รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ”
รอบคัดเลือก ระหว่ างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
รอบมหกรรม ระหว่ างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangala University Of Technology Phra Nakhon

สารบัญ
เรื่ อง
แบบรายงานผลการดําเนิ นงาน
ภาพถ่ายกิจกรรม
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
สรุ ปผลการแข่งขัน
สรุ ปค่าใช้จ่าย
สรุ ปการประเมินผล
ภาคผนวก
หนังสื อขออนุมตั ิโครงการ
แบบประเมินผล

หน้า
1
3
4
11
12
14

คํานํา
รายงานผลการดําเนิ นงานโครงการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
1. สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 4 -10 พฤศจิกายน
2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
2. สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม
2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาให้มีสมรรถภาพและสุ ขภาพที่ดี มีน้ าํ ใจนักกีฬา รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย รู ้จกั ให้
โอกาสผูอ้ ื่น มีระเบียบวินยั รู้จกั ปฏิบตั ิตนตามกติกา และกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความอดทน รู้จกั อดกลั้น
รู้จกั ควบคุมตัวเอง และมีความสามัคคี รู้จกั แก้ปัญหาอย่างสันติเสี ยสละส่ วนตนเพื่อส่ วนรวม
2. เพื่อพัฒนามาตรฐาน และวัฒนธรรมกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ศึกษา ใช้การกีฬาและการแข่งขันกีฬาในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะสังคม

งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ประจําปี งบประมาณ 2557
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
_______________________

ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงการ โครงการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
หน่ วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิ การบดี
ได้ รับจัดสรรงบประมาณ
รายได้
จํานวน 1,500,000
บาท
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
 ดําเนินโครงการแล้วเสร็ จ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. วัน/สถานที่ดาํ เนินการ แบ่งเป็ น 2 ระยะ 1. รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต 2. รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ 144 คน
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตอบแทน
117,900

ใช้ สอย
421,010

วัสดุ
542,721

สาธาณูปโภค
.............................

รวม
1,081,631

หมายเหตุ 1. ระยะที่ 1 รอบคัดเลือก สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ผูเ้ ข้าร่ วม 84 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น จํานวน 556,858 บาท
2. ระยะที่ 2 รอบมหกรรม สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผูเ้ ข้าร่ วม 60 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น จํานวน 524,773 บาท
4. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จระดับผลผลิต
เชิงปริ มาณ :
เป้ าหมาย ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จํานวน 128 คน
ผลการดําเนินงาน จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จํานวน 144 คน
เชิงคุณภาพ :
เป้ าหมาย ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 80
ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 90.20
เชิงเวลา :
เป้ าหมาย โครงการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด ร้อยละ 90
ผลการดําเนินงาน โครงการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด ร้อยละ 100
5. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
-

6. ภาพกิจกรรม

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/ผูร้ ายงาน
(นายนเรศ
ภูคะฮาต)
วันที่ .......................................................
โทรศัพท์ 02 – 2829009-15 ต่อ 6051
ลงชื่อ ............................................................ หัวหน้าหน่วยงาน
(นางประดิษฐา
นาครักษา)
ตําแหน่ง รักษาราชการแทน ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประมวลภาพ
โครงการสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที4่ 1
แบ่ งออกเป็ น 2 ระยะ
1. รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์รังสิ ต
2. รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ควบคุมทีม
เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบคัดเลือก
ระหว่ างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางประดิษฐา นาครักษา
นายนเรศ
ภูคะฮาต
ประสานงานข้อมูล
นางสาวระพีพร ทองปน
ประสานงานข้อมูล
นายฉลอง
อภิวงค์
ประสานงานข้อมูล
นางสาวภัสรา อ้นฟัก
ประสานงานข้อมูล
นายชูศกั ดิ์
แตงประดิษฐ์
ผูจ้ ดั การทีมเปตอง
นายไตรวุฒิ
วุฒิสอน
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนทีมเปตอง
ผูจ้ ดั การทีมเซปั กตะกร้อ
ผศ.อภิชยั
มุสิกทอง
และฟุตซอล
นายปิ ยะชาติ
สิ ทธิ์ วิภูศิริ
ผูฝ้ ึ กสอนเซปั กตะกร้อ
นายพัลลพ
หามะลิ
ผูฝ้ ึ กสอนฟุตซอล
นายเกียรติยศ สามารถ
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนฟุตซอล
นายอนิรุธ
เทียบคุณ
ผูจ้ ดั การทีมฟุตบอล
นายอรรถพล ช่วยคํ้าชู
ผูฝ้ ึ กสอนฟุตบอล
นายขจรเกียรติ ขุนชิต
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนฟุตบอล
นายสมชัย
ลัคณาพาชื่นกุล ผูจ้ ดั การทีมบาสเกตบอล
นายอภิวฒั น์
ประสานแก้ว
ผูฝ้ ึ กสอนบาสเกตบอล
นายปรเมศวร์ สรเกษ
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนบาสเกตบอล

สั งกัด/คณะ
สํานักงานอธิ การบดี
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
บุคคลภายนอก
กองพัฒนานักศึกษา
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
บุคคลภายนอก
ศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษา
เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบคัดเลือก
ระหว่ างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่ อ - นามสกุล
นายสิทธิกานต สุขรักษาวงศ
นายธีระศักดิ์
บุญรอด
นายชนสรณ
เกษรุงเรือง
นายวรายุทธ
บุญปมใจ
นางสาววิภาวรรณ ภิรมยรักษ
นางสาวชนันรัตน วีระเพ็ชร
นางสาวอําพรรณ ศรีสวาง
นางสาวนันทพร เหลืองทอง
นางสาวพัดชา อินทรประสิทธิ์
นายสุเนตร
อรามรัศมี
นายชนสรณ
ชัยโชติ
นายชัยมงคล
ทองบอ
นายไตรรักษ
มณีมาศ
นายอมรินทร นิลพฤกษ
นายธนารุจ
แตงออน
นายบดี
จันทรสนธิ
นายประสาน ตึกดี
นายภานุวัฒน สายชล
นายภานุวัฒน แสงเสวตร
นายภูริเดช
กายขุนทด
นายมูฮําหมัดฮานาฟ หะยียามา
นายรับฟา
วงษาราม
นายวรเชษฐ
อินทรแกว
นายโอภาส
มีชัยภูมิ
นายวิชานนท โพธิ์ทอง
นายวุฒิพงษ
คําบุรี

นักกีฬา
เปตอง
เปตอง
เปตอง
เปตอง
เปตอง
เปตอง
เปตอง
เปตอง
เปตอง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล

สั งกัดคณะ
บริหารธุรกิจ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
วิศวกรรมศาสตร
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
วิศวกรรมศาสตร
บริหารธุรกิจ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรฯ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรฯ
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษา
เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบคัดเลือก
ระหว่ างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ลําดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่ อ - นามสกุล
นายสุกิจ
ประทีปฉาย
นายสุทธิพงษ เตปา
นายสุเทพ
โกสกุล
นายกรวิชญ พรหมหลาวรรณ
นายคฤหาสณ
จําสูญ
นายจันทร
พงษศาสตร
นายชิตพนธ
สังขรัตน
นายเซอรวี
แววพิราม
นายณัฐพงค
บุรัสการ
นายธนสรณ
กิมิบัติ
นายธนากร
พรอมรักษ
นายพีรพล
พิญเพียร
นายวรพล
เวียงคํา
นายวรากรณ ธรรมนิตยถาวร
นายสุเทพ
แกวนารี
นายเชิดชัย
ชมพัฒน
นายณัฐกล
พังตะมะ
นายเอกราช เขมวสุธามาศ
นายณัฐภรณ
ประกอบกิจ
นายธนวัต
แสนชัย
นายธนวินท
แสนชัย
นายปรัชญา
ปรัชญาโยธิน
นายปนพงษ
ไชยมงคล
นายพิศิษฐ
อมรสิทธิวงศ
นายยศธร
พิทักษ
นายรังสิต
เขมวสุธามาศ

นักกีฬา
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
เซปกตะกรอ
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล

สั งกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษา
เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบคัดเลือก
ระหว่ างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์รังสิ ต
ลําดับที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ชื่ อ - นามสกุล
นายวรุฒ
ตาเหยม
นายวสันต
ปถมพาณิชย
นายสหรัฐ
ทองกระจาง
นายจักรพงษ ฐานิวัฒนานนท
นายวิชานันท ศรีจันทร
นายชยานันท เตื้องวิวัฒน
นายณัฐวุฒิ
รัตนบุรี
นายทวีพงศ
สัมฤทธิ์นอก
นายทีปกร
พึ่งสุนทรศิริมาศ
นายเธียรชัย
แสงกาศนีย
นายพงศกร
สงศรีจันทร
นายปยะพงศ ชีวรุงเรืองกุล
นายพงศกร
อรุณมิตร
นายอนุศาสน จับใจนาย
นายภานุวัฒน นามโสภา

นักกีฬา
ฟุตซอล
ฟุตซอล
ฟุตซอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล

สั งกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
สื่อสารมวลชน
วิศวกรรมศาสตร
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

รายชื่ อผู้ควบคุมทีม
เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบมหกรรม
ระหว่ างวันที่ 12 – 22 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่น
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ยุทธภูมิ
สุ วรรณเวช
นางประดิษฐา นาครักษา
นายนเรศ
ภูคะฮาต
นางสาวระพีพร ทองปน
นายฉลอง
อภิวงค์
นางสาวภัสรา อ้นฟัก

7

ผศ.อภิชยั

มุสิกทอง

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นางสาวกัลยรัตน์
นายกษิด์ ิเดช
นางสาววรัญญา
นายสมศักดิ์
ว่าที่ร.ต.วีระพล
นายรัชพล
นายณัฐวัตร
นายอัครัช
นายสิ นสมุทร์
นางศศิกานต์

วสันตดิลก
สุ ทธิ วานิช
สมศิริ
ปานจันทร์
ปันมาเชื้อ
ประกอบบุญ
เจาะพรมมา
ประกอบบุญ
พุ่มทอง
จันทนสมิต

18

นางอาภัสรา

นพพรพงศา

19
20
21
22

นายทวีศกั ดิ์
นายปิ ยะชาติ
นายชูศกั ดิ์
นายไตรวุฒิ

ตรงติรกุล
สิ ทธิ์ วิภูศิริ
แตงประดิษฐ์
วุฒิสอน

ตําแหน่ ง
รองอธิ การบดีฯ
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา

ประสานงานข้อมูล
ประสานงานข้อมูล
ประสานงานข้อมูล
ประสานงานข้อมูล
ผูจ้ ดั การทีมลีลาศ
และเซปักตะกร้อ
ผูฝ้ ึ กสอนลีลาศ
ผูจ้ ดั การทีมยิงปื น/เทเบิลฯ
ผูฝ้ ึ กสอนยิงปื น/เทเบิลฯ
ผูฝ้ ึ กสอนยิงปื น
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนเทเบิลฯ
ผูจ้ ดั การทีมมวยสากลฯ
ผูฝ้ ึ กสอนมวยสากลฯ
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนมวยสากลฯ
ผูจ้ ดั การทีมเทควันโด
ผูจ้ ดั การทีมเทนนิส
ผูจ้ ดั การทีมกรี ฑา/
ผูฝ้ ึ กสอนครอสเวิร์ด
ผูจ้ ดั การทีมครอสเวิร์ด
ผูฝ้ ึ กสอนเซปั กตะกร้อ
ผูจ้ ดั การทีมเปตอง
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนทีมเปตอง

สั งกัด/คณะ
สํานักงานอธิ การบดี
สํานักงานอธิ การบดี
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
ศิลปศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ
บริ หารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร์
กองพัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษา
เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบมหกรรม
ระหว่ างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่น
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่ อ - นามสกุล
นายวชิระ สิ ริธรรมานุวงศ์
นางสาวมารี นชั วาทยานนท์
นายณัฐวิทย์ จารุ ดุล
นายจักรี
แต่ประเสริ ฐ
นายนนทวิช กาบแก้ว
นายบุรินทร์
เย็นสบาย
นายกิตติศกั ดิ์ ใหม่เนียม
นางสาวณัฐนรี เพชรเครื อ
นางสาวสาวิตรี มัทนัง
นางสาวชฏาเพชร ไชยวงศา
นางสาวอารี ยา นวานุช
นายกมลวัฒน์ พันธุ์นิล
นางสาวพิชญาภา ปานจันทร์
นายกษาน
โตกิจพาณิ ชย์
นายอุเทน
วงศ์วฒั นาอารี
นางสาวศิริขวัญ กลิ่นหอม
นางสาวริ นทิพย์ กองเพียง
นายกฤตกร
พุกผาสุ ข
นายศรัณยู
กุลยวุฒิภกั ดิ์
นายศุภณัฐ
สิ ริวรจรรยาดี
นายนายศุภฤกษ์ จวบสมัย
นายสราวุฒิ
ทองวงค์
นายหริ พชั ร ภักดีไทย
นางสาวจุฑามาศ มาแสง
นางสาวชาลิดา รักเจริ ญ
นางสาวทิพย์รวี กลิ่นจันทร์

นักกีฬา
เทควันโด
มวยสากลสมัครเล่น
กรี ฑา
ครอสเวิร์ด
ครอสเวิร์ด
ครอสเวิร์ด
ครอสเวิร์ด
ครอสเวิร์ด
ครอสเวิร์ด
ครอสเวิร์ด
ครอสเวิร์ด
เทนนิส
ยิงปื น
เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ

สั งกัดคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฯ
วิทยาศาสตร์ ฯ
วิทยาศาสตร์ ฯ
วิศวกรรมศาสตร์
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
บริ หารธุ รกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
บริ หารธุ รกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษา
เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบมหกรรม
ระหว่ างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่น
ลําดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่ อ - นามสกุล
นางสาวธนิศา วงค์สว่าง
นางสาววนัสนันทน์ เลิศวิริยรังสี
นางสาวสุ พรรษา อินทร์โฉมงาม

นางสาวอุไรรัตน์ แพงศรี
นายธี ระศักดิ์ บุญรอด
นายสิ ทธิ กานต์ สุ ขรักษาวงศ์
นางสาววิภาวรรณ ภิรมย์รักษ์
นางสาวอําพรรณ์ ศรี สว่าง
นายคฤหาสณ์ จําสู ญ
นายเซอร์ วี
แววพิราม
นายธนสรณ์ กิมิบตั ิ
นายธนากร พร้อมรักษ์

นักกีฬา
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ
ลีลาศ
เปตอง
เปตอง
เปตอง
เปตอง
เซปั กตะกร้อ
เซปั กตะกร้อ
เซปั กตะกร้อ
เซปั กตะกร้อ

สั งกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
บริ หารธุ รกิจ
บริ หารธุ รกิจ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร์

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก จํานวน 5 ชนิดกีฬา ไดเขารอบมหกรรม จํานวน 1 ชนิดกีฬา คือ กีฬาเปตอง ดังนี้
ประเภทหญิงคู
1. นางสาววิภาวรรณ
ภิรมยรักษ
คณะบริหารธุรกิจ
2. นางสาวอําพรรณ
ศรีสวาง
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ประเภทชายคู
1. นายธีระศักดิ์
บุญรอด
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. นายสิทธิกานต
สุขรักษาวงศ
คณะบริหารธุรกิจ
รอบมหกรรม จํานวน 10 ชนิดกีฬา ไดรับเหรียญ จํานวน 1 ชนิดกีฬา คือ กีฬาลีลาศ ดังนี้
ไดรับเหรียญทอง ประเภท Latin American Class B
1. นางสาวอุไรรัตน
แพงศรี
คณะศิลปศาสตร
2. นายหริพัชร
ภักดีไทย
คณะศิลปศาสตร
ไดรับเหรียญทองแดง ประเภท Latin American Class D
1. นางสาวจุฑามาศ
มาแสง
คณะวิศวกรรมศาสตร
2. นายศุภณัฐ
สิริวรจรรยาดี
คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับเหรียญทองแดง ประเภท Latin American Class E Single Dance (Samba)
1. นางสาวชาลิดา
รักเจริญ
คณะศิลปศาสตร
2. นายศรัณยู
กุลยวุฒิภักดิ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
จากการสรุ ป ผลการแข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 41 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ไดลําดับที่ 38 จาก 114 สถาบัน

สรุ ปค่ าใช้ จ่าย
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบคัดเลือก
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
ลําดับที่
ค่ าตอบแทน

รายการ

งบประมาณ
- ค่าตอบแทนผูค้ วบคุมทีม

เบิกเงินรายได้
700,000 บาท
59,700 บาท

- ค่าอาหารและนํ้าเลี้ยงนักกีฬา
- ค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน)
- ค่าพาหนะเดินทาง (TAXI)
- ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าสายพานรถบัสมหาวิทยาลัย

138,020 บาท
1,855 บาท
640 บาท
4,500 บาท
390 บาท

- ค่าชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
- ค่าเช่ารถบัส
- ค่าเช่ารถตูโ้ ดยสาร

322,853 บาท
4,500 บาท
24,400 บาท

หมายเหตุ

ค่ าใช้ สอย

ค่ าวัสดุ

รวมทั้งสิ้ น

556,858 บาท

เหลือ 143,142 บาท

สรุ ปค่ าใช้ จ่าย
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์ ” รอบมหกรรม
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่น
ลําดับที่

รายการ

เบิกเงินรายได้
800,000 บาท
58,200 บาท

- ค่าอาหารและนํ้าเลี้ยงนักกีฬา
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผูค้ วบคุมทีมและเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
- ค่าที่พกั ผูค้ วบคุมทีมและเจ้าหน้าที่
- ค่าที่พกั นักกีฬา
- ค่าพาหนะ TAXI
- ค่าทางด่วน
- ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าธรรมเนียมเข้าร่ วมการแข่งขันและนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่
- ค่าเช่าฟลอร์ ลีลาศ
- ค่าเปลี่ยนเอ็นไม้เทนนิส

65,600 บาท
29,520 บาท
54,000 บาท
33,400 บาท
22,200 บาท
7,580 บาท
795 บาท
29,620 บาท

- ค่าชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์
- ค่าเช่ารถบัส

162,968 บาท
28,000 บาท

งบประมาณ
ค่ าตอบแทน - ค่าตอบแทนผูค้ วบคุมทีม

หมายเหตุ

ค่ าใช้ สอย

26,440 บาท
4,500 บาท
1,950 บาท

ค่ าวัสดุ

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

524,773 บาท

เหลือ 275,227 บาท

สรุปการประเมินผล

โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41
……………………………………………………………………
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ได ดํ า เนิ น การจั ด โครงการสมั ค ร
เข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 41 ได แ บ ง เป น 2 ระยะ ดั ง นี้ 1. รอบคั ด เลื อ ก
ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 2. รอบมหกรรม ระหวางวันที่ 14 –
22 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ฝ า ยประเมิ น ผลได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลโครงการฯ เพื่ อ แจกให กั บ ผู เ ข า ร ว มโครงการฯ
ครั้งนี้ ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะนําไปพัฒนาและปรับปรุง ในครั้งตอไป การประเมินผลโครงการสมัครเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 ในครั้งนี้ จํานวน 144 คน
เจาหนาที่ฝายประเมินผล ไดทําการแจกแบบประเมินผลโครงการฯ และไดรับแบบประเมินผลกลับคืนมา
ทั้งหมด 144 ชุด โดยจะนําเสนอผลการรวบรวมแบบประเมินผล ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1.1 สถานภาพ
สถานภาพ
- นักกีฬา
- ผูควบคุมทีม/หัวหนาคณะนักกีฬา
- เจาหนาที่
รวม

จํานวน
105
31
8
144

รอยละ
72.92
21.53
5.55
100.00

จากขอ 1.1 สถานะสวนใหญพบวา เปน นักกีฬา คิดเปนรอยละ 72.92 รองลงมาเปน ผูควบคุมทีม/หัวหนา
คณะนักกีฬา คิดเปนรอยละ 21.53 และรองลงมาเปน เจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 5.55
เจ้าหน้าที่, 5.55
ผูค้ วบคุมทีม/หัวหน้า
คณะนักกีฬา
16.67

นักกีฬา, 72.92

แผนภูมิที่ 1 แสดงขอมูลสถานภาพ

1.2. เพศ
- หญิง
- ชาย

เพศ

จํานวน
34
110
144

รวม

รอยละ
23.61
76.39
100.00

จากขอ 1.2 เพศพบวา เปน เพศชาย คิดเปนรอยละ 76.39 รองลงมาเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 23.61
หญิง, 23.61

ชาย, 76.39

แผนภูมิที่ 2 แสดงขอมูลเพศ
1.3 คณะ/สังกัด
-

คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร
อื่นๆ (ระบุ)
รวม

จํานวน
14
2
1
1
23
2
40
6
31
24
144

รอยละ
9.72
1.39
0.69
0.69
15.97
1.39
27.78
4.17
21.53
16.67
100.00

จากขอ 1.4 คณะ/สังกัด สวนใหญพบวาเปน คณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 27.78 รองลงมาเปน
คณะศิ ล ปศาสตร คิ ด เป น ร อยละ 21.53 รองลงมาเปน อื่ น ๆ คิดเปน รอยละ 16.67
รองลงมาเป น คณะ
บริหารธุรกิจ คิดเปนรอยละ 15.97 รองลงมาเปน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 9.72 รองลงมาเปน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 4.17 รองลงมาเปน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะ
อุต สาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบ คิดเป น ร อยละ 1.39 รองลงมาเป น คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและออกแบบแฟชั่น คิดเปนรอยละ 0.69

คณะบริหารฯ 15.97
คณะสิ่งทอฯ 1.39
คณะวิศวกรรมฯ 27.78
คณะวิทยาศาสตรฯ 4.17
คณะศิลปศาสตร 21.53
คณะครุศาสตรฯ 9.72
คณะสื่อสารฯ 1.39
คณะคหกรรมฯ 0.69
คณะสถาปตยฯ 0.69
อื่นๆ 16.67
แผนภูมิที่ 4 แสดงขอมูลคณะ
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจทั่วไปของการจัดการแขงขันกีฬาฯ
ไวดังนี้

การประเมินความพึงพอใจในโครงการกีฬาภายนอก โดยผูประเมินไดกําหนดเกณฑการประเมินความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก
หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง
หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย
หมายถึง มีระดับความสําคัญนอยที่สุด

จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 12 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับ มากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ พึงพอใจในเรื่อง การเขารวม
แขงขันกีฬาในครั้งนี้ ไดรับประสบการณเพิ่มขึ้น มีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
4.84 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง ที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และระดั บ ความพึง พอใจของผู เ ขา รว มโครงการสมั ครเขา รว มการแข งขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41
ประเด็นพิจารณา

มากที่สุด
(5)

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ
1. กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ได รั บ ความสนใจ
68
และพึงพอใจ
(47.22)
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเขารวม
62
การแขงขันกีฬาฯ
(43.06)
3. ระยะเวลาในการจัดโครงการ
76
(52.78)
4. กีฬาทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพ
107
ทางดานรางกาย
(74.30)
5. กีฬาทําใหมีระเบียบวินัย และตรงตอ
87
เวลา
(60.42)
6. กี ฬาทํ าให มีน้ํา ใจเป นนัก กีฬา และ
84
หางไกลยาเสพติด
(58.33)
7. การเขารวมการแขงขันกีฬาในครั้งนี้
124
ไดรับประสบการณเพิ่มขึ้น
(86.11)
8. มีความพึงพอใจในดานสถานที่
92
(63.89)
9. การเขารวมแขงขันกีฬาทําใหรูจักกับ
113
เพื่อนตางสถาบัน
(78.47)
10. ความพึงพอใจในดานการเดินทาง
98
(68.06)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

62
(43.06)
71
(49.30)
45
(31.25)
29
(20.14)
42
(29.17)
38
(26.39)
17
(11.81)
47
(32.64)
24
(16.67)
36
(25.00)

14
(9.72)
11
(7.64)
23
(15.97)
8
(5.56)
15
(10.41)
22
(15.28)
3
(2.08)
5
(3.47)
7
(4.86)
10
(6.94)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

นอยที่สุด
(1)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
คาเฉลี่ยรวม
คิดเปน %

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ

................................................................................................

ระดับความ
พึงพอใจ

4.37

มากที่สุด

4.35

มากที่สุด

4.37

มากที่สุด

4.69

มากที่สุด

4.50

มากที่สุด

4.43

มากที่สุด

4.84

มากที่สุด

4.60

มากที่สุด

4.74

มากที่สุด

4.19

มาก

4.51
90.20

มากที่สุด

ภาคผนวก

รอบคัดเลือก
แบบประเมินผล
รอบมหกรรม
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 แบ่ งเป็ น 2 ระยะ
1. รอบคัดเลือก ระหว่ างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
2. รอบมหกรรม ระหว่ างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น
......................................................................
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่ อง
ตอนที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.๑ สภานะภาพ
นักกีฬา
ผูค้ วบคุมทีม/หัวหน้าคณะนักกีฬา
๑.๒ เพศ
๑.๓ คณะ/สังกัด

เจ้าหน้าที่

ชาย
หญิง
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

อื่นๆ .....................................................

ตอนที่ ๒ ประเมินผลการเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาฯ
รายการ

มากทีส่ ุ ด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

น้ อย
๒

น้ อยทีส่ ุ ด
๑

๑. ท่านคิดว่ากิจกรรมที่จดั ขึ้นได้รับความสนใจและพึงพอใจ
๒. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุนการเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาฯ
๓. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการแข่งขันกีฬาฯ
๔. ท่านคิดว่ากีฬาทําให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่ างกาย
๕. ท่านคิดว่ากีฬาทําให้มีระเบียบวินยั และตรงต่อเวลา
๖. ท่านคิดว่ากีฬาทําให้มีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
๗. ท่านคิดว่าการเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์
เพิ่มขึ้น
๘. ท่านมีความพึงพอใจในด้านสถานที่จดั การแข่งขันกีฬาฯ
๙. ท่านคิดว่าการเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาทําให้รู้จกั กับเพื่อนต่างสถาบัน
๑๐. ท่านมีความพึงพอใจในด้านการเดินทาง
ตอนที่ ๓ ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

