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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”  แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ งที่ 46 (รอบคัดเลือก)   
ระหว่างวันที่ 1 - 7  พฤศจิกายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

2. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม)  ระหว่างวันที่        
11 – 20  มกราคม  2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม ดังนี้       

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 

 
                                                            งานกีฬา  กองพัฒนานักศึกษา 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารบญั 

 
เรื่อง                    หน้า 
 
1. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46  4 

2. สรุปการประเมินผลโครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   8 

3. ภาพกิจกรรม                    15 

4. ภาคผนวก                    19 

- สรุปผลการแข่งขัน 

- โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก)  

- ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) 

- โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม)  

- ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม) 

- แบบประเมินผลการเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 

- รายชื่อผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (รอบคัดเลือก) 

- รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) ที่เข้าร่วมโครงการฯ (รอบคัดเลือก) 

- รายชื่อผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (รอบมหกรรม) 

- รายชื่อนักศึกษา (นักกีฬา) ที่เข้าร่วมโครงการฯ (รอบมหกรรม) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
_______________________ 

 

ชื่อโครงการ  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หน่วยงาน   กีฬา  กองพัฒนานักศึกษา  
 หัวหน้าโครงการ   นายนเรศ     ภูคะฮาต 
สถานที่ด าเนินการ 

รอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
รอบมหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะที่  1   รอบคัดเลือก  ระหว่างเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2561 

     ระยะที่   2   รอบมหกรรม  เดือนมกราคม  2562 
 

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้               จ านวน        863,330  บาท (รอบคัดเลือก) 
 

มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.  วัน/สถานที่ด าเนินการ แบ่งเป็น 2 ระยะ        
     1.1.  รอบคัดเลือก   ระหว่างวันที่  1 – 7   พฤศจิกายน  2561   ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต       

                 1.2.  รอบมหกรรม  ระหว่างวันที่ 11 – 20  มกราคม  2562  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏอุบลราชธานี  
                      จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ   217   คน   
 3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
รอบคัดเลือก 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนหัวหนา้คณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 

ผู้จัดการทีม ผูฝ้ึกสอน ผูช้่วยผูฝ้กึสอน และเจ้าหนา้ที่ 
วันท าการ (คนละ ๑๐๐ บาท/วนั) 
วันหยุดราชการ (คนละ ๓๐๐ บาท/วนั) 

๙๒,๘๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๗,๘๐๐  

2 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ในการรับส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าทีไ่ปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน 
วันท าการ (คนละ 100 บาท/วนั) 
วันหยุดราชการ (คนละ 300 บาท/วนั) 

๔,๔๐๐ ๓,๓๐๐ ๑,๑๐๐  

 รวม ๙๗,๒๐๐ ๗๘,๓๐๐ ๑๘,๙๐๐  
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ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย   

๑ ค่าบ ารุงสมาชิก ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ -  

๒ ค่าธรรมเนียมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน                               ๑๕,๗๒๐     ๑๕,๗๒๐     -  

๓ ค่าเก็บตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขนัจนถึงวนัชิงชนะเลิศ ๒๙๑,๐๐๐ ๒๔๓,๙๑๕ ๔๗,๐๘๕  

๔ 
ค่าพาหนะรบัจ้าง รับ-ส่งนักกีฬาในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน 
(ในกรณีมหาวิทยาลัยฯ ไมส่ามารถจัดรถรับส่งให้ได้) 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐  

๕ 
ค่าเช่าสนามกีฬาฝึกซ้อม สนามแข่งขัน สถานที่เก็บตวั  
และค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที ่

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐  

๖ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -  

๗ ค่าทางดว่น ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ -  
 รวม ๓๕๑,๗๒๐ ๒๙๘,๖๓๕ ๕๓,๐๘๕  

ค่าวัสดุ     

๑ ค่าอุปกรณ์กีฬา ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๘๑๐ ๑๙๐  

๒ 
ค่าชุดกีฬา 
- ชุดแข่งขัน  = ๑๑๘,๘๐๐ บาท 

๒๘๙,๔๑๐ 
 

๒๘๒,๔๘๐ 
 

๖,๙๓๐ 
 

 
 

- ชุดวอร์มนักกีฬา = ๙๘,๐๑๐ บาท   
- เสื้อคอปก (โปโล) = ๒๙,๗๐๐ บาท  

๓ 
ค่าเครื่องแต่งกายผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา 
- ชุดวอร์ม = ๓๓,๐๐๐ บาท 
- เสื้อคอปก (โปโล) = ๙,๙๐๐ 

๔ ค่าวัสด ุ ๕,๐๐๐ ๔,๙๔๕ ๕๕  

 รวม ๔๑๔,๔๑๐ ๔๐๗,๒๓๕ ๗,๑๗๕  

 รวมเงินทั้งส้ิน ๘๖๓,๓๓๐ ๗๘๔,๑๗๐ ๗๙,๑๖๐  
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รอบมหกรรม 
ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย งบที่ได้รับ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน     

๑ ค่าตอบแทนหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะ
นักกีฬาผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และ
เจ้าหน้าที่ วันหยุดราชการ 

๗๘,๐๐๐ ๗๗,๑๐๐ ๙๐๐  

 รวม ๗๘,๐๐๐ ๗๗,๑๐๐ ๙๐๐  
ค่าใช้สอย     

๑ ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -  
๒ ค่าธรรมเนียมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๙,๙๖๐ ๙,๙๖๐ -  
๓ ค่าเก็บตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขนัจนถึงวนัชิงชนะเลิศ ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ -  
๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ๑๔๘,๐๘๐ บาท 

๓๐๖,๒๙๙ ๓๐๖,๒๙๙ -  
๕ ค่าที่พักนักกีฬา  ๑๕๘,๒๑๙ บาท 
๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง (เดินทางไปราชการต่างจังหวัด) หัวหนา้คณะ

นักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน 
ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน เจ้าหนา้ที่ และพนักงานขับรถ  

๙๑,๖๓๑ ๘๑,๘๔๐ ๙,๗๙๑ 
 

๗ ค่าที่พักหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
ผู้จัดการทีม ผูฝ้ึกสอน ผูช้่วยผูฝ้กึสอน เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานขับรถ  

๒๗๔,๔๐๐ ๒๔๓,๒๐๐ ๓๑,๒๐๐ 
 

๘ ค่าพาหนะรบัจ้างของหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้า
คณะนักกีฬา ผู้จดัการทีม ผูฝ้ึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
เจ้าหน้าที่ และพนักงานขบัรถ  

๒๑,๐๐๐ ๑๗,๗๖๑ ๓,๒๓๙ 
 

๙ ค่าเช่าสนามกีฬาฝึกซ้อม สนามแข่งขัน สถานที่เก็บตวั  ๔,๐๐๐ ๒,๔๐๐ ๑,๖๐๐  
๑๐ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ๘๐,๐๐๐ ๔๔,๒๑๐ ๓๕,๗๙๐  
๑๑ ค่าทางดว่น ๑,๕๔๐ - ๑,๕๔๐  

 รวม ๘๙๐,๘๓๐ ๘๐๗,๖๗๐ ๘๓,๑๖๐  
ค่าวัสดุ     

๑ ค่าอุปกรณ์กีฬา ๙๕,๐๐๐ ๙๒,๗๗๔ ๒,๒๒๖  
๒ 

 
ค่าชุดกีฬา 
- ชุดแข่งขัน  
- ชุดวอร์มนักกีฬา  
- เสื้อคอปก (โปโล)  

๑๖๕,๐๐๐ 

๑๙๔,๖๔๐ ๗,๓๖๐  
๓ ค่าเครื่องแต่งกายผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการ

แข่งขันกีฬา 
- ชุดวอร์ม   
- เสื้อคอปก (โปโล)   

๓๗,๐๐๐ 

๔ ค่ายาและเวชภัณฑ ์ ๔๐,๐๐๐ ๓๙,๙๙๐ ๑๐  
 รวม ๓๓๗,๐๐๐ ๓๒๗,๔๐๔ ๙,๕๙๖  
 รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๓๐๕,๘๓๐ ๑,๒๑๒,๑๗๔ ๙๓,๖๕๖  
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4.  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   
   ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต 
   เชิงปริมาณ: 
  เป้าหมาย     ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ของ 170 คน = 144  คน 
  ผลการด าเนินงาน   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  217  คน 
   

เชิงคุณภาพ:  
เป้าหมาย                การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ  85 
ผลการด าเนินงาน      การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ  94 
 

เป้าหมาย                ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  85 
  ผลการด าเนินงาน      ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  93  
 

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

 5.  ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   ระหว่างวันที่มีการแข่งขันรถรับ – ส่งนักกีฬาไม่เพียงพอเนื่องจากมีหลายหน่วยงาน
จ าเป็นต้องใช้รถของกองกลาง จึงต้องให้รถตู้วิ่งไป - กลับหลายรอบ 
 
 6.  ภาพกิจกรรม 

   

  
 
 
 

 
 
 

 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
      

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

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

   ลงชื่อ  ............................................................  หวัหน้าหน่วยงาน 
    (นางประดิษฐา          นาครกัษา) 
           ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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สรุปการประเมินผล 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 46 

…………………………………………………………………… 
 

 กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ได้ด าเนินการจัดโครงการสมัคร           
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ งที่ 46 ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1. รอบคัดเลือก       
ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  2. รอบมหกรรม ระหว่าง
วันที่ 11 – 20 มกราคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ฝ่ายประเมินผลได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลโครงการฯ  เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ครั้งนี้  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปพัฒนาและปรับปรุง ในครั้งต่อไป  การประเมินผลโครงการสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46  ในครั้งนี้จ านวน 217 คน 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผล  ได้ท าการแจกแบบประเมินผลโครงการฯ  และได้รับแบบประเมินผล
กลับคืนมาท้ังหมด 87 ชุด  โดยจะน าเสนอผลการรวบรวมแบบประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส”์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ   

ล าดับที่ สถานภาพ 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1. ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 0 1 1.1 
2. นักกีฬา 53 33 86 98.9 

รวม 54 33 87 100.0 
 

จากตารางที่  1.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักกีฬา  
จ านวน 86  คน แบ่งเป็นเพศชาย 53 คน เพศหญิง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน 1 
คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 1.1  
 

แผนภูมิที่   1  แสดงจ านวนของผู้ เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย           
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส”์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0

20

40

60

ชาย หญิง 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 0
นักกีฬา 53 33
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ตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส”์ โดยจ าแนกตามคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  

ล าดับที่ คณะ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 14.9 
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12 13.8 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 3.4 
4. คณะบริหารธุรกิจ 25 28.7 
5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 1.1 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 6.9 
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2.3 
8. คณะศิลปศาสตร์ 25 28.7 
 รวม 87 100.0 

 
 จากตารางที่  1 .3 คณะที่ผู้ เข้ าร่ วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย                
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ศึกษาอยู่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ คณะ
บริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนทั้งหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7  อันดับที่สอง คือ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มีจ านวนทั้งหมด 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.9  อันดับที่สาม คือ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และอันดับที่สี่ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.9  
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส”์ โดยจ าแนกตามคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

14.9% คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

13.8% 

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

3.4% 

คณะบริหารธุรกิจ 
28.7% 

คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 
1.1% 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

6.9% 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2.3% คณะศิลปศาสตร์ 
28.7% 
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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 
 
ตารางที่  2.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
 

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี 4.72 0.49 มากที่สุด 

2. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4.68 0.51 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.70 0.45 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2.1 พบว่าการจัดโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 46  สิ่งที่บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด คือ การแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี 

(�̅�=4.72,S.D.=0.49) อันดับสอง คือ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์(�̅�=4.68,S.D.=0.51) 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  2.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การฝึกซ้อม  
 

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. สนามกีฬาหรือสถานที่ขอใช้มีความเหมาะสมในการฝึกซ้อม 4.40 0.86 มากที่สุด 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้มีมาตรฐานและเพียงพอ 4.48 0.74 มากที่สุด 

3. ท ่  3. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมมีความเหมาะสม 4.55 0.62 มากที่สุด 

4. สิ่งแวดล้อมของสนามฝึกซ้อม เช่น แสงสว่าง การระบายอากาศ 
ห้องน้ า สุขา ฯลฯ 

4.43 0.83 มากที่สุด 

5. การฝึกซ้อมกีฬาท าให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 4.71 0.54 มากที่สุด 

6. การฝึกซ้อมกีฬาท าให้ท่านรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.70 0.48 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.54 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2.2  พบว่าการจัดโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อมได้รับ
ความพีงพอใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี หากเรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด  สิ่งที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ การฝึกซ้อมกีฬาท าให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยและตรง

ต่อเวลา (�̅�=4.71,S.D.=0.54) รองลงมา คือ การฝึกซ้อมกีฬาท าให้ท่านรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

(�̅�=4.70,S.D.=0.48) และอับดับที่สาม คือ ระยะเวลาในการฝึกซ้อมมีความเหมาะสม (�̅�=4.55,S.D.=0.62) 

4.66
4.67
4.68
4.69
4.7

4.71
4.72

1. การแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมให้เกิดความ

สามัคค ี

2. นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

Series1 4.72 4.68



P a g e  | 12 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อม  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  2.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดีในการให้บริการ 4.60 0.67 มากที่สุด 

2. การดูแล ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกต่างๆ 4.65 0.56 มากที่สุด 

3. ท ่  3. การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ 4.66 0.54 มากที่สุด 

4. การจัดรถรับ – ส่ง ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 4.65 0.58 มากที่สุด 

5. การตอบข้อซักถามและการให้ข้อเสนอแนะ 4.63 0.57 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.64 0.52 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2.3  พบว่าการจัดโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความพีง
พอใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี หากเรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด  สิ่งที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ(�̅�=4.66,S.D.=0.54) 
รองลงมา คือ การดูแล ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกต่างๆและการจัดรถรับ – ส่ง ในการฝึกซ้อมและ
การแข่งขัน (�̅�=4.65,S.D.=0.56) และอับดับที่สาม คือ การตอบข้อซักถามและการให้ข้อเสนอแนะ 
(�̅�=4.63,S.D.=0.57) 

4.4 
4.48 

4.55 

4.43 

4.71 4.7 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  2.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ด้านอ่ืนๆ  
 

ประเด็นพิจารณา �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การเล่นกีฬาท าให้สมรรถภาพทางกายและสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

4.78 0.44 มากที่สุด 

2. การเล่นกีฬาท าให้มีนิสัยรักการออกก าลังกาย 4.66 0.60 มากที่สุด 

3. มีความพอใจในชุดกีฬาที่ส่วนกลางจัดท าขึ้นและถูกต้อง
ตามกฎกติกาการแข่งขัน 

4.59 0.70 มากที่สุด 

4. การแข่งขันกีฬาท าให้มีน้ าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะและ
รู้จักการให้อภัย 

4.75 0.45 มากที่สุด 

5. มีประสบการณ์แข่งขันกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 4.70 0.48 มากที่สุด 

6. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันทุกปี 

4.73 0.51 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.70 0.45 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2.4  พบว่าการจัดโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ด้านอ่ืนๆได้รับความพีงพอใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี หากเรียง
ตามล าดับความพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ 
การเล่นกีฬาท าให้สมรรถภาพทางกายและสุขภาพร่างกายแข็งแรง (�̅�=4.78,S.D.=0.44) รองลงมา คือ การ
แข่งขันกีฬาท าให้มีน้ าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัย (�̅�=4.75,S.D.=0.45) และอับดับที่สาม 
คือ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกปี (�̅�=4.73,S.D.=0.51) 

4.57
4.58
4.59
4.6

4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66

1. มีมนุษย
สัมพันธ์และ
อัธยาศัยดีใน

การ
ให้บริการ 

2. การดูแล 
ช่วยเหลือ 

และอ านวย
ความสะดวก

ต่างๆ 

3. การติดต่อ
ประสานงาน
ในเรื่องต่างๆ 

4. การจัดรถ
รับ – ส่ง ใน
การฝึกซ้อม
และการ
แข่งขัน 

5. การตอบ
ข้อซักถาม
และการให้

ข้อเสนอแนะ 

Series1 4.6 4.65 4.66 4.65 4.63
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แผนภูมิที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ด้านอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.78 

4.66 
4.59 

4.75 
4.7 4.73 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส”์ 

วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส”์ 

วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส”์ 

วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส”์ 

วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 
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