
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น 
ประจ าปีงบประมาณ.....2563..... 

 

ชื่อโครงการ................กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร......................................... 

หน่วยงาน...................กองพัฒนานักศึกษา.................................................................................. 

ผู้ประสานงานโครงการ...............นายเนรศ  ภูคะฮาต.......................................... 

เบอร์ติดต่อ ..................02-665-3777 ต่อ 6963.................................................................... 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

1. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน สถานะการด าเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

2. หน่วยงานจัดท าสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการฯ และส่งมายัง 
กองนโยบายและแผน จ านวน 1 ชุด  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเวปไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือสะดวก 
ในการตรวจสอบและสืบค้น  โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน  
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ .....2563.... 

1. ชื่อโครงการ .........กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.................................... 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ .............กองพัฒนานักศึกษา.................................................................. 

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี..................  

                ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพ่ือส่งเสริมการส้รางสัมพันธ์อันดี 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ .....1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล............  
เป้าประสงค์ที.่....1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึง               
                         ของสังคม (ประสิทธิผล).............  
กลยุทธที่ .........15 ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
                       พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาท้ังด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง....... 
 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
 

ระยะที่ 1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
- โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) ......เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563......  
สถานที่ .......มหาวิทยาลัยรังสติ............ 
- โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) ...1 – 7 พฤศจิกายน 2562 (รอบคัดเลือก) และ 10 – 

19 มกราคม 2563 (รอบมหกรรม)... 
สถานที่ .....มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต (รอบคัดเลือก) และมหาวิทยาลัยรังสิต (รอบมหกรม)...... 
 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
.................................................................................................................. .................................................. 
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ระยะที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) ......เดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562......  
สถานที่ .......มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร............ 
- โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) ...21 – 29 พฤศจิกายน 2562.... 
สถานที่ .....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...... 
 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

ระยะที่ 3 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  
- โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) ......เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563......  
สถานที่ .......มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี............ 
- โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) ...1 – 8 กุมภาพันธ์ 2563... 
สถานที่ .....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

8. งบประมาณโครงการ  
ระยะที่ 1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
1. งบรายจ่าย       

2. งบเงินรายได้  
(รอบคัดเลือก) 192,940 172,160 20,780 
(รอบมหกรรม) 95,400 95,070 330 

3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)    
 
หมายเหตุ : งบประมาณรอบมหกรรมที่ได้รับจริง จ านวน 74,620 บาท ขอใช้เหลือจ่ายจากรอบคัดเลือก
จ านวน 20,780 บาท 
 

ระยะที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้  127,600 116,600 11,000 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     
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ระยะที่ 3 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้  700,280 684,019 16,261 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 
9. สรุปการด าเนินโครงการ 

1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 
1. นักศึกษาได้รู้จักและพบเจอเพ่ือนต่างคณะมากขึ้น 
2. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาของตนเอง และมีประสบการณ์การแข่งขันกีฬามากข้ึน  
4. นักกีฬารู้จักการมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย์      
3. บุคลากร 54   63 2.25 
4. นักศึกษา 2,700   2,743 97.75 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) .............................      

รวม 2,754   2,806 100 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
ระยะที่ 1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

1. งบประมาณที่มีจ ากัด ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการเดินทางตั้งแต่ฝึกซ้อมจนถึงเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฯ เนื่องจากต้องเดินทางไป – กลับตลอดการแข่งขัน ค่าอาหารของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเสื้อผ้า(ชุดวอร์ม) ของนักกีฬา ท าให้นักกีฬาใส่ชุดที่แตกต่างกันในการขึ้นรับ
เหรียญรางวัล นอกจากนี้ส่วนกลางต้อง สนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น ค่าที่พัก ให้กับผู้
ฝึกสอนที่เป็นบุคคลภายนอกอีกด้วย เช่น กีฬาปันจักสีลัต เทควันโด เป็นต้น  
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2. การเดินทาง เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด นักกีฬาต้องเดินทางตอนเช้า เดินทางกลับเมื่อท า
การแข่งขันเสร็จ นักกีฬาที่ท าการแข่งขันหลายวันและแข่งขันตั้งแต่เช้า เสร็จในเวลาเย็น มีอาการเหนื่อยล้า    
ท าให้แข่งขันได้ไม่เต็มความสามารถที่ควรจะเป็น 

ระยะที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. สถานที่ในการจัดการแข่งขัน : สนามแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสนามที่ใช้ใน

การเรียนการสอนไม่มีที่นั่งส าหรับนักศึกษาที่มาเชียร์กีฬามากนัก เมื่อมีนักศึกษาเข้ามาชมการแข่งขันกีฬา
มากขึ้นท าให้ที่นั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

2. นักศึกษาอยากให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา E-sport ซึ่งเป็นกีฬาที่เริ่มมีความนิยมมากในขณะนี้ 
มหาวิทยาลัยจะน าเข้าการประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้ที่จัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับต่อไป 

3. การตัดสินกีฬา : เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมนปีนี้ลดลง บางชนิดกีฬาไม่สามารถให้
กรรมการทางสมาคมกีฬาต่างๆมาท าหน้าที่ตัดสินกีฬา ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงขอความร่วมมือจากนักกีฬา
หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการตัดสินกีฬาชนิดนั้นท าหน้าที่แทน 

4. พิธีปิด : สถานที่ในการจัดพิธีปิดค่อนข้างแคบ และมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ท าให้
พ้ืนนั้นดูคับแคบ มีที่นั่งไม่เพียงพอต่อจ านวนของนักศึกษา 
     ระยะที่ 3 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  

1. งบประมาณ : ปีนี้ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอท าให้ต้องลดเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และ
เจ้าหน้าที่ทุกคนลง และในการแข่งขันจัดต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายจึงมีเพ่ิมมากขึ้น ส่วนกลางขอความร่วมมือฝ่าย
กิจกรรมนักศึกษาจัดท าอาหารให้กับนักกีฬาตลอดการแข่งขัน เพ่ือทดแทนเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่โดนตัดไป       

2. เนื่องจากปีนี้ไม่มีการจัดท าชุดวอร์มให้แก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม จึงท า ให้การแต่งกาย
เดินขบวนพาเหรดมีความหลากหลาย   

 

                                ภาพกิจกรรม 
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10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. เชิงปริมาณ    

- ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2,700=2,295 คน 2,295 คน 2,806 คน 
2. เชิงคุณภาพ   

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 85 88.66 
- การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ  ร้อยละ 85 93.2 

3. เชิงเวลา   
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 90 100 
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2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

- ประเมิน (ประสิทธิผล) บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา   
1.    
2.    
3.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    
3.    

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่  
.............................................................................................................................. .......................................  
.............................................................................................................................. .......................................  
.............................................................................................................................. .......................................  
 
 

 
 
 
 

  


