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กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ค ำน ำ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ ที่มีชื่อว่า “ขุนเลเกมส์” ในวันที่ ๒๔ – ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย และถือเป็นกิจกรรมที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ท่ีได้เข้าร่วมเป็นประจ ามิได้ขาด 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ได้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตกว่า ๔๑ 
คน ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาหลาย ได้แก่ กีฬาเปตอง, กีฬาเทเบิลเทนนิส, กีฬาแบดมินตัน และ
กีฬากรีฑา ซึ่งถือได้ว่านักกีฬาทุกประเภทต่างท าหน้าที่ของตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณได้เป็น
อย่างดี ท าให้เป็นที่รู้จักในวงการกีฬา สกอ. มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 
  การแข่งขันกีฬาบุคลากร เป็นการส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ออกก าลังกาย
เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนสืบไปอีก 
ดั ง นั้ น  ก อ ง กิ จ ก า ร พิ เ ศ ษ  ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  ซึ่ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป จึงได้ท าการสรุปโครงการกีฬาบุคลากรครั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
  ในนามของผู้รับผิดชอบงานส่วนนี้ของมหาวิทยาลัย จึงขอกราบขอบพระคุณ 
ท่านอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้อนุมัติโครงการนี้และให้ความส าคัญ โดยอนุญาตให้
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และที่
ขอขอบคุณเป็นพิเศษตอ่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นนักกีฬา ซึ่งได้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนของมหาวิทยาลัย
ในการประกาศเกียรติคุณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้คนอื่นได้รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งต้องขอชื่นชม
ในความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับภาระในการติดต่อประสานงานเรื่องการดูแล
นักกีฬาในทุกๆ เรื่องตลอดระยะเวลาการแข่งขัน  
  หวังว่า การสรุปข้อมูลโครงการกีฬาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งนี้ คงเป็นข้อมูล
ส าหรับการด าเนินการเรื่องเดียวกันนี้ในปีต่อๆ ไปและน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรฝ่าย
คฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยสืบไป  
 
 

(ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
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โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ 

๑.๒ ลักษณะโครงการ 

 ๑) ประเภท   โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่ 

 ๒) วิธีด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ กองกิจการพิเศษ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป)  

๑.๔ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
  การแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า การ
แข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นครั้งแรก โดยความริเริ่ม
ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพ่ือสุขภาพพลานามัยของบุคลากร
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นกีฬาเพ่ือความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่าง
บุคลากรในสั งกัดทบวงมหาวิทยาลัย  และได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาที่ สั งกั ด
ทบวงมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ดังนี้  
 ครั้งที่ ๑ (๒๕๒๕) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๖) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๗) ทบวงมหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ ๔ (๒๕๒๘) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
 ครั้งที่ ๕ (๒๕๒๙) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 ครั้งที่ ๖ (๒๕๓๐) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ครั้งที่ ๗ (๒๕๓๑) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 ครั้งที่ ๘ (๒๕๓๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 ครั้งที่ ๙ (๒๕๓๓) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตบางเขน  
 ครั้งที่ ๑๐ (๒๕๓๔) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 ครั้งที่ ๑๑ (๒๕๓๕) มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ครั้งที่ ๑๒ (๒๕๓๖) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ครั้งที่ ๑๓ (๒๕๓๗) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ครั้งที่ ๑๔ (๒๕๓๘) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ครั้งที่ ๑๕ (๒๕๓๙) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  



๒ 
 
 ครั้งที่ ๑๖ (๒๕๔๐) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 ครั้งที่ ๑๗ (๒๕๔๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ครั้งที่ ๑๘ (๒๕๔๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ครั้งที่ ๑๙ (๒๕๔๓) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน  
 ครั้งที่ ๒๐ (๒๕๔๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ครั้งที่ ๒๑ (๒๕๔๕) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ครั้งที่ ๒๒ (๒๕๔๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ครั้งที่ ๒๓ (๒๕๔๗) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ครั้งที่ ๒๔ (๒๕๔๘) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ครั้งที่ ๒๕ (๒๕๔๙) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 ครั้งที่ ๒๖ (๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 ครั้งที่ ๒๗ (๒๕๕๑) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ได้ส่งนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จ านวน ๑๑๙ คน ทั้งส่วนกลางและ
วิทยาเขต  
 ครั้งที่ ๒๘ (๒๕๕๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๘ คน การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันจ านวน ๑ เหรียญทองแดง จากการวิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ชาย 
 ครั้งที่ ๒๙ (๒๕๕๓) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๔ คน การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันจ านวน ๒ เหรียญ จากการวิ่ง ๑,๕๐๐ กับ ๓,๐๐๐ เมตร 
ชาย  
 ครั้งที่ ๓๐ (๒๕๕๔) “คาวบอยเกมส์” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รับเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
จ านวน ๕ ประเภทกีฬา กล่าวคือ ฟุตบอล เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กรีฑา และส่ง
นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จ านวน ๘๕ คน และได้รับเหรียญรางวัล
จากการแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง ๔๐๐ เมตร วิ่ง ๘๐๐ เมตร และวิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร โดย นาย
สุริยา วงศ์พยัคฆ์ (ผลการแข่งขันได้รับเหรียญทองแดงประเภท ๘๐๐ เมตร จ านวน ๑ เหรียญ), 
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร และ วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร โดยนายสนั่น เขียวต๊ะเครือ (ผลการแข่งขันได้รับ
เหรียญทองแดงจ านวน ๒ เหรียญ) 
 ครั้งที่ ๓๑ (๒๕๕๕) “วลัยลักษณ์เกมส์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม ๕ ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกรีฑา 
จ านวน ๘๕ คน  
 ครั้งที่ ๓๒ (๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ ๑ – 
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย
จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ๑๙ ชนิดกีฬา  
 ครั้งที่ ๓๓ (๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑ 
- ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๘๒ คน ใน ๕ ชนิดกีฬา 
ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกรีฑา  
 ครั้งที่ ๓๔ นี้ ได้มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่าง
วันที่ ๑ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในชื่อว่า “เกษตรศาสตร์เกมส์”ซึ่งในปีดงักล่าว มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท าได้ ๔ เหรียญทองแดง จาก ๓ ประเภทกีฬา ได้แก่ เรือพาย ๒ 
เหรียญ เปตองทีมหญิง ๒ คน ๑ เหรียญ และกรีฑา ๑ เหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ครั้งที่ ๓๕ นี้ ได้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
ในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในชื่อว่า “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ได้ท าผลงานคือ 
ท าได้ ๓ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง จาก ๒ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา และเปตอง 
 ครั้งที่ ๓๖ ได้มีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพในชื่อ “พะเยาเกมส์” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๙ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท าได้ ๑ 
เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน และ ๓ เหรียญทองแดง จาก ๒ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา และเปตอง  
 ครั้งที่ ๓๗ ได้มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในชื่อ “มอดินแดงเกส์” จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒ – ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท า
ผลงานได้ ๓ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๔ เหรียญทองแดง 
  ส าหรับปีนี้  เป็นครั้งที่ ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในชื่อ  
“ขุนเลเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความสามัคคีใน
ระหว่างบุคลากรการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศ และได้พัฒนาบุคลากรในสังกัดของ
ตนเองให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง จึงควรที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานี้ขึ้น 

 
 
 



๔ 
 
๑.๕ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๕.๑  เพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
   ๑.๕.๒  เพ่ือความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 ๑.๕.๓  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกายที่ตนเองถนัดอย่าง
ต่อเนื่อง อันจะเป็นเหตุให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส 

๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ 
๑ น าเสนอโครงการเพ่ืออนุมตั ิ พฤษภาคม ๖๒ 
๒ จัดเตรียมโครงการ พฤษภาคม ๖๒ 
๓ ด าเนินงานตามแผน ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๖๒ 
๔ ประเมินผลโครงการและสรปุผลโครงการ มิถุนายน ๖๒ 

๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑.๘ งบประมาณ 
งบอุดหนุนของมหาวิทยาลัย    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 - จ่ายค่าสมัครสมาชิก กกมท.   
 - จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา   
 - จ่ายค่าสนับสนุนให้กีฬาแบดมินตัน   
 - จ่ายค่าสนับสนุนให้กีฬาเปตอง   
 - จ่ายค่าสนับสนุนให้กีฬาเทเบิลเทนนิส   
 - จ่ายค่าสนับสนุนกีฬากรีฑา   
 - จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้   
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

 

 



๕ 
 
๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.๙.๑.  ท าให้สุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
   ๑.๙.๒. ท าให้เกิดความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 ๑.๙.๓.  ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกายที่ตนเองถนัดอย่างต่อเนื่อง 
อันจะเป็นเหตุให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส 

๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ความสามัคคีและ
สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส เหมาะแก่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรเข้าร่วม 
จ านวน ๔๑ คน 

 

๑.๑๐.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานไม่น้อยว่า ๘๐% และผล
การประเมินโครงการไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
 โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ 
 ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถาม 

๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๑๙ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของ 
              บุคลากรทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ ๒๔ ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแผ่ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อ 
               มหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ 
๑.๑๓ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ ๖ : การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 

 



๖ 
 
๑.๑๔ ก าหนดการแข่งขัน 

 



บทที่ ๒ 

การวางแผนการด าเนินงาน 

 จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึง
ความสามัคคีในระหว่างบุคลากรการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศ และกีฬายังเป็นกิจกรรม
ที่สามารถช่วยให้บุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท าให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นสื่อให้เกิดมิตรภาพ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกี ฬาบุคลากร
ส านักงานการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘  ครั้งนี้ โดยกองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ในก ากับ
ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นกิจกรรม จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

๓. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

ห้อง ๑๐๔ 
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 



๘ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

๔. บันทึกข้อความเชิญเข้ารว่ม
โครงการฯ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

ขั้นด าเนินงาน 
(Do) 

ด าเนินงานตามแผน  
๒๔ ๓๑  

พ.ค. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธาน ี

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. สรุปผลการด าเนนิงาน  

พ.ค. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธาน ี

ขั้นปรับปรุง (Act) 
๑. น าผลการประเมนิมา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป  

มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

 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 

 การแข่ งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้ งที่  ๓๘ 
ได้ด าเนินการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า 
“ขุนเลเกมส์” ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๔ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาเปตอง, กีฬาเทเบิลเทนนิส, กีฬาแบดมินตัน 
และกีฬากรีฑา มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า ๔๑ คน โดยได้เดินทางไปร่วมการแข่งกัน ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มี
ดังต่อไปนี้ 

  เหรียญทอง ๓ เหรียญ ประกอบด้วย 

 กีฬากรีฑา ๘๐๐ เมตรชาย รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๔ ปี  
   ๑) นายสุวิทย์ แซวรัมย์   สังกัดโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

 กีฬากรีฑา ๑,๕๐๐ เมตรชาย รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๔ ปี  
   ๑) นายสุวิทย์ แซวรัมย์   สังกัดโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

 กีฬากรีฑา ๓,๐๐๐ เมตรชาย รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๔ ปี  
   ๑) นายสุวิทย์ แซวรัมย์   สังกัดโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

เหรียญทองแดง ๒ เหรียญ ประกอบด้วย 

 กีฬากรีฑา ๒๐๐ เมตรหญิง รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๔ ปี  
   ๑) นางสาวสายรุ้ง บุปผาพันธ์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ 
กีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง 

  ๑) นางนวพร เอะเวอร์เรทท์   สังกัดหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 



๑๐ 
 

ประมวลภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 



๑๔ 
 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความสามัคคีใน
ระหว่างบุคลากรการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศ และได้พัฒนาบคุลากรในสังกัดของตนเอง
ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง จึงได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาดงักล่าว ความทราบ
แล้วนั้น 

ดังนั้น ทางคณะกรรมการด าเนินงานจึงได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดย
ได้ท าการแจกแบบสอบถามไป ๔๑ ชุด ได้รับการตอบแบบสอบถามกลับมาเป็นจ านวน ๔๑ ชุด 
คิดเป็น ๑๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๔.๑  สถานภาพการสังกัดของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ ๑ แสดงสถานภาพด้านการท างาน 

ที ่ สถานภาพด้านการท างาน จ านวน ร้อยละ 
๑ สายวิชาการ ๒๐ ๔๘.๘ 
๒ สายปฏิบัติการวิชาชีพ ๒๑ ๕๑.๒ 
๓ อื่น ๆ - - 

 รวม ๔๑ ๑๐๐ 
 จากตารางที่  ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๙๙ คน เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพ ๒๑ คน รองลงมาเป็นสายวิชาการ ๒๐ คน  

 ตารางที่ ๒ แสดงหน่วยงานท่ีสังกัด 
ที ่ หน่วยส่วนงานที่สังกัด จ านวน ร้อยละ 
๑ ส่วนกลาง  ๔๐ ๙๗.๖ 
๒ วิทยาเขต       - - 
๓ วิทยาลัยสงฆ์       ๑ ๒.๔ 
๔ ห้องเรียน  - - 
๕ อื่น ๆ (โปรดระบุ - - 
 รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 จากตารางที่ ๒ แสดงหน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๑ คน โดย
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากส่วนกลาง จ านวน ๔๐ คน และจากวิทยาลัยสงฆ์ จ านวน ๑ 
คน  
 
 
 



๑๖ 
 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจของตอนที่ ๒ ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังน้ี 
  ช่วงค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๓.๕๐ - ๔.๔๙  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ๑.๐๐ - ๑.๔๙  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน   
ตารางที่ ๓  แสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน   

ที ่ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 

๑ ระยะเวลาในการเตรียมทีม/เตรียมตัว 3.98 0.78 มาก 

๒ ประเภทกีฬาที่ส่งเขา้ร่วมแข่งขัน ๓.77 0.86 มาก 

๓ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมทมี/เตรียมตัว 4.02 0.75 มาก 

๔ จ านวนผู้ดูแลทีมกีฬาและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลฯ ๔.16 0.68 มาก 

๕ จ านวนผู้ประสานงานทุกระดับ และการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ประสานงานทุกระดับ 

3.76 0.67 มาก 

๖ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้บังคับบัญชา 

3.89 0.56 มาก 

๗ การสนับสนุนด้านงบประมาณ 4.32 0.76 มาก 

๘ ระยะเวลาในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ 4.36 0.88 มาก 

๙ ความเหมาะสม/ความสามารถของนักกีฬาในแต่ละ
ประเภทกีฬาที่ส่งเขา้ร่วมการแข่งขัน 

4.21 0.67 มาก 

๑๐ 
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการของเจา้ภาพ
จัดการแข่งขัน 

3.65 0.66 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.01 0.73 มาก 

  
 จากตารางที่  ๓ แสดงว่า ผลการประเมินความความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.01) เมื่อแสดงเป็นรายด้านแล้วพบว่าส่วนมากอยู่ใน
ระดับมากหมดทุกข้อ 
 
 



๑๗ 
 

๔.๓ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
ตารางที่ ๔  แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

    X  S.D ระดับ 
๑ บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตน

ถนัด 
3.64 0.65 มาก 

๒ บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 3.53 0.54 มาก 
๓ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความสนุกสนาน 3.77 0.55 มาก 
๔ บุคลากรได้ฝึกการเสียสละและการมีน้ าใจนักกีฬา 3.68 0.87 มาก 
๕ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับบุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3.90 0.64 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 3.89 0.87 มาก 
 จากตารางที่ ๔ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.89) เมื่อแสดงเป็นรายด้านแล้วอยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ  
 
๔.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมกิจจกรรมไดเ้สนอแนะใหค้วามคิดเหน็เกี่ยวกบัการจัดโครงการครัง้ตอ่ไป เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้ 
  
ข้อ ปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑ การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม - ควรมีการประชุมเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินการ 
โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ครั้งท่ี ๓๘ 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎรธ์านี 
ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ค าชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย    ในวงเล็บตามความเป็นจริงของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนที่ ๑  สถานภาพการสังกัดของผู้ตอบแบบประเมิน 

๑. สถานภาพด้านการท างาน 
( )  สายวิชาการ  ( ) สายปฏิบัติการวิชาชีพ ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)............... 

๒. หน่วยส่วนงานท่ีสังกัด 
( )  ส่วนกลาง      ( ) วิทยาเขต      ( ) วิทยาลัยสงฆ ์     ( ) ห้องเรียน      ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)....... 

ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน   

รายการ 
ความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
๑) ระยะเวลาในการเตรียมทีม/เตรียมตัว      

๒) ประเภทกีฬาท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน      

๓) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมทมี/เตรียมตัว      

๔) จ านวนผู้ดูแลทีมกีฬาและการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ดูแลฯ      

๕) จ านวนผู้ประสานงานทุกระดับ และการปฏิบัติหน้าท่ี  
    ของผู้ประสานงานทุกระดบั 

     

๖) ไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา      

๗) การสนับสนุนด้านงบประมาณ      

๘) ระยะเวลาในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ      

๙) ความเหมาะสม/ความสามารถของนักกีฬาในแต่ละประเภทกีฬา
ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

     

๑๐) ความเหมาะสมในการบริหารจัดการของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน      

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

๑) บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาท่ีตนถนัด      

๒) บุคลากรมีสุขภาพกายและใจทีแ่ข็งแรงสมบูรณ ์      

๓) รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความสนุกสนาน      

๔) บุคลากรไดฝ้ึกการเสยีสละและการมีน้ าใจนักกีฬา      

๕) ส่งเสริมให้เกดิความสามัคคีและเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยกับบคุลากรภายนอกมหาวิทยาลยั 

     

 

 

 



๑๙ 
 

ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๔๑ ชุด โดยได้รับการตอบแบบสอบถามกลับมาเป็นจ านวน ๔๑ ชุด  
คิดเป็น ๑๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด และได้ด าเนินการประเมินผลของ
แบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
จ านวน ๒๑ คน และโดยส่วนมากแล้วเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากส่วนกลาง  
 
๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ และ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยภาพรวมก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันคือค่าเฉลี่ย ๓.๘๙ 

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

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

ความพึงพอใจในด้านการจัดโครงการ และด้านการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก X =๓.๘๙ 

 ๕.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๔๑ คน โดยได้รับแบบสอบถามคืน ๑๐๐ % ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แต่เบื้องต้น 

 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  - การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้แล้วเสร็จภายใน ๘ วัน คือวันที่ ๒๔ – ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 



๒๑ 

 

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 ประชมุให้มากขึน้ 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ม่
ครอบคลุม 

เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ดูแล
นักกีฬาในส่วนของทีมงาน
หลัก เพราะแข่งขันพร้อม
กัน และหลายสนามแข่ง
ขันท าให้การประสานงาน
ข้อมูล หรือการเก็บภาพ
การแข่งขัน ไม่ทั่วถึง 

 


