิน      5,000    บาท
  
                                   

คาวัสดุ    เปนเงินท้ังส้ิน        594,500    บาท 
        1.  คาอุปกรณกีฬา                     เปนเงิน   200,000    บาท 
        2.  คาชุดกีฬา                                                                         เปนเงิน   333,300    บาท 
             2.1  ชุดแขงขัน  (101 คน x 1,700 บาท) =  171,700  บาท    
             2.2  ชุดวอรมนักกีฬา  (101 คน x 1,600 บาท)  =  161,600  บาท                                                             

        3.  คาเครื่องแตงกายผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกับการแขงขันกีฬา            เปนเงิน     51,200    บาท 
             3.1  เสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อแทรกสูท (32 คน X 1,000 บาท) = 32,000  บาท 
             3.2  เสื้อคอปก (โปโล)  (32 คน X 600 บาท)  =  19,200  บาท 
        4.  คายาเวชภัณฑ                                                                    เปนเงิน     10,000    บาท 
                                                                                 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,300,000   บาท 
                                                                                           (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) 
 

หมายเหตุ     คาใชจายทุกขอขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการตามท่ีจายจริงอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
                  
การประเมินผลโครงการ 
             ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
                  ระบุตัวชี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ 
 

เชิงปริมาณ  
    -  รอยละ 85 ของผูเขารวมโครงการ 108 คน = 92  คน  
 

เชิงคุณภาพ 
               -  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 80 
 

เชิงเวลา 
               -  โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดรอยละ  90 
 

                   วิธีการประเมิน 
            1.  แบประเมินความพึงพอใจของนักกีฬา  
            2.  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1.  นักศึกษาที่เปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเขารวมการแขงขันกับ 
       มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ที่สงักัดในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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  2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในระดบัมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  
  3.  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลจาก 

                  ยาเสพติดทุกชนดิ 
 
การรายงานผล 

           รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ท่ีกองนโยบายและแผน กําหนด และสงรายงานฉบับสมบูรณ 
เม่ือโครงการแลวเสร็จ 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผูเสนอโครงการ 
     (นายนเรศ          ภูคะฮาต) 
วันท่ี ............................................................ 
 

ลงชื่อ ........................................................... หัวหนาหนวยงาน 
         (นางประดิษฐา       นาครักษา) 

       วันท่ี ................................................... 
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โครงการงบรายจายอ่ืน เงินรายไดประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
โครงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยงาน  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ช่ือโครงการ  สมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42   
ลักษณะโครงการ 
    1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
   1.2.   การฝกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
   1.4.   การจัดนิทรรศการ 
   1.5.   การวิเคราะห  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
   1.6.   การฝกอบรมเพ่ือถายทอดความรูเทคโนโลยี 
   1.7.   การใหบริการขอมูล  การเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ 
   1.8.   อ่ืน ๆ 
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 1. สรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
   1.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   1.2. สรางวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพ 
   1.3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใชกลยุทธทางการเงิน 
   1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 2. พัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   2.1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับ 
                อาเซียนและนานาชาติ 
   2.2. สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการจัดการ 
                     เรียนการสอนแบบบูรณาการการทํางาน 
   2.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู 
   2.4. พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
   2.5. สรางบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคม 
   2.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย 
 3. สงเสริมการใหบริการวิชาการจากองคความรูเพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   3.1. พัฒนาความเขมแข็งของการใหบริการวิชาการโดยการถายทอดองคความรูท่ีเกิดจากการเรียน  
                     การสอน/การวิจัย เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน 
   3.2. พัฒนาความเขมแข็งของการใหบริการเพ่ือหารายไดแกมหาวิทยาลัย 
   3.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสรางศักยภาพในการใหบริการวิชาการ 
   3.4. สรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
 4. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคงเพ่ือสรางคุณคาทางสังคม  
         และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
   4.1. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและรักษาสิ่งแวดลอม 
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 5. พัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   5.1. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ 
   5.2. พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยท่ีมีศักยภาพ 
   5.3. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือสราง 
                     มูลคาเพ่ิมของงานวิจัย 
   5.4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
 

ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
              มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................... 
                  ................................................................................................................................ 
            -    การวิจัย เรื่อง............................................................................................................  
                  ................................................................................................................................ 
            -    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เรื่อง   สืบสานประเพณี  และวัฒนธรรม 
                  ................................................................................................................................ 
 

         มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน  
             ....................................................................................................................................... 
         การมีสวนรวมรับผิดชอบการใหบริการวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน.............คน          
         ความตองการของกลุมเปาหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความตองการของภาครัฐ  
             เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เปนตน)............................................................................ 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ  
                หนวยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
       หัวหนาโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
 
หลักการและเหตุผล 
               การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ไดจัดข้ึนเปนครั้งท่ี  42  โดยมีมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขารวมการแขงขัน  โดยมีวัตถุประสงค      
เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา และบุคลากรใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี  มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใหโอกาสผูอ่ืน         
มีระเบียบ  วินัย  รูจักปฏิบัติตามกติกา  และกฎเกณฑตางๆ  อยางบริสุทธิ์ใจ  ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงไดจัดทําโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิ ทยาลั ยแห งประ เทศไทย  ครั้ ง ท่ี  42 ระยะ ท่ี  2  รอบมหกรรม  ประจํ าป การ ศึ กษา 2557                                     
ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   
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วัตถุประสงค 

     1.  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ท่ีมีความสามารถ  
          ทางกีฬาไดเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

          2.  เพ่ือเปนการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหเปนท่ีรูจัก  ในระดับ 
                    มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาภายในประเทศ 
               3.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี  มีน้ําใจนักกีฬา  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  มีระเบียบ               
                    วินัย  รูจักปฏิบัติตนตามกติกา  และกฎเกณฑตางๆ 
               4.  เพ่ือสงเสริมใหนักกีฬา  นักศึกษา  มีความสามัคคี  มีวินัย  มีน้ําใจของนักกีฬา   เกิดความรักสมัครสมาน                   
                    ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และหางไกลจากยาเสพติดสังคม 
 
กลุมเปาหมาย 

ชนิดกีฬาท่ีจะสงเขาแขงขัน / จํานวนนักกีฬา / ผูควบคุมทีมและผูฝกสอน 
 

             ชนิดกีฬา 
   จํานวนนักกีฬา   รวม 

นักกีฬา 

            รวมจํานวน 
  ผูควบคุมทีมและเจาหนาท่ี    หมายเหตุ 

   ชาย   หญิง 

1.  กรีฑา       1     -                2  

2.  วายน้ํา     2     1     3               3  

3.  เทเบิลเทนนิส     4     4     8               3  

4.  แบดมินตัน      7     4    11               3  

5.  มวยสากลสมัครเลน     1         -     1               4  

6.  มวยไทยสมัครเลน     2     1     3  ผูควบคุมทีมซ้ํากับมวยสากล        

7.  ลีลาศ     2     2     4               2     

8.  ครอสเวิรด     4     4     8               2  

9.  เทควันโด     1     -     1               1  

-  หัวหนาคณะนักกีฬา 
-  รองหัวหนาคณะนักกีฬา 
-  เจาหนาท่ีประสานงานขอมูล 

    1 
    -  
    2 

     
    2 
    2 

                      1 
                 2 
                 4 

 

                     รวม    24    16    40                 27  
 
 

สถานท่ีดําเนินการ 
                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
           ระยะท่ี  2   รอบมหกรรม  ระหวางเดือนพฤศจิกายน  2557 –  กุมภาพันธ  2558    
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การดําเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการ)      
            

                                                
            เวลา 

 
กิจกรรม 

ป พ. ศ 2557 ป พ.ศ. 2558 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา  
    อนุมัต ิ

            

4. แตงตั้งคณะกรรมการ             
5. ประชุมและประสานงานกับ  
    หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

            

6. จัดเตรยีมชุดกีฬาและอุปกรณกีฬา                 

7. เขารวมการแขงขันกีฬา             

8. ประเมินผลการแขงขัน ภายใน  ( 2  เดือน )  หลังจากดําเนินโครงการแลวเสร็จ 

 
งบประมาณ                          
          งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน  เปนเงินรวมท้ังสิ้น  1,700,000  บาท (หน่ึงลานเจ็ดแสนบาทถวน)   โดยเบิกจาย
จากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ป 2558  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คาตอบแทน         เปนเงินทั้งสิ้น     132,000      บาท  
          1.  คาตอบแทนหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา                 เปนเงิน  127,500    บาท 
               ผูจัดการทีม  ผูฝกสอน  ผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาท่ี  
               วันหยุดราชการ  (25 คน X 300 บาท X 17 วัน)  

     2.  คาตอบแทนพนักงานขับรถวันหยุดราชการ ในการรับสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีไปฝกซอมหรือ
แขงขัน    
          (3 คน X 300 บาท X 5 วัน)                                                    เปนเงิน    4,500    บาท 
 

คาใชสอย           เปนเงินทั้งสิ้น       959,680      บาท  
     1.  คาธรรมเนียมเขารวมการแขงขัน          เปนเงิน   10,000    บาท 
     2.  คาธรรมเนียมนักกีฬาและเจาหนาท่ีเขารวมการแขงขัน                     เปนเงิน   23,280    บาท 
          (194 คน X 120 บาท) 
     3.  คาเก็บตัวนักกีฬากอนการแขงขันจนถึงวันชิงชนะเลิศ                      เปนเงิน 150,000    บาท 
          (50 คน X 100 บาท X 30 วัน)  
     4.  คาน้ําเลี้ยงนักกีฬา                                                           เปนเงิน   68,000    บาท 

               4.1  ฝกซอมวันทําการ 
                     (50 คน X 50 บาท X 16 วัน)  =  40,000   บาท 
               4.2  ฝกซอมวันหยุดราชการ  
                     (50 คน X 70 บาท X 8 วัน)  =  28,000   บาท 
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          5.  คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (เดินทางไปราชการตางจังหวัด)                        เปนเงิน 120,000    บาท 
               (50 คน X 240 บาท X 10 วัน)   
          6.  คาท่ีพักนักกีฬา (50 คน X 600 บาท)                      เปนเงิน   30,000    บาท 
          7.  คาเบี้ยเลี้ยง (เดินทางไปราชการตางจังหวัด) หัวหนาคณะนักกีฬา         เปนเงิน   69,600    บาท 
               รองหัวหนาคณะนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน  
               เจาหนาท่ี และพนักงานขับรถ (29 คน X 240 บาท X 10 วัน)   
          8.  คาท่ีพักหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา ผูจัดการทีม        เปนเงิน 208,800    บาท 
               ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาท่ี                                                
               (29 คน X 800 บาท X 9 วัน)   
          9.  คาพาหนะรับจางของหัวหนาคณะนักกีฬา รองหัวหนาคณะนักกีฬา       เปนเงิน   20,000    บาท 
               ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ี และพนักงานขับรถ  
         10.  คาเชาสนามกีฬาฝกซอม สนามแขงขัน สถานท่ีเก็บตัว                      เปนเงิน   20,000    บาท 
               และคาตอบแทนเจาหนาท่ี                                          
         11.  คาพาหนะรับจางรับ-สง นักกีฬาในการฝกซอมหรือแขงขัน                เปนเงิน   10,000    บาท 
               (ในกรณีมหาวิทยาลัยฯไมสามารถจัดรถรับสงใหได) 
         12.  คารักษาพยาบาล                                                                เปนเงิน   10,000    บาท 
         13.  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น                                           เปนเงิน   20,000    บาท 
               (รถตู 2 คันๆ ละ  10,000  บาท)  =  20,000  บาท 
         14.  คาจางเหมาบริการรถโดยสาร ท่ีใชสําหรับเดินทางเขารวมแขงขันฯ       เปนเงิน  200,000    บาท 
 

คาวัสดุ  เปนเงินทั้งสิ้น  608,320    บาท  
        1.  คาอุปกรณกีฬา                       เปนเงิน 329,320    บาท 
        2.  คาชุดกีฬา                                                                           เปนเงิน 180,000    บาท 
             2.1  ชุดแขงขัน  (50 คน x 1,700 บาท) =  85,000  บาท    
             2.2  ชุดวอรมนักกีฬา  (50 คน x 1,900 บาท)  =  95,000  บาท                                                             

        3.  คาเครื่องแตงกายผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกับการแขงขันกีฬา              เปนเงิน   54,000    บาท 
             3.1  เสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อแทรกสูท (30 คน X 1,200 บาท) = 36,000  บาท 
             3.2  เสื้อคอปก (โปโล)  (30 คน X 600 บาท)  =  18,000  บาท 
        4.  คายาและเวชภัณฑ                                                                 เปนเงิน   30,000    บาท 
        5.  คาวัสด ุ                                                                              เปนเงิน   15,000    บาท 
 
หมายเหตุ     ขอถัวจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคน  โดยเบิกจายจริงตามหลักเกณฑกําหนด  ไมเกิน  
                 งบประมาณท่ีไดรับ 
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การประเมินผลโครงการ 

             ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

                  ระบุตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
 

เชิงปริมาณ  
    -  รอยละ 85 ของผูเขารวมโครงการ 40 คน = 34  คน  
 

เชิงคุณภาพ 
               -  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 80 
 

เชิงเวลา 
               -  โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ  90 
 
                   วิธีการประเมิน 

            1.  แบประเมินความพึงพอใจของนักกีฬา  
            2.  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักศึกษาท่ีเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเขารวมการแขงขันกับ 
     มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีสังกัดในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศ
ไทย  
3.  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกล 
    จากยาเสพติดทุกชนิด 

 
การรายงานผล 

           รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ท่ีกองนโยบายและแผน กําหนด และสงรายงานฉบับสมบูรณ 
เม่ือโครงการแลวเสร็จ 

 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผูเสนอโครงการ 
     (นายนเรศ          ภูคะฮาต) 
วันท่ี ............................................................ 

 
ลงชื่อ ........................................................... หัวหนาหนวยงาน 

         (นางประดิษฐา       นาครักษา) 
       วันท่ี ................................................... 
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แบบประเมินผล 
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๔๒ แบงเปน ๒ ระยะ 

๑. รอบคัดเลือก ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
๒. รอบมหกรรม ระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  

     ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
...................................................................... 

 

คําชี้แจง :  โปรดทําเคร่ืองหมาย     ลงในชอง 
ตอนที่  ๑  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
๑.๑    สภานะภาพ            นกักีฬา             นักศึกษาผูเขารวมโครงการ 

 

 

๑.๒    เพศ                      ชาย                      หญิง 
๑.๓คณะ/สังกัด                 ครุศาสตรอุตสาหกรรม                      คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

                                    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร            คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
                                    คณะบริหารธุรกิจ                            คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
                                    คณะวศิวกรรมศาสตร                       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

                                    คณะศิลปศาสตร  
 

ตอนที่  ๒  ประเมินผลการเขารวมการแขงขันกีฬาฯ 

 

 
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

                                    
 

 
 

งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

รายการ 
มากท่ีสุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑.ทานคิดวากีฬามีประโยชนกับตวัทาน      
๒. ทานคิดวาระยะเวลาในการฝกซอมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมีความ
เหมาะสม 

     

๓.ทานคิดวากีฬาทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางดานรางกาย      
๔.ทานคิดวากีฬาทําใหมีระเบียบวินัย และตรงตอเวลา      
๕.ทานคิดวากีฬาทําใหมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย      
๖.ทานคิดวากีฬาทําใหหางไกลจากยาเสพตดิ      
๗.ทานคิดวาการเขารวมแขงขันกีฬาในครั้งน้ี ไดรับประสบการณเพ่ิมข้ึน      
๘.ทานคิดวาการเขารวมแขงขันกีฬาทําใหรูจักกับเพ่ือนตางสถาบัน      
๙.ทานคิดวามหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬา      
๑๐.ทานคดิวามหาวิทยาลัยควรสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทุกป      
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รายช่ือผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๒ รอบคัดเลือก  
ในระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง สังกัด/คณะ 

1 ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สํานักอธิการบด ี

2 ผูชวยศาสตราจารยวีนา       สงวนพงษ   ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สํานักอธิการบด ี

3 นางประดิษฐา                  นาครักษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา สํานักอธิการบด ี

4 นายนเรศ                        ภูคะฮาต ผูประสานงานขอมลู สํานักอธิการบด ี

5 นายฉลอง                       อภิวงค ผูประสานงานขอมลู สํานักอธิการบด ี

6 นางสาวระพีพร                ทองปน ผูประสานงานขอมลู  สํานักอธิการบด ี

7 นางสาวลักษณาพร            เจริญแพง ผูประสานงานขอมลู  สํานักอธิการบด ี

8 นายปยะชาต ิ                  สิทธ์ิวิภูศิร ิ ผูจัดการบาสเกตบอล คณะศลิปศาสตร 

9 นายฉัตรชัย                     ศรีสม  ผูฝกสอนบาสเกตบอล ศูนยการจัดการความรู 

10 นายอภิวัฒน                    ประสานแกว   ผูชวยผูฝกสอนบาสเกตบอล   

11 นายปรเมศวร                  สรเกษ  ผูชวยผูฝกสอนบาสเกตบอล   

12 นายอนิรุธ                      เทียบคุณ   ผูจัดการทีมฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

13 นายขจรเกียรต ิ               ขุนชิต  ผูฝกสอนฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

14 นายนพกฤศณ                ดํานอย  ผูชวยผูฝกสอนฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

15 นายอรรถพล                  ชวยค้ําชู   ผูชวยผูฝกสอนฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

16 อาจารยฉัตรฤด ี         สุบรรณ ณ อยุธยา  ผูจัดการวอลเลยบอล คณะศลิปศาสตร 

17 พันตรีนาวิน                   เข็มทอง  ผูฝกสอนวอลเลยบบอล   

18 นางศศิกานต                  จันทนสมิต  ผูชวยผูฝกสอนวอลเลยบบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

19 นางสาวทิพรดา               มุงด ี  ผูชวยผูฝกสอนวอลเลยบบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 ผูชวยศาสตราจารยอภิชัย   มุสิกทอง    ผูจัดการทีมเซปกตะกรอ   

21 นายสนธยา                    การด  ผูฝกสอนเซปกตะกรอ สํานักอธิการบด ี

22 นายธวัช                       ขยัก  ผูชวยผูฝกสอนเซปกตะกรอ   

23 ดร.พรพิไล                     เติมสินสวัสดิ ์  ผูจัดการทีมวอลเลยบอลชายหาด คณะศลิปศาสตร 

24 นางสาวลัดดา                 มณเีนียม    ผูฝกสอนวอลเลยบอลชายหาด คณะวิศวกรรมศาสตร 

25 นายไตรวุฒิ                   วุฒิสอน    ผูจัดการทีมเปตอง สํานักอธิการบด ี

26 นายทวีทรัพย                 พรหมนุช ผูฝกสอนเปตอง 
รานสหกรณวิทยาลัยพณิชยการ  

พระนคร จํากัด 

27 นายพัลลพ                    หามะล ิ ผูจัดการทีมฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

28 นายชัยวุฒิ                    ชัยฤกษ  ผูฝกสอนฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

29 นายเกียรติยศ                สามารถ  ผูชวยผูฝกสอนฟุตซอลทีมชาย   

30 นายทวีศักดิ ์                 สาสงเคราะห ผูจัดการทีมฟุตซอลทีมหญิง 
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ

แฟชั่น 
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รายช่ือผูจัดการทีม ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอน 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๒ รอบคัดเลือก  
ในระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง สังกัด/คณะ 

31 นายภูมิพัฒน           ทองคํา  ผูฝกสอนฟุตซอลทีมหญิง คณะศลิปศาสตร 

32 นายจงกล               โกสกุล  ผูฝกสอนฟุตซอลทีมหญิง คณะศลิปศาสตร 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๔๒ รอบคัดเลือก  
ในระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

1 นายกิตติคณุ             สุขีเมฆ  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

2 นายชนินทร             จงมีสุข  บาสเกตบอล คณะบริหารธุรกิจ 

3 นายชยานันท            เตื้องวิวัฒน  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

4 นายดิตถกร              แวววรรณจิตร  บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

5 นายทีปกร               พ่ึงสุนทรศิริมาศ  บาสเกตบอล คณะศลิปศาสตร 

6 นายธนกร                กาญจนถาวร  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

7 นายเธียรชัย             แสงกาศนีย  บาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 นายนายพงศกร         สงศรีจันทร  บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

9 นายปวรุตม              สุวรรณเมฆ  บาสเกตบอล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

10 นายพฤฒิพงศ           ทรัพยเจรญิ  บาสเกตบอล คณะบริหารธุรกิจ 

11 นายเมธัส                อุทิศไทย  บาสเกตบอล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

12 นายวรินทร              จงมีสุข  บาสเกตบอล คณะบริหารธุกิจ 

13 นายกฤษดา              เล็งส ี    ฟุตบอล คณะศลิปศาสตร 

14 นายคจรยศ              ลั่นคีร ี     ฟุตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

15 นายคมสัน                ใจกลา  ฟุตบอล คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

16 นายชัยมงคล             ทองบอ ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

17 นายตอลาภ               กังสวร ฟุตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

18 ธนวัฒน                   สนามเขต ฟุตบอล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

19 นายธนารุจ               แตงออน ฟุตบอล คณะบริหารธุกิจ 

20 นายภาณุวัฒน           ไชยสิทธินันต  ฟุตบอล คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

21 นายภานุวัฒน            แสงเสวตร ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

22 นายมูฮําหมัดฮานาฟ    หะยียามา ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

23 นายรัฐภมู ิ               ภาคสมบัติ     ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

24 นายรับฟา                วงษาราม ฟุตบอล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

25 นายวรเชษฐ              อินทรแกว        ฟุตบอล คณะบริหารธุกิจ 

26 นายวัชระ                 ตีประเคน ฟุตบอล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

27 นายวันเฉลิม             เอ่ียมตั้ง          ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

28 นายศิรสิทธ์ิ              กองพรม ฟุตบอล คณะบริหารธุกิจ 

29 นายสรลั                  รชตนพันธ       ฟุตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๔๒ รอบคัดเลือก  
ในระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

30 นายสารณิ               รชตนพันธ     ฟุตบอล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

31 นายสิทธิศักดิ ์          มานะสม      ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

32 นายสุวัฒน              เน่ืองจํานงค   ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

33 นายเสกข                สางกานโหยง   ฟุตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

34 นายกฤษดา             ยองเสง  วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

35 นายเกรียงไกร          กันธะริน  วอลเลยบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

36 นายฉัตรชัย             ทองนุม  วอลเลยบอล/วอลเลยบอลชายหาด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

37 นายชัชวาลย            ขําปลื้มจติร  วอลเลยบอล/วอลเลยบอลชายหาด คณะบริหารธุกิจ 

38 นายดนุสรณ            กองสินแกว  วอลเลยบอล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

39 นายพงศรุจ             กรรเจียก  วอลเลยบอล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

40 นายยุทธภูม ิ           ปานดี  วอลเลยบอล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

41 นายวรพงษ             วงศจันทร  วอลเลยบอล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

42 นายวัชระ               ปุญสิร ิ วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

43 นายสายชล             สุขอุนเรือน  วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

44 นายสุรเดช              วงศแดง  วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

45 นายสุรศักดิ ์            ยืนยง  วอลเลยบอล คณะบริหารธุกิจ 

46 นายสุวัชรพงศ          มีจิตต  วอลเลยบอล คณะวิศวกรรมศาสตร 

47 นายกันตชัย            กลั่นไพฑูรย  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

48 นายจตุภัทร             ไชยจําเริญ  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

49 นายวรายุทธ            บุญปมใจ เปตอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

50 นายสิทธิพล             สิทธิมงคล       เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

51 นายสุรอรรถ            จันกระพอ  เปตอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

52 นายอานนท             ขันถม  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

53 นางสาวเจนจริา         ใจโต  เปตอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

54 นาวสาวรัตติญา         วงษสุวรรณ  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

55 นางสาววิธันญา          เจ็กรัก   เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

56 นางสาววิภาวรรณ       ภิรมยรักษ  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

57 นางสาวสิรินภา          ผาสุขศาสตร  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 

58 นางสาวอภัสสรา        ขันธนิยม  เปตอง คณะบริหารธุกิจ 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๔๒ รอบคัดเลือก  
ในระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

59 นางสาวบุษยา           แสงวัฒนา ตะกรอ คณะบริหารธุกิจ 

60 นางสาวปรียานุช        โฉนฉิน ตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

61 นางสาวปยะดา          ชูแสง ตะกรอ คณะวิศวกรรมศาสตร 

62 นางสาวเพลินตา        เน้ือแกว ตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

63 นายกิติศักดิ ์            สังทอง  ตะกรอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

64 นายชิตพนธ             สังขรัตน ตะกรอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

65 นายธนสรณ             กิมิบัต ิ ตะกรอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

66 นายปาณพันธ          บางยี่ขัน ตะกรอ คณะบริหารธุกิจ 

67 นายปาณวัฒน          บางยี่ขัน ตะกรอ คณะบริหารธุกิจ 

68 นายภัทรพล             ลีสวัสดิ์วงศ  ตะกรอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

69 นายวันเฉลิม            สมปรดีา ตะกรอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

70 นายสราวุฒิ             ชัยยะ ตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

71 นายอชิรณัฐ             ภิรมณชม ตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

72 นายสรายุทธ            เสตะกลัมพ ตะกรอ คณะศลิปศาสตร 

73 นายนาวิน               หมื่นหาวงศ ตะกรอ คณะบริหารธุรกิจ 

74 นายจิตพล               อินทรประชา  ฟุตซอลทีมชาย คณะบริหารธุกิจ 

75 นายชานันท             แดงเปลง  ฟุตซอลทีมชาย คณะบริหารธุกิจ 

76 นายเชิดชัย              ชมพัฒน  ฟุตซอลทีมชาย คณะบริหารธุกิจ 

77 นายไชยพันธ            ทรัพยอนันต  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

78 นายณัฐพงษ             กร่ําเจริญ  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

79 นายณัฐภรณ            ประกอบกิจ  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

80 นายธนากร              นิลคุณ  ฟุตซอลทีมชาย คณะบริหารธุกิจ 

81 นายธัญญะ              รื่นอุรา  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

82 นายปรัชญา             ปรัชญาโยธิน  ฟุตซอลทีมชาย คณะบริหารธุกิจ 

83 นายปยะบุญ            พันธพรหม  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

84 นายยศธร               พิทักษ  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

85 นายรังสิต               เขมวสุธามาศ  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

86 นายวสันต              ปถมพานิชย  ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 

87 นายเอกราช            เขมวสุธามาศ ฟุตซอลทีมชาย คณะศลิปศาสตร 
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รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๔๒ รอบคัดเลือก  
ในระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

88 นางสาวกิตติมา          นามหนองออ  ฟุตซอลทีมหญิง คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  

89 นางสาวคันธรัตน        พ่ึงพาพงศ  ฟุตซอลทีมหญิง คณะศลิปศาสตร 

90 นางสาวจันทกานต      หัสเนตร  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

91 นางสาวจิณณรตัน       วิเศษแกว  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

92 นางสาวณัฐกานต        ชูสวัสดิ ์ ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

93 นางสาวปรารถนา        พงษมิตร  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

94 นางสาวเมรินทร          สุรสังข  ฟุตซอลทีมหญิง คณะศลิปศาสตร 

95   นางสาววรรนิกา          บัวตา  ฟุตซอลทีมหญิง คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  

96 นางสาววิลาวัลย          ธาระถอย  ฟุตซอลทีมหญิง คณะบริหารธุกิจ 

97 นางสาวสินีนาถ           ดีเหลือ  ฟุตซอลทีมหญิง คณะศลิปศาสตร 

98 นางสาวสิรริัตน           เอมเอ่ียม  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

99 นางสาวสุทธิตา           ศรีคราม  ฟุตซอลทีมหญิง คณะบริหารธุกิจ 

100 นางสาวสุพัชญา          ตะวรรณ  ฟุตซอลทีมหญิง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

101 นางสาวอลิศ              ลอยมา  ฟุตซอลทีมหญิง คณะบริหารธุกิจ 
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รายช่ือผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน  

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี  รอบมหกรรม  
ในระหวางวันท่ี 15-24 มกราคม  2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง สังกัด/คณะ 
 

1 ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูม ิ       สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สํานักอธิการบด ี

 2 ผูชวยศาสตราจารยวีนา            สงวนพงษ   ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา สํานักอธิการบด ี

 3 นางประดิษฐา                       นาครักษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา สํานักอธิการบด ี

 4 นายนเรศ                             ภูคะฮาต ผูประสานงานขอมลู/ผูจัดการทีมเทควันโด สํานักอธิการบด ี

 5 นายฉลอง                            อภิวงค ผูประสานงานขอมลู/ผูจัดการทีมลีลาศ สํานักอธิการบด ี

 6 นางสาวระพีพร                     ทองปน ผูประสานงานขอมลู  สํานักอธิการบด ี

 7 นางสาวลักษณาพร                 เจริญแพง ผูประสานงานขอมลู  สํานักอธิการบด ี

 8 นายโกษิต                           จันทนสมิต  ผูจัดการทีมกรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

 9 นางศศิกานต                       จันทนสมิต  ผูชวยผูฝกสอนกรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

 10 อาจารยฉัตรฤด ี                  สบุรรณ ณ อยุธยา  ผูจัดการทีมวายนํ้า คณะศลิปศาสตร 

 11 นางสาวลัดดา                      มณีเนียม  ผูฝกสอนวายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

 12 ดร.พรพิไล                          เติมสินสวัสดิ ์ ผูชวยผูฝกสอนนํ้า คณะศลิปศาสตร 

 13 นายสินสมุทร                       พุมทอง  ผูฝกสอนเทควันโด   

 14 นางลลิดา                           จูมโสดา  ผูจัดการทีมเทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

 15 นางสาววรัญญา                    สมศิร ิ ผูฝกสอนเทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

 16 วาท่ีรอยตรีวีระพล                 ปนมาเช้ือ  ผูชวยผูฝกสอนเทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

 17 นางสาวกรรณิกา                   คลายโพธ์ิทอง  ผูจัดการทีมแบดมินตัน คณะวิศวกรรมศาสตร 

 18 นายธนัท                            โกยวานิช  ผูฝกสอนแบดมินตัน   

 19 นายชัยศิร ิ                          เอ่ียมสกุลวัฒน  ผูชวยผูฝกสอนแบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

 20 ดร.ภคพนธ                         ศาลาทอง  ผูจัดการทีมมวยสากลสมคัรเลน/มวยไทยสมัครเลน คณะศลิปศาสตร 

 21 ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ       เอ่ียมสําอางค  ผูฝกสอนมวยสากลสมัครเลน/มวยไทยสมัครเลน คณะศลิปศาสตร 

 22 นายมงคล                           คําสุวรรณ  ผูชวยผูฝกสอนมวยสากลสมคัรเลน/มวยไทยสมคัรเลน คณะศลิปศาสตร 

 23 นายประดิษฐ                       พยุงวงศ  ผูชวยผูฝกสอนมวยสากลสมคัรเลน/มวยไทยสมคัรเลน คณะศลิปศาสตร 

 24 ผูชวยศาสตราจารยอภิชัย        มุสิกทอง  ผูฝกสอนลลีาศ   

 25 นายหริพัชร                        ภักดีไทย  ผูชวยผูฝกสอนลลีาศ คณะศลิปศาสตร 

 26 ผูชวยศาสตราจารยผองพรรณ   จันทรกระจาง   ผูจัดการทีมครอสเวิรด คณะศลิปศาสตร 

 27 นางอาภัสรา                        นพพรพงศา  ผูฝกสอนครอสเวิรด   
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รายช่ือนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 รอบมหกรรม  

ในระหวางวันท่ี 15 – 24  มกราคม  2558   
ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นักกฬีา สังกัด 

1 นายจักร ี             แตประเสริฐ ครอสเวิรด คณะวิศวกรรมศาสตร  

2 นายนนทวิช          กาบแกว ครอสเวิรด คณะวิทยาศาสตร  

3 นายบุรินทร          อยูสบาย ครอสเวิรด คณะวิทยาศาสตร  

4 นายสุธี                จันทรวุฒิคุณ ครอสเวิรด คณะวิศวกรรมศาสตร  

5 น.ส.ธีรจุฑา           ทองม ี ครอสเวิรด คณะวิศวกรรมศาสตร  

6 น.ส.สตรรีัตน         ถํ้าทอง ครอสเวิรด คณะบริหารธุรกิจ 

7 น.ส.โสรยา            กระตายจันทร ครอสเวิรด คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 นายอัยยุพ            มังสุรีย  กรีฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

9 นายศักรินทร         จวบสมยั  วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

10 นายสันต ิ             กาญจนพิบูลย  วายนํ้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

11 นางสาวสาวิตร ี      จูฑะสุวรรณศิร ิ วายนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 

12 นายวชิระ             สิริธรรมานุวงศ  เทควันโด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

13 นายศุภณัฐ           สิริวรจรรยาด ี ลีลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร  

14 นายสราวุฒิ          ทองวงค  ลีลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร  

15 นางสาวชาลิดา      รักเจรญิ  ลีลาศ คณะศลิปศาสตร  

16 นางสาวทิพยรวี      กลิ่นจันทร  ลีลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร  

17 นายธนากร          ปญญาสูง  มวยไทยสมัครเลน คณะบริหารธุรกิจ 

18 นายธนาธิป          คําหลาย   มวยไทยสมัครเลน คณะวิศวกรรมศาสตร  

19 นางสาวมารีนัช      วาทยานนท   มวยไทยสมัครเลน คณะศลิปศาสตร  

20 นายฐาปกรณ        แดนสุริยานนท  เทเบิลเทนนิส คณะวิศวกรรมศาสตร  

21 นายณัฐพล           มีชัยมั่นจิต  เทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

22 นายพรอินทร        สมหมาย  เทเบิลเทนนิส คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น  

23 นายอุเทน            วงศวัฒนาอาร ี เทเบิลเทนนิส คณะวิศวกรรมศาสตร  

24 นางสาวฐิตาภา      ชุมสูงเนิน  เทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

25 นางสาวณัฐยา       โชติทวีศักดิ์ศรี  เทเบิลเทนนิส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

26 นางสาวรินทิพย     กองเพียง  เทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

27 นางสาวศิริขวัญ     กลิ่นหอม  เทเบิลเทนนิส คณะบริหารธุรกิจ 

28 นายกิตติพงศ        ดํารงจิตต ิ แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

29 นายณัฐพงศ         ประสงคธรรม  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

30 นายทรงพล          เจียมเงิน  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

31 นายทศวัชร          มลคลสุขวัฒน  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 
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รายช่ือนักศึกษา (นักกีฬา) 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๒ รอบมหกรรม  

ในระหวางวันท่ี ๑๕ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๘   

ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามลกุล นักกฬีา สังกัด 

32 นายวทัญ ู           เกียรติกําจร  แบดมินตัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

33 นายศุภวิชญ           ศิริเรือง  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

34 นางสาวณัฐชา         คุมมงคล  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 

35 นางสาวนพวรรธน    สุวรรณพงษ  แบดมินตัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

36 นางสาวปรีดยีา        เถ่ือนลอย  แบดมินตัน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

37 นางสาวสุตาภัทร      ทองสอน  แบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจ 
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รายงานสรุปผลการแขงขัน 
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 

 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย              
แหงประเทศไทย   ครั้งท่ี 42  รอบคัดเลือก จํานวน 5 ชนิดกีฬา  

รอบมหกรรม จํานวน 10 ชนิดกีฬา ไดรับเหรียญ จํานวน 2 ชนิดกีฬา คือ กีฬาลีลาศ ดังนี้ 
ไดรับเหรียญทองแดง ประเภท Latin American Class E Single Dance (Samba) 

1. นางสาวชาลิดา  รักเจริญ   คณะศิลปศาสตร 
2. นายศรัณยู  กุลยวุฒิภักดิ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 
และกีฬามวยไทยสมัครเลน ไดรับเหรียญทองแดง รุนแบนตั้มเวท น้ําหนักเกิน 51 กก. แตไมเกิน 54 กก.  

1. นางสาวมารีนัช    วาทยานนท 
 

สรุปผลเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
ราชมงคลพระนคร ไดลําดับท่ี 65 จาก 112 สถาบัน 
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