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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ งที่ 45 (รอบคัดเลือก)   
ระหว่างวันที่ 1 - 7  พฤศจิกายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

2. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม)  ระหว่างวันที่        
22 – 31  มกราคม  2561  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม ดังนี้       

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 

 
                                                            งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารบญั 

 
เรื่อง                    หน้า 
 
1. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  4 

2. สรุปการประเมินผลโครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45   9 

3. ภาพกิจกรรม                    13 

4. ภาคผนวก                    15 

- สรุปผลการแข่งขัน 

- โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบคัดเลือก)  

- ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบคัดเลือก) 

- โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม)  

- ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม) 

- แบบประเมินผลการเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 

- รายชื่อผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (รอบคัดเลือก) 

- รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) ที่เข้าร่วมโครงการฯ (รอบคัดเลือก) 

- รายชื่อผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (รอบมหกรรม) 

- รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) ที่เข้าร่วมโครงการฯ (รอบมหกรรม) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
_______________________ 

 

ชื่อโครงการ  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หน่วยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
 หัวหน้าโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
สถานที่ด าเนินการ 

รอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
รอบมหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะที่  1   รอบคัดเลือก  ระหว่างเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2560 

     ระยะที่   2   รอบมหกรรม  เดือนมกราคม  2561 
 

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้               จ านวน        2,923,940        บาท 
 

มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.  วัน/สถานที่ด าเนินการ แบ่งเป็น 2 ระยะ        
     1.1.  รอบคัดเลือก   ระหว่างวันที่  1 – 7   พฤศจิกายน  2560   ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต       

                 1.2.  รอบมหกรรม  ระหว่างวันที่ 22 – 31  มกราคม  2561  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                       จังหวัดปทุมธานี  
 2.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ      คน  
 3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
รอบคัดเลือก 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน  163,200  บาท   

1 ค่าตอบแทนหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะ
นักกีฬา 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และ
เจ้าหน้าที่ 
วันท าการ (คนละ 100 บาท/วัน) 
วันหยุดราชการ (คนละ 300 บาท/วัน) 

154,000 130,000   

2 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ในการรับส่งนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ 
ไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน 
วันท าการ (คนละ 100 บาท/วัน) 
วันหยุดราชการ (คนละ 300 บาท/วัน) 

4,400 3,900 
 

  

3 ค่าตอบแทนนักกายภาพ 4,800 -   
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ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย    448,000  บาท   

1 ค่าบ ารุงสมาชิก 25,000 25,000   

2 
ค่าเก็บตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขันจนถึงวันชิง
ชนะเลิศ 
(คนละ 100 บาท x 30 วัน) 

375,000 375,000   

3 

ค่าพาหนะรับจ้าง รับ-ส่งนักกีฬาในการฝึกซ้อม
หรือแข่งขัน 
(ในกรณีมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดรถรับส่งให้
ได้) 

5,000 5,000   

4 
ค่าเช่าสนามกีฬาฝึกซ้อม สนามแข่งขัน สถานที่
เก็บตัว  
และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 

5,000 -   

5 
ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ที่ใช้ส าหรับเดิน
ทางเข้าร่วมแข่งขันฯ 

22,000 -   

6 ค่าทางด่วน 4,000 4,000   
7 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 9,000 9,000   
8 ค่ารักษาพยาบาล 3,000 1,900   
      

ค่าวัสดุ    661,100  บาท   
1 ค่าอุปกรณ์กีฬา 200,000 167,210   
2 

 
ค่าชุดกีฬา 
- ชุดแข่งขัน (คนละ 1,700 บาท) 

212,500 177,800   

 - ชุดวอร์มนักกีฬา (คนละ 1,000 บาท) 
- เสื้อคอปก (โปโล) (คนละ 300 บาท) 

125,000 
37,500 

210,600 -  

4 ค่าวัสดุ 8,000 7,949   
5 ค่ายาเวชภัณฑ์ 30,000 30,000   
      
 รวมเงินทั้งส้ิน 1,272,300 1,147,359 124,941  
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รอบมหกรรม 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน     

๑ ค่าตอบแทนหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้า
คณะนักกีฬาผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้
ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ วันหยุดราชการ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๗๙,๗๐๐   

 รวม ๑๘๐,๐๐๐ ๑๗๙,๗๐๐ ๓๐๐  
ค่าใช้สอย     

๑ ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๒ 
ค่าธรรมเนียมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

๓๖,๐๐๐ ๓๒,๖๔๐   

๓ 
ค่าเก็บตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขันจนถึงวันชิง
ชนะเลิศ 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐   

๔ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (เดินทางไปราชการ
ต่างจังหวัด)                         

๑๔๒,๐๐๐ ๑๓๗,๒๘๐   

๕ ค่าท่ีพักนักกีฬา ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐   
๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง (เดินทางไปราชการต่างจังหวัด) 

หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ 
และพนักงานขับรถ  

๙๐,๕๔๐ ๘๖,๔๐๐   

๗ ค่าท่ีพักหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะ
นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถ  

๒๖๐,๐๐๐ ๒๕๐,๔๐๐   

๘ ค่าพาหนะรับจ้างของหัวหน้าคณะนักกีฬา รอง
หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถ  

๓๐,๐๐๐ ๒๕,๔๗๐   

๙ ค่าเช่าสนามกีฬาฝึกซ้อม สนามแข่งขัน สถานที่
เก็บตัว  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และค่าท าความสะอาด 

๓,๐๐๐ -  
 

๑๐ ค่าพาหนะรับจ้างรับ-ส่งนักกีฬาในการฝึกซ้อม
หรือแข่งขัน 
(ในกรณีมหาวิทยาลัยฯ ไมส่ามารถจัดรถรับส่งให้ได้) 

๑,๐๐๐ -  
 

๑๑ ค่ารักษาพยาบาล ๒,๐๐๐ -   
๑๒ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ๓๔,๐๐๐ ๑๒,๙๗๕   
๑๓ ค่าเช่าชุดลีลาศ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐   
๑๔ ค่าจ้างแต่งหน้าท าผมลีลาศ ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐   
๑๕ ค่าทางด่วน ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐   

 รวม ๑,๐๐๓,๘๔๐ ๙๕๐,๔๖๕ ๕๓,๓๗๕  
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ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

๑ ค่าอุปกรณ์กีฬา ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐   
๒ 

 
ค่าชุดกีฬา 
- ชุดแข่งขัน  

๙๐,๐๐๐ 
๕ 

๔,๖๐๐ 
  

 - ชุดวอร์มนักกีฬา =  ๗๑,๐๐๐  บาท 
- เสื้อคอปก (โปโล) =  ๒๑,๓๐๐  บาท 

๙๒,๓๐๐ 

๑๔๘,๒๐๐   ๓ ค่าเครื่องแต่งกายผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันกีฬา 
- ชุดวอร์ม  = ๔๓,๐๐๐  บาท 
- เสื้อคอปก (โปโล)  = ๑๒,๙๐๐  บาท 

๕๕,๙๐๐ 
 

๔ ค่ารองเท้าลีลาศ ๓๙,๖๐๐ ๓๙,๖๐๐   
 รวม ๔๖๗,๘๐๐ ๔๓๒,๔๐๐ ๓๕,๔๐๐  
 รวมเงินคงเหลือทั้งส้ิน ๑,๖๕๑,๖๔๐ ๑,๕๖๒,๕๖๕ ๘๙,๐๗๕  

 
4.  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   

   ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต 
   เชิงปริมาณ: 
  เป้าหมาย     ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ของ 300 คน = 255  คน 
  ผลการด าเนินงาน   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  272  คน 
   

เชิงคุณภาพ:  
เป้าหมาย                การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ  85 
ผลการด าเนินงาน      การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ  90.6 
 

เป้าหมาย                ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  85 
  ผลการด าเนินงาน      ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  88.6  
 

  เชิงเวลา: 
  เป้าหมาย    โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  90   
  ผลการด าเนินงาน   โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  100 
 

 5.  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
      การแข่งขันกีฬาฯในรอบมหกรรม สถานที่แข่งขันแบ่งเป็น 2 สนาม ท าให้ต้องแยกรถตู้ 1 คันไป
ประจ าที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รถตู้อีก 2 คัน ประจ าสนามกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และที่พักนักกีฬาอยู่ด้านนอกมหาวิทยาลัย ท าให้การรับ-ส่ง นักกีฬามีระยะเวลาที่
ใกล้กัน บางชนิดกีฬาไม่สามารถวิ่งตามเวลาที่ก าหนดให้ได้ บางครั้งนักกีฬาต้องเดินทางไปแข่งเองหรือไปรถ
ส่วนตัวของผู้ควบคุมทีม  
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 6.  ภาพกิจกรรม 
   

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      

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

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

   ลงชื่อ  ............................................................  หวัหน้าหน่วยงาน 
    (นางประดิษฐา          นาครกัษา) 
           ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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สรุปการประเมินผล 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 45 

…………………………………………………………………… 
 

 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ได้ด าเนินการจัดโครงการสมัคร           
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ งที่ 45 ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1. รอบคัดเลือก       
ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  2. รอบมหกรรม ระหว่าง
วันที่ 22 – 31 มกราคม 2561  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ฝ่ายประเมินผลได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลโครงการฯ  เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ครั้งนี้  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปพัฒนาและปรับปรุง ในครั้งต่อไป  การประเมินผลโครงการสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  ในครั้งนี้จ านวน 272 คน 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผล  ได้ท าการแจกแบบประเมินผลโครงการฯ  และได้รับแบบประเมินผล
กลับคืนมาท้ังหมด 153 ชุด  โดยจะน าเสนอผลการรวบรวมแบบประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส”์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ   

ล าดับที่ สถานภาพ 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1. ผู้จัดการทีม 5 1 6 3.9 
2. ผู้ฝึกสอน 4 3 7 4.6 
3. ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 5 1 6 3.9 
4. นักกีฬา 99 35 134 87.6 

รวม 113 40 153 100.0 
 

จากตารางที่  1.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักกีฬา  จ านวน 
134  คน แบ่งเป็นเพศชาย 99 คน เพศหญิง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.6 รองลงมาคือ ผู้ฝึกสอน จ านวน       
7 คน แบ่งเป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และอันดับสุดท้าย คือ ผู้จัดการทีมและ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน 6 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 
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แผนภูมิที่   1  แสดงจ านวนของผู้ เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย           
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส”์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 
ตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส”์ โดยจ าแนกตามคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  

ล าดับที่ คณะ 
เพศ 

จ านวน ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 0 1 0.7 
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 0 6 3.9 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9 2 11 7.2 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 1 4 2.6 
5. คณะบริหารธุรกิจ 44 24 68 44.4 
6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 2 5 3.3 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 3 18 11.8 
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 4 14 9.2 
9. คณะศิลปศาสตร์ 16 2 18 11.8 
10. อ่ืนๆ 6 2 8 5.2 

 รวม 113 40 153 100.0 
 
 จากตารางที่  1 .3  คณ ะที่ ผู้ เข้ าร่วมโครงการสมัครเข้ าร่วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลั ย                
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  ศึกษาอยู่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ คณะบริหารธุรกิจ 
มีจ านวนทั้งหมด 68 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 44 คน  เพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4  
อันดับที่สอง คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนทั้งหมด 18 คน  แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 15 คน เพศหญิง 3 
คน และคณะศิลปศาสตร์ เป็นเพศชาย 16 คน เพศหญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 อันดับที่สาม คือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 14 คน แบ่งเป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคล
ธัญบุรีเกมส”์ โดยจ าแนกตามคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

 การประเมินความพึงพอใจในโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตรส่วน
ประเมินค่า 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

1%

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

4%

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

7%
คณะ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ

ออกแบบ
3%

คณะบริหารธุรกิจ
44%

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น
3%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
12%

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

9%

คณะศิลปศาสตร์
12% อื่นๆ

5%
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ตารางที่  2.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43  ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กีฬามีส่วนช่วยให้ท่านมีเพ่ือนใหม่เพ่ิมมากข้ึน 4.54 0.56 มากที่สุด 

2. ท่านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 4.52 0.56 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.53   

 
จากตารางที่ 2.1 พบว่าการจัดโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 45  สามารถจัดได้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ 

ตารางที่  2.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  
 

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มีความเหมาะสม 

4.27 0.72 มากที่สุด 

2. ท่านคิดว่ากีฬาท าให้มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 4.35 0.62 มากท่ีสดุ 

3. ท ่  3. ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 4.43 0.57 มากท่ีสดุ 

4. ท่านคิดว่าการเล่นกีฬาท าให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย 4.50 0.55 มากท่ีสดุ 

5. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
    เป็นอย่างด ี

4.47 0.55 มากท่ีสดุ 

6. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วม    
    แข่งขันทุกปี 

4.56 0.57 มากท่ีสดุ 

รวมค่าเฉลี่ย 4.43   

 

จากตารางที่ 2.2  พบว่าการจัดโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ได้รับความพีงพอใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี หากเรียงตามล าดับความพึง
พอใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด  สิ่งที่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ ง คือ คิดว่า
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  รองลงมา คือ คิดว่า
กีฬาท าให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  และอับดับที่สาม คือ คิดว่า
มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการส่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส”์ 

วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560 และ วันที่ 22 - 31 มกราคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.ปทุมธาน ี
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส”์ 

วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560 และ วันที่ 22 - 31 มกราคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


