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ค าน า 
 
โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  “ล้านนาเกมส์” 

จัดขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้            
                 1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักศึกษา 
                2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

เพ่ือให้การจัดโครงการฯด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น  จึงต้องมีการจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”ขึ้น  ประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้จ่ายไปทั้งหมดตลอดการจัดโครงการฯ ผลประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ เป็นต้น ท าให้ได้เห็นว่าการจัดโครงการฯตรงตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน 
และควรแก้ไขในด้านใดบ้างในการจัดโครงการฯในครั้งถัดไป 

 
   

 
 

 
                                                            งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารบญั 
 

เรื่อง                   หน้า 
 
1. แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการเข้าร่วมแข่งขัน      4 
   กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 

2. สรุปการประเมินผลโครงการเข้าร่วมแข่งขัน       8 
   กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34   

3. ภาพกิจกรรม                   12 

4. ภาคผนวก                   15 

- โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34   

- ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬา  รองหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  

- แบบประเมินผลการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 34 

- รายชื่อผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

- รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) ที่เข้าร่วมโครงการฯ  

- ตารางสรุปเหรียญรางวัล 

- รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
_______________________ 

 
 

ชื่อโครงการ  แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หน่วยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
หัวหน้าโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
 

สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
              3 – 10  กุมภาพันธ์  2561 

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้               จ านวน        3,791,200        บาท 
 

มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  โดยมีผลการด าเนนิงาน  ดงันี้ 

1. วัน/สถานที่ด าเนินการ : วันที่ 3 – 10 กุมภาพันธุ์ 2561  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  252   คน  
 3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน     

๑ ค่าตอบแทนหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะ
นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
และเจ้าหน้าที ่ วันหยุดราชการ  

๑๑๗,๐๐๐ ๑๐๑,๔๐๐   

๒ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถวันหยุดราชการ ในการ
รับส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน  

๑,๒๐๐ -   

๓ ค่าตอบแทนนักกายภาพ ๓,๒๐๐ -   
 รวม ๑๒๕,๔๐๐ ๑๐๑,๔๐๐ ๒๔,๐๐๐  
ค่าใช้สอย     

๑ ค่าเก็บตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขันจนถึงวันชิง
ชนะเลิศ 

๖๑๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐  
 

๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (เดินทางไปราชการต่างจังหวัด)                         ๕๔๑,๒๐๐      ๕๒๘,๐๐๐   

๓ ค่าท่ีพักนักกีฬา  ๑๐๒,๕๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   

๔ ค่าเบี้ ย เลี้ยง (เดินทางไปราชการต่างจังหวัด) 
หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ 
และพนักงานขับรถ  

๑๗๑,๖๐๐ ๑๔๙,๗๖๐   
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ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
๕ ค่าท่ีพักหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา                

ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานขับรถ   

๕๒๐,๐๐๐ ๔๕๑,๒๐๐   

๖ ค่าพาหนะรับจ้างของหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะ
นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ 
และพนักงานขับรถ  

๓๐,๐๐๐ ๒๘,๘๗๐   

๗ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น                                              ๒๕,๕๐๐ ๑๓,๒๑๐   
๘ ค่าเช่าสนามกีฬาฝึกซ้อม และ สถานที่เก็บตัว                                 ๒๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐   
๙ ค่าพาหนะรับจ้างรับ-ส่งนักกีฬาในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน                  

(ในกรณีมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดรถรับส่งให้ได้) 
๑,๐๐๐ -   

๑๐ ค่ารักษาพยาบาล ๓,๐๐๐ -   
๑๑ ค่าทางด่วน ๓,๐๐๐ ๓๔๕   
๑๒ ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ที่ใช้ส าหรับเดินทางเข้าร่วม

แข่งขัน  
๒๘๕,๐๐๐      ๒๘๕,๐๐๐     

๑๓ ค่าเงินสมทบเจ้าภาพ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐   
๑๔ ค่าจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬา ๑๐,๐๐๐ -   
 รวม ๒,๗๒๗,๘๐๐   ๒,๔๓๖,๑๘๕ ๒๙๑,๖๑๕  

 

 
 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

๑ ค่าอุปกรณ์กีฬา ๒๑๐,๐๐๐     ๒๐๙,๙๔๐   

๒ 
 

 

ค่าชุดกีฬา 
- ชุดแข่งขัน  

๒๘๘,๐๐๐   

๖๗๓,๑๐๐  

 

- ชุดวอร์มนักกีฬา =  ๒๑๕,๒๕๐  บาท   
- เสื้อคอปก (โปโล) =  ๖๑,๕๐๐  บาท   

๒๗๖,๗๕๐ 

๓ ค่าเครื่องแต่งกายผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขนักีฬา 
- ชุดวอร์มผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง = ๙๙,๗๕๐ 
บาท   
- เสื้อคอปก (โปโล) =  ๒๘,๕๐๐  บาท 

๑๒๘,๒๕๐     

๔ ค่ายาและเวชภัณฑ์                                                               ๒๕,๐๐๐      ๒๔,๗๓๘.๕๐   

๕ ค่าเสื้อสามารถส าหรับนักกีฬา ๑๐,๐๐๐      -   

 รวม ๙๓๘,๐๐๐    ๙๐๗,๗๗๘.๕๐ ๓๐,๒๒๑.๕๐  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๙๑,๒๐๐ ๓,๔๔๕,๓๖๓.๕๐ ๓๔๕,๘๓๖.๕๐  
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4.  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   
   ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต 
   เชิงปริมาณ: 
  เป้าหมาย               ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ของ 200 คน = 170  คน  
  ผลการด าเนินงาน     จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  252  คน 
  เชิงคุณภาพ: 

เป้าหมาย              การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ  85 
ผลการด าเนินงาน     การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ  91.4 

 

  เป้าหมาย               ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  85 
  ผลการด าเนินงาน     ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  88.5  
  เชิงเวลา: 
  เป้าหมาย               โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  90   
  ผลการด าเนินงาน     โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  100 
 
 5.  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
      1. สนามกีฬาไม่ค่อยมีร้านค้าขายอาหาร ท าให้ผู้เข้าร่วมงานหาอาหารทานได้ยาก และจ าเป็นต้อง
เดินออกไปร้านสะดวกซ้ือซึ่งอยู่ไกล 

     2. นักกีฬาใช้สีพ่นก าแพงเขียนเป็นข้อความไม่สามารถเช็ดออกได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาสีทั้งหมดที่มีข้อความพ่นติดอยู่ 
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 6.  ภาพกิจกรรม 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      

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

   วันที่   ....................................................... 
          โทรศัพท์  02–665–3777 ต่อ 6963 
 
 

   ลงชื่อ  ............................................................  หวัหน้าหน่วยงาน 
            (นางประดิษฐา            นาครักษา) 
           ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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สรุปการประเมินผล 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 34 

…………………………………………………………………… 
    

 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ได้ด าเนิ นการจัดโครงการ           
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

ฝ่ายประเมินผลได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลโครงการฯ  เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้ง
นี้  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปพัฒนาและปรับปรุง ในครั้งต่อไป  การประเมินผลโครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  ในครั้งนี้จ านวน 252 คน 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผล  ได้ท าการแจกแบบประเมินผลโครงการฯทั้งหมด 252 ชุด โดยแบบประเมิน
จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ตอนที่ 2 การประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯและตอน
ที่ 3 ความพึงพอใจในการจัดโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  
ได้รับแบบประเมินผลกลับคืนมาท้ังหมด 234 ชุด  โดยจะน าเสนอผลการรวบรวมแบบประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส”์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ   
  

ล าดับที่ สถานภาพ 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1. ผู้จัดการทีม 11 3 14 6.0 
2. ผู้ฝึกสอน 10 4 14 6.0 
3. ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 17 1 18 7.7 
4. นักกีฬา 134 54 188 80.3 

รวม 172 62 234 100.0 
  

จากตารางที่ 1.1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักกีฬา จ านวนทั้งหมด 188 คน 
แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 134 คน เพศหญิงจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
จ านวนทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 17 คน เพศหญิงจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7  อันดับ
สุดท้าย คือ ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน จ านวนทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 11 และ 3 คน เพศ
หญิงจ านวน 3 และ 4 คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 6.0  
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แผนภูมิที่  1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส”์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
 
ตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 34 “ล้านนาเกมส์” โดยจ าแนกตามคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  

ล าดับที่ คณะ 
เพศ 

จ านวน ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 2 8 3.4 
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 7 10 4.3 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 3 13 5.6 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 0 1 0.4 
5. คณะบริหารธุรกิจ 68 24 92 39.3 
6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 4 8 3.4 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 6 27 11.5 
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 5 15 6.4 
9. คณะศิลปศาสตร์ 26 9 35 15.0 
10. บุคคลภายนอก 20 2 22 9.4 
11. อ่ืนๆ 3 0 3 1.3 

 รวม 172 62 234 100.0 
 
 จากตารางที่ 1.3 คณะที่ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ศึกษาอยู่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ คณะบริหารธุรกิจ มีจ านวนทั้งหมด 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.3  อันดับที่สอง คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 
อันดับที่สาม คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนทั้งหมด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 อันดับที่สี่ คือ คณะ
บุคคลภายนอก มีจ านวนทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4  
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 34 “ล้านนาเกมส์”  โดยจ าแนกตามคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

 การประเมินความพึงพอใจในโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” โดยผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตรส่วนประเมิน
ค่า 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 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

4%

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

4%

คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์

6%
คณะ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ

ออกแบบ
1%

คณะบริหารธุรกิจ
39%

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น
3%

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

12%

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
6%

คณะศิลปศาสตร์
15%

บุคคลภายนอก
9%

อื่นๆ
1%
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ตารางที่   2.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 32  “สุวรรณภูมเิกมส์” 
 

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กีฬามีส่วนช่วยให้ท่านมีเพ่ือนใหม่เพ่ิมมากข้ึน 4.66 0.56 มากที่สุด 

2. ท่านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 4.48 0.51 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.57   
 

จากตารางที่ 2.1 พบว่าการจัดโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 34  สามารถจัดได้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ 

 
ตารางที่   2.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 
  

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มีความเหมาะสม 

4.38 0.52 มากท่ีสดุ 

2. ท่านคิดว่ากีฬาท าให้มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 4.41 0.52 มากท่ีสดุ 

3. ท ่  3. ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 4.40 0.51 มากท่ีสดุ 

4. ท่านคิดว่าการเล่นกีฬาท าให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย 4.39 0.56 มากท่ีสดุ 

5. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
    เป็นอย่างด ี

4.45 0.54 มากท่ีสดุ 

6. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วม    
    แข่งขันทุกปี 

4.52 0.52 มากท่ีสดุ 

รวมค่าเฉลี่ย 4.425   

 

จากตารางที่ 2.2 พบว่าการจัดโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี หากเรียงตามล าดับความพึงพอใจ
จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ คิดว่ามหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนให้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  รองลงมา คือ คิดว่าระยะเวลาในการ
ฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยก าหนดมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  และอับดับที่สาม คือ คิดว่า
มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” 

วันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ
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ภาพกิจกรรม 
โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” 

วันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
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ภาพกิจกรรม 
โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” 

วันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ ศูนย์หันตรา 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


