
 
 

สรุปโครงการกิจกรรม 

แข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) ครั้งที่ ๙ 
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กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ค ำน ำ 

 โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยครั้งที่ ๙ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่งของการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านกีฬาของ
บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่ง 
 การแข่งขันด้านกีฬานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะให้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ และแข็งแรง อันจะส่งผลให้เกิดศักยภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน อีกทั้งกีฬาประเพณี
ระหว่างบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งนี้ ได้สร้างความคุ้นเคยและก่อให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในการที่จะท าให้มหาวิทยาลัยของตนเจริญรุดหน้าต่อไป 
 ส าหรับการสรุปโครงการนี้ กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ การประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประเภทและรายชื่อนกักีฬา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สนใจสามารถ
ศึกษาดูได้จากข้อมูลที่ได้สรุปไว้แล้วนี้ 
   หวังว่าการจัดท าเอกสารสรุปโครงการครั้งนี้ คงจะเป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนางานส่วนนี้
ของมหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การประกันคุณภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 
 

(รองศาสตราจารย์.ดร.สรุพล  สุยะพรหม) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 



 

 

สารบัญ 

  หน้า 

บทท่ี ๑ โครงการ ๑ 
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  หน้า 

บทท่ี ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ ๑๙ 
 ๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ ๑๙ 
 ๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ๑๙ 
 ๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตวัชีว้ัด ๑๙ 
 ๕.๔ ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ ๒๐ 
   

ภาคผนวก บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ  
 โครงการ  
 ก าหนดการ  
 ประเภทการแข่งขัน  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  

 



บทที่ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ :   โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัย 
                       มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที ่๙ 
๑.๒ ชื่อหน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๑.๓  ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองกิจการพิเศษ  ส านักงานอธิการบดี 
๑.๔ หลักการและเหตุผล  

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัย 
และเป็นการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรค ตลอดทั้งให้เกิดทักษะทางการ
กีฬาให้มากขึ้น และเพ่ือเป็นการนันทนาการให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันให้มากขึ้น และการกีฬาก็เป็นคุณูปการต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ในทางสังคมก็
สามารถท าให้มนุษย์เรามีปฏิสัมพันธ์กันหลาย ๆ ด้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้ความรักความสมาน
สามัคคี 

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณี  ครั้งที่ ๑ ได้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตสิรินธร (อ้อมน้อย) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดการแข่งขัน
ภายใน ๑ วัน  

ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพ จัด
ภายใน ๑ วันเหมือนเดิม โดยจัดที่สนามกีฬาพาณิชยราชด าเนิน และมีการเปลี่ยนแปลงชนิด
กีฬาและประเภทกีฬาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น  

ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นเจ้าภาพ จัดภายใน ๑ 
วันเหมือนเดิม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีกา รปรับ
เปลี่ยนแปลงชนิดกีฬาและกีฬาพ้ืนบ้านบางเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  

ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดกิจกรรม โดยก าหนดจัดในวันเสารท์ี่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี) ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นเจ้าภาพ จัดภายใน ๑ 
วัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ถนนพุทธมณฑล สาย ๕  ต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๖ ประเภท ดังนี้  ฟุตบอล  
เปตอง แบดมินตัน เซปักตะกร้อ กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน  

 



๒ 
 

ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัด
ภายใน ๑ วัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ถนนพุทธมณฑล สาย ๕  
ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๖ ประเภท 
ดังนี้  ฟุตบอล เปตอง แบดมินตัน เซปักตะกร้อ กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน  

ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่  ๗ 
โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๘ ประเภท ดังนี้  ฟุตบอล เปตอง แบดมินตัน วอลเลย์บอล  แชร์
บอล เซปักตะกร้อ กีฬาพ้ืนบ้าน และการัมบอร์ด 

ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพใน
การจัดโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์ )  มหาวิทยาลัย                       
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส าหรับ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพใน
การจัดโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย ครั้งที่ ๙ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย ต าบลศษสลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๘ ประเภท ดังนี้ เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง  
ฟุตซอล แบดมินตัน เทเบิ้ลเทนนิส แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน 

 
๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการเชื่อมความสามัคคีในการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ  
 ๓. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกายที่ตนเองถนัดอย่าง
ต่อเนื่อง อันจะเป็นเหตุให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส 
 ๔. เพื่อให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นประเพณีต่อไป  
 
 
 
 
 



๓ 
 
๑.๖ ลักษณะกิจกรรม : เป็นโครงการต่อเนื่อง 

ที ่ ชนิดกีฬา/กรีฑา ประเภทกีฬา ประเภทรางวลั 

๑ 
ฟุตบอล  
 

- ฟุตบอลชาย (กิตติมศักดิ์) แข่ง ๗๐ นาที 
อายุ ๓๖ ปี ทีมละ ๑๕ คน ค่าธรรมเนียม
คนละ ๕๐๐ บาท (เปลี่ยนตัวได้ไม่จ ากัด) 
- ฟุตบอลชายทั่วไป ครึ่ งละ ๔๕ นาที 
(เปลี่ยนตัวได้ไม่จ ากัด) เปลี่ยนออกแล้ว
ห้ามเข้ามาเล่นอีก 

๑ ถว้ย (๑) 

๒ ฟุตซอล - ฟุตซอลชายทั่วไป ครึ่งละ ๒๐ นาที  ๑ ถว้ย (๒) 

๓ เซปักตะกร้อ 
- ตะกร้อชายทีมชุด ( A,B,C ) 
  ชนะ ๒ ใน ๓ เซท และ ๒ ใน ๓ ทีม 

๑ ถว้ย (๓) 

๔ เปตอง  
- เปตอง มี ๕ ประเภท 
  ก. ทีมชาย ๓  คน   
  ข. ทีมชายคู่  

๑ ถว้ย (๔) 

๕ วอลเลย์บอล ประเภท ชาย – หญิง ๑ ถว้ย (๕) 
๖ แชร์บอล ประเภท หญิง ๑ ถว้ย (๖) 

๗ แบดมินตัน 

- แบดมินตัน มี ๓ ประเภท 
  ก. หญิงคู่ทั่วไป 
  ข. ชายคู่ทั่วไป 
  ค. คู่ผสมทั่วไป 

๑ ถว้ย (๗) 

๘. กีฬาพ้ืนบ้าน 
- ชักคะเย้อ 
- วิ่งกระสอบ 
- กอล์ฟคนจน 

๑ ถว้ย (๘) 

รวม ๘ ถ้วย 
 

 

 

 

 



๔ 
 
๑.๗ เป้าหมายผลผลิต 
 ๑. เป้าหมายเชิงคุณภาพ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี
ของบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัย และเป็นการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรค 
ตลอดทั้งให้เกิดทักษะทางการกีฬาให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการนันทนาการให้บุคลากรและได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้น 
 ๒.  เป้าหมายเชิงปริมาณ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จ านวน ๑๖๐ คน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน ๑๒๐  คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๒๘๐ คน 

๓.  เป้าหมายเชิงเวลา : วันเสาร์ ท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  ๑  วัน 
 

๑.๘ งบประมาณ ในการจัดการแข่งขัน 
 (๑) ที่มาของงบประมาณ 
 - งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬาทุกประเภท 
 ๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การเตรียมทีม การฝึกซ้อมและการเชียร์ 
 ๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
สุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส 

๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ความสามัคคีและ
สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส เหมาะแก่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  

๑.๑๐.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานไม่น้อยว่า ๘๐% และผล
การประเมินโครงการไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  โครงการเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด คือ วันเสาร์ ท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
จ านวน  ๑  วัน 



๕ 
 
๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ 
 ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถาม 

๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๑๙ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
  กลยุทธ์ที่ ๒๔ ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแผ่ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อ 
               มหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ 

๑.๑๓ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ ๖ : การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

 



๗ 
 
 

 



บทที่ ๒ 

การวางแผนการด าเนินงาน 

 จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
แข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ โดยมีวัตถุประสงค์ท าให้เกิดการพัฒนาด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นสื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสองสถาบัน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล็งเห็นความส าคญัดังกล่าว จึงอนุมัติให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณี ครั้งนี้ โดยกองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ในก ากับของรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจน
เสร็จสิ้นกิจกรรม จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ ๑๑ มี.ค. ๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ  

มจร  
วังนอ้ย 

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

๓. ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

๖ มี.ค. ๖๒ 
ห้อง ๓๐๓  

มจร  
วังนอ้ย 

๔. บันทึกข้อความเชิญ
เข้ารว่มโครงการฯ 

๒๑ มี.ค. ๖๒ 

ห้องกองกิจการพิเศษ  
กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

มจร วังน้อย 



๙ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน  ๓๐ มี.ค. ๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

๑๐ เม.ย.๖๒ 

ห้องกองกิจการพิเศษ  
กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

มจร วังน้อย 

ขั้นปรับปรุง (Act) 

๑. น าผลการประเมนิมา
วิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางพฒันาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  

๒๕ เม.ย. ๖๒ 

ห้องกองกิจการพิเศษ  
กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

มจร วังน้อย 

  
 จากแผนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการวางแผนเพ่ือให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานได้ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ อันจะส่งผลให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นไปใน
ทิศทางอันเดียวกัน โดยได้ด าเนินการจากการตั้งโครงการ และการขออนุมัติโครงการต่อองค์
อธิการบดี ตามล าดับ ซึ่งสามารถสร้างเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

ขออนุมตัิโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ประสานงานเชิญร่วมงาน 

ด าเนินการโครงการฯ ตามแผน 

สรุปโครงการฯ 



บทที่ ๓ 

สรุปการด าเนินงาน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเพณีบุคลากร (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๒ โดยสามารถประมวลภาพด าเนินการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ แถวเดินขบวนพาเหรดของบุคลากรทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย 

 โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่าง มมร – มจร ครั้งที่ ๙ ซึ่งได้เชิญบุคลากรทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ในวันงานมีการตั้งแถวขบวนพาเหรอของผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งหมด โดยตั้งแถวขบวนพาเหรด หน้าอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มีวงโยธวาทิต
บรรเลงเพลงน าขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่ โรงยิม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 
 

 ๓.๒ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

 หลังจากขบวนพาเหรดเดินทางเข้าสู่โรงยิม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธาน
จัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานต่อ ผศ สุริวัตร จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ประธานในพิธี ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาทุกคน พร้อมทั้งตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขันกีฬา
ประเพณี มมร – มจร ครั้งที่ ๙ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 ๓.๓ การแข่งกีฬาประเพณี 
 หลังพิธีเปิด เริ่มการแข่งกีฬาฟุตบอล VIP โดยมีผู้บริหารจาก มมร และ มจร เป็นผู้แข่งขัน
และเริ่มการแข่งขันกีฬาชนิดอ่ืนๆ โดยมีกีฬาทั้งหมด ๘ ประเภท ดังนี้ เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล  
เปตอง ฟุตซอล แบดมินตัน เทเบิ้ลเทนนิส แชร์บอล และกีฬาพ้ืนบ้าน มีผลการแข่งขัน ดังนี้ 
  เซปัคตะกร้อชายประเภททีม มจร ชนะ   
 วอลเลย์บอลหญิง มจร ชนะ   
 วอลเลย์บอลชาย มจร ชนะ  
 เปตอง มจร ชนะ  
 ฟุตซอล มจร ชนะ  
 แบตมินตัน มจร ชนะ  
 แชร์บอลหญิง มมร ชนะ  
 กีฬาพ้ืนบ้าน มมร ชนะ 

 เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิงทั่วไป  
ซ่ึงจากผลการแข่งขันท าให้ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ครอบครองถ้วยรางวัล

รวมงานกีฬาประเพณี มมร -มจร ครั้งที่ ๙ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาประเพณีบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ทั้งนี้  กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแบบประเมิน โครงการ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในรูปแบบของ
แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามเป็นจ านวน ๓๐๐ ฉบับ  ได้มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืน
ทั้งสิ้น ๒๘๐  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓ ซึ่งจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 

 
ตอนที่ ๑  สถานภาพการสังกัดของผู้ตอบแบบประเมิน 

๑.  สถานภาพด้านการท างาน 
 ตารางที่ ๑ 

ที ่ ประเภทการท างาน จ านวน ร้อยละ 
๑ สายวิชาการ 129 46.1 
๒ สายปฏิบัตกิารวิชาชีพ 114 40.7 
๓ อื่นๆ 37 13.2 

 รวม 280 100 
 
๒. มหาวิทยาลัยที่สังกัด 
   ตารางที่ ๒ 
ที ่ สังกัด จ านวน ร้อยละ 
๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 160 57.1 
๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 120 42.9 

 รวม 280 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจของตอนที่ ๒ และ ๓ ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังน้ี 
  ช่วงค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย 
  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๓.๕๐ - ๔.๔๙  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ความพึงพอใจอยู่ในระดับนอ้ย 
  ๑.๐๐ - ๑.๔๙  ความพึงพอใจอยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน    

ตารางที่ ๓  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 
๑ การประชาสัมพันธ ์ ๔.๐๑ ๐.๑๒ มาก 

๒ การติดต่อประสานงาน ๓.๗3 ๐.83 มาก 

๓ วันและเวลาจดักิจกรรม 3.85 0.94 มาก 

๔ สถานที่จดักิจกรรม(สนามกฬีา) 4.04 0.96 มาก 

๕ สถานที่พักเหมาะสม 3.77 ๑.00 มาก 

๖ อาหาร/เครื่องดืม่ 3.86 0.86 มาก 

๗ ความพรอ้มของวสัดุอปุกรณ์ด้านการกีฬา 3.77 ๐.95 มาก 

๘ สิ่งของอ านวยความสะดวกโดยรวม 3.82 ๐.98 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๓.86 0.83 มาก 
 จากตารางที่ ๓ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน(แสดงเป็นราย
ด้าน)อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม =๓.86 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าอยู่ในระดับมาก
หมดทุกข้อ 
 
ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
 ตารางที่ ๔    แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 
๑ กิจกรรมมีความสร้างสรรค ์ 4.37 0.54 มาก 
๒ นันทนาการ/สนุกสนาน 4.37 0.72 มาก 
๓ ทุกคนมีส่วนรว่ม 4.44 0.66 มาก 
๔ การตัดสนิของกรรมการ 4.47 0.56 มาก 
๕ รางวลัมีความเหมาะสม 3.61 0.87 มาก 
๖ ด าเนินการด้วยความเรียบรอ้ย/พร้อมเพรียงกนั 3.83 0.97 มาก 
๗ การด าเนนิงานของเจา้ภาพโดยรวม 3.85 0.94 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.13 ๐.75 มาก 



๑๘ 
 

 จากตารางที่ ๔ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = ๔.13) โดยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเมื่อแยกเป็นราย
ด้านแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้
เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ๑. ต้องการให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละแห่งเข้าร่วมกิจกรรมตลอดรายการ  
 ๒. ควรมีการจัดรางวัลให้ทั่วถึง และแบ่งประเภทกีฬาไม่ให้มากจนเกินไปเพ่ือกระชับ
เวลาใน ๑ วัน 
 ๓. ควรให้นิสิตฆราวาสทุกหลักสูตรในสถาบันมีส่วนร่วมในการแข่งขันเช่นนี้ 

 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๓๐๐ ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลับมาเป็นจ านวน ๒๘๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และได้
ด าเนินการประเมินผลของแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน ๑๒๙ 
คน และโดยส่วนมากแล้วเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ และมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๓  

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

 ๕.๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  - คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  ได้ให้ความสนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยสามารถวัดได้จากการวิเคราะห์แบบประเมิน ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจในด้านการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก X =๓.๘๖  และด้านการจัดกิจกรรมอยู่ใน

ระดับมาก X = ๔.๑๓ 

 ๕.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๘๐ คน ได้รับแบบสอบถามคืน  ๙๓.๓ % ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์
ไว้แต่เบื้องต้น 

 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  - การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้แล้วเสร็จภายใน คือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 



๒๐ 

 

๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการฯ คณะผู้ด าเนินการประเมินผล ได้ตั้ง
ประเด็นการด าเนินการของโครงการไว้ ดังนี้ 
ตารางที่ ๕.๑ แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ข้อ ประเด็น ปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ การด าเนนิงาน 
การประชมุน้อยเกินไป เพิ่มการประชมุให้มากขึน้ 

เวลาการด าเนินงานน้อย
เกินไป 

ควรประชุมด าเนินการแต่
ต้นปี 

๒ งบประมาณ 

ผู้ดูแลงบประมาณแต่ละ
ชนิดกีฬามีความไม่เข้าใจใน
ข้ อ ระ เบี ยบการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณที่ได้รับไป 

ควรมีการท าความเข้าใจ
ร่ ว ม กั น  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินการคืนงบประมาณ
ที่ ใช้จ่ ายไป เ พ่ือให้ เกิด
ประโยชน์ต่อไป 

 


