
สรุปโครงการสง่เสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานบคุลากร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๑ 
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๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

  

 

 
กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ค ำน ำ 

 เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ท าให้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรขึ้น ซึ่งเข้าใจร่วมกันว่าเป็นกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 การจัดกิจกรรมนี้  มีวัตถุประสงค์ ท่ีส าคัญคือเพื่อให้บุคลากร ฝ่ายคฤหัสถ์ของ
มหาวิทยาลัยได้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคลากรเหล่านี้มีศักยภาพท่ีดีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน ตลอดถึงเป็นผู้มีสุขภาพจิตท่ีร่าเริงแจ่มใส และประการส าคัญคือให้บุคลากรท้ัง
ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการรวมทุกแห่งของมหาวิทยาลัยได้ 
มีความสามัคคีปรองดอง อันจะท าให้เกิดความคุ้นเคยในการท างานร่วมกันต่อไป 

 ส าหรับการจัดกีฬาในชื่อว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” นี้ เป็นครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ นับว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ทุกประการ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก  
 จึงหวังว่าการจัดท าเอกสารสรุปโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
โครงการนี้ต่อไป และจะเป็นข้อมูลน ามาปรับปรุงการบริหารโครงการนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีใน
ปีงบประมาณถัดไปอีก  
 
 
 
 
 
 
 

 

(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป 



 

 

สารบัญ 

  หน้า 

บทท่ี ๑ โครงการ ๑ 

 ๑.๑ ชื่อโครงการ ๑ 
 ๑.๒ ลกัษณะโครงการ ๑ 

 ๑.๓ ผูร้ับผดิชอบโครงการ ๑ 

 ๑.๔ หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเปน็ ๑ 

 ๑.๕ วัตถุประสงค ์ ๓ 
 ๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ๓ 
 ๑.๗ สถานที่จัดงาน ๓ 
 ๑.๘ งบประมาณ ๓ 
 ๑.๙ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ๔ 
 ๑.๑๐ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ ๔ 
 ๑.๑๑ วธิีประเมนิผลโครงการ ๔ 
 ๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ 
 ๑.๑๓ องคป์ระกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ๔ 
 ๑.๑๔ ก าหนดการ ๕ 
   

บทท่ี ๒ การวางแผนการด าเนินงาน ๙ 
 แผนการด าเนินงาน ๙ 

กรอบแนวคดิแผนการด าเนนิงาน ๙            
   

บทท่ี ๓ สรุปการด าเนินงาน ๑๒ 
 พิธีเปิดการแขง่ขนั ๑๒ 
 การแข่งขัน ๑๔ 
 พิธีปิดการแข่งขัน ๑๖ 
   



 
 

   
   
  หน้า 

บทท่ี ๔ สรุปแบบประเมิน ๑๗ 
 สรุปสถานภาพผู้ตอบแบบประเมนิ ๑๗ 
 สรุปความพึงพอใจตอ่การด าเนินงาน ๑๘ 
 ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนนิโครงการฯ ๒๐ 
   

บทท่ี ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ ๒๑ 
 สรุปผลการประเมนิโครงการ ๒๑ 

 สรุปผลการประเมนิด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ๒๑ 

 ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วดั 

ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
๒๑ 

๒๒ 

ภาคผนวก ประกาศแตง่ตัง้โซนส ี ๒๓ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  
 ก าหนดการ  
 ตารางการแข่งขันกีฬา  
 สรุปผลการแข่งขัน  
   



บทที่ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มหาจุฬาไดโนเกมส์) ครั้งที่ ๑๒ 

๑.๒ ลักษณะโครงการ 

 ๑) ประเภท   โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่ 

 ๒) วิธีด าเนินงาน    ด าเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 
      
๑.๔ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

   การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหากีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างมิตรภาพระหว่างส่วนงาน สร้าง
สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างคุณภาพในผลของงาน กิจกรรมกีฬาภายในเป็นการจัด
แข่งขันกีฬาส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยฝ่ายคฤหัสถ์ แบ่งเป็น ๖ สี ดังนี้ 
    ๑) สีฟ้า  โซนกลาง 
    ๒) สีน้ าเงิน โซนเหนือ 
    ๓) สีเขียว โซนอีสานเหนือ 
    ๔) สีเหลือง  โซนอีสานใต้ 
    ๕) สีม่วง โซนกลางตอนบน 
    ๖) สีส้ม โซนภาคใต้,ตะวันออก,ตะวันตก 
กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการมาแล้ว ๑๒ ครั้ง ตามสถิติ ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๔๘  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยพาณิชยการราชด าเนิน 
กรุงเทพมหานคร มีผู้ร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน 
 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และส่วนงานใน
ภาคอีสานตอนใต้ หรือสีส้ม เป็นเจ้าภาพ มีผู้ร่วมงานกว่า ๔๐๐ คน 



๒ 
 

 
 
 
 

 ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สนามกีฬา ๗๐๐ ปี จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และส่วนงานใน
ภาคอีสานตอนบน หรือ สีเหลือง เป็นเจ้าภาพ มีผู้ร่วมงานกว่า ๖๐๐ คน 
 ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนการกีฬาจังหวัด
ขอนแก่นโดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน่ และส่วนงานในภาค
อีสานตอนบน หรือสีเหลือง เป็นเจ้าภาพ มีผู้ร่วมงานกว่า ๖๐๐ คน 
 ครั้งที่ ๕ ก าหนดจัดในวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางในนามสีแดง เป็น
เจ้าภาพมีผู้ร่วมงานกว่า ๗๐๐ คน 
 ครั้งที่ ๖ ก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมาในนามสีส้มเป็นเจ้าภาพ มีผู้ร่วมงานกว่า ๖๐๐ คน 
 ครั้งที่ ๗ ก าหนดจัดงานในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๘๐๐ คน 
 ครั้งที่ ๘ ก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดหนองคาย  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายเป็นเจ้าภาพ ในนามโซนสีแดงมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๗๐๐ คน 
 ครั้งที่ ๙ นี้ ก าหนดจัดงานในวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัด
ไร่ขิงวิทยา ต าบลไร่ขิง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยส่วนกลางในนามโซนสีแดง เป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๘๐๐ คน 

ครั้งที่ ๑๐ นี้ ก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนกีฬาประจ าจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ในนามโซนสีเหลือง เป็นเจ้าภาพ  

ครั้งที่ ๑๑ นี้ ก าหนดจัดงานในวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา ในนามโซนสีน้ าเงิน เป็นเจ้าภาพ  

ส าหรับครั้งที่ ๑๒ นี้ ก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 
สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 



๓ 
 

 
 
 
 

๑.๕ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๕.๑  เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๑.๕.๒ เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมและเชื่อมความสามัคคีในการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
 ๑.๕.๓ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกายที่ตนเองถนัดอย่าง
ต่อเนื่อง อันจะเป็นเหตุให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส 
 ๑.๕.๔ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นประเพณีต่อไป 
 
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ 
๑ น าเสนอโครงการเพ่ืออนุมตั ิ  ๑๒ ตุลาคม ๖๑ 
๒ จัดเตรียมโครงการ ๒๐ พฤศจิกายน ๖๑ 
๓ ด าเนินงานตามแผน ๒๓ – ๒๕ พฤศจกิายน ๖๑ 
๔ ประเมินผลโครงการและสรปุผลโครงการ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ 

๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 - สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

๑.๘ งบประมาณ 

 

 

 

๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.๙.๑ ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน ได้มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกีฬาทุกประเภท 

      งบอดุหนุนของมหาวิทยาลัย เป็นเงินทัง้สิ้น ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รายจ่าย    
โอนเงินใหว้ิทยาเขตขอนแกน่ เป็นเงินทัง้สิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายภายในโซนกลาง (สีฟ้า) เป็นเงินทัง้สิ้น ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 



๔ 
 

 
 
 
 

 ๑.๙.๒ ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การเตรียมทีม การฝึกซ้อมและการเชียร์ 
 ๑.๙.๓ ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ส่งผลให้สุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใสเกิดประสิทธิภาพการท างานของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 
 ๑.๙.๔ ท าให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมที่จัดท าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
 
๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานและความพร้อมด้านต่างๆ โดยเข้าร่วมงานจ านวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน 
 

๑.๑๐.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า ๘๐ % และผลการประเมิน
โครงการไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
 โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ตั้งแต่วันที่  ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑.๑๑ วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน ๖๐๐ ฉบับ 

๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
            กลยุทธ์ที่ ๒๔  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นสากล 
            กลยุทธ์ที ่๒๕  ส่งเสรมิสวัสดิการบคุลากร   
 
๑.๑๓ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 องค์ประกอบที่ ๒ : การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศกึษา 



๕ 
 

 
 
 
 

  



๖ 
 

 
 
 
 

 



๗ 
 

 
 
 
 

 



๘ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

บทที่ ๒ 

แผนการด าเนินงาน (Action Plan)  

 จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ค านึงถึงขวัญก าลังใจในการ
ท างาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่กันมา
ตลอดทั้งปี อีกทั้ง ได้เล็งเห็นถึงความผูกพันในองค์กร ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยาย
ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ ส านัก และสถาบัน ทุกแห่งในก ากับของมหาวิทยาลัย จะได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ที่น าพามาซึ่งความบันเทิงใจ และการพบปะสังสรรค์ ของเพ่ือนร่วมงานที่อยู่ใน
ส่วนภูมิภาค อันจะส่งผลดีต่อตัวบุคลากรในการมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบและสนองภาระ
งานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ซึ่งต้องดูแลกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ ๑๒ ตุลาคม ๖๑ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

กันยายน ๖๑ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

๓. ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

ตุลาคม ๖๑ 
มจร  

วังนอ้ย 



๑๐ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

๔. บันทึกข้อความเชิญ
เข้ารว่มโครงการฯ 

ตุลาคม ๖๑ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน  
๒๓ – ๒๕ 

พฤศจิกายน ๖๑ 
สนามกีฬากลาง
จังหวดัขอนแกน่ 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

๓๐ พฤศจิกายน 
๖๑ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

ขั้นปรับปรุง (Act) 

๑. น าผลการประเมนิมา
วิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางพฒันาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  

๓๐  พฤศจิกายน 
๖๑ 

ห้อง ๑๐๔  
กองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

 จากตารางแสดงแผนการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานที่มีระบบ 
ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทาง  
การด าเนินงาน รวมทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ในโครงการกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ ๑๒ นี้ ซึ่งสามารถก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานที่แน่ชัด โดยก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการด าเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
 (Action Plan) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ส่งเสริมสุขภาพฯ 

ขออนุมัติโครงการ 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

 

ประชุม 

คณะกรรมการ 

 

ส่งบันทึกข้อความ

เชิญเข้าร่วมงาน 

 

ด าเนินการจัดงาน 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ 
ความส าเร็จของโครงการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 



๑๒ 
 

เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด และมีการด าเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องต่อโครงการ 
จึงได้น าเสนอแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือที่จะสามารถน าไปปรับปรุงและ
ปฏิบัติได้ โดยพิจารณาถึง 

 

  ๑) การก าหนดโครงการ 

  ๒) การตั้งเรื่องหรือการขออนุมัติจัดโครงการ 
  ๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  ๔) การท าบันทึกข้อความเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ 
  ๕) การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัด
โครงการ  
  ๖) การด าเนินโครงการ  
  ๗) น าผลการประเมินโครงการ มาสรุปท ารูปเล่ม  

   



บทที่ ๓ 

สรุปการด าเนินงาน 

 จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (มหาจุฬาไดโนเกมส์) ครั้งที่ ๑๒ โดยมีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการจัดการแข่งขันใน
ครั้งนี้ ซึ่งก าหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
แบ่งเป็น ๖ โซนสี  ได้แก่ โซนกลาง (สีฟ้า), โซนอีสานเหนือ (สีเขียว), อีสานใต้ (สีเหลือง), โซน
ใต้ (สีส้ม), โซนเหนือตอนล่าง (สีม่วง) และโซนเหนือ (สีน้ าเงิน) ซึ่งได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ๙ 
ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล, ตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, วอลเลย์บอล, เปตอง, กรีฑา , 
กรัมบอร์ด และกีฬาพ้ืนบ้าน และมีการแข่งกีฬาสาธิต ๓ ประเภท ได้แก่  แชร์บอล  
และฟุตซอล ซึ่งตลอดการจัดการแข่งขันทางเจ้าภาพ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
ด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสามารถประมวลผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
๓.๑ พิธีเปิดการแข่งขัน 

 เจ้าภาพด าเนินการจัดกิจกรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขัน 

โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นผู้ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวรายงาน

ต่อประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน  

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

๓.๒ การแข่งขัน 

 เจ้าภาพด าเนินการจัดกิจกรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดให้มีการแข่งขัน

กีฬา ๙ ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล, ตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, วอลเลย์บอล, เปตอง, กรีฑา , 

กรัมบอร์ด และกีฬาพ้ืนบ้าน และมีการแข่งกีฬาสาธิต ๒ ประเภท ได้แก่ แชร์บอล และฟุตซอล  

 

 



๑๕ 
 

 



๑๖ 
 

 

๓.๓ พิธีปิดการแข่งขัน 

 เจ้าภาพด าเนินการจัดกิจกรรม ประจ าปี ๒๕๖๐ วิทยาเขตพะเยา ได้จัดพิธีปิดการแข่งขัน 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานปิดการ

แข่งขนั ซึ่งเจ้าภาพครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๒ ได้แก่ โซนสีส้ม ซ่ึงวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เป็นหลักใน

การด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   ทั้งนี้ กลุ่มงานกิจการพิเศษได้จัดท าแบบประเมินโครงการดังกล่าวในรูปแบบของ
แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามเปน็จ านวน ๖0๐ ฉบับ จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ซึ่งได้
มีผู้ตอบสอบถามและส่งคืนทั้งสิ้น ๖0๐ ฉบับ คิดเป็น ๑๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ ๑ แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที ่ เพศ จ านวน ร้อยละ 
๑ ชาย 372 ๖๒.๐ 

๒ หญิง 228 ๓๘.๐ 

 รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายทั้งสิ้น ๓๗๒ คน โดยคิดเป็น

ร้อยละ ๖๒.๐ และเป็นหญิง จ านวน ๒๒๘ คน โดยคิดเป็น 3๘.0 ของแบบสอบถาม 

 ตารางที่ ๒ แสดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที ่ อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
๑ ๒๑ – ๓๐ ป ี ๒๐๑ ๓๓.๕ 

๒ ๓๑ – ๔๐ ป ี ๑๓๔ ๒๒.๓ 

๓ ๔๑ – ๕๐ ป ี ๘๐ ๑๓.๔ 

๔ ๕๑ ปีขึ้นไป ๑๘๕ ๓๐.๘ 

 รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 
 จากตารางที่ ๒ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามโดยมากเป็นผู้มีอายุระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี 
จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ ๓3.5 รองลงมาเป็นผู้มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๑85 คน  
คิดเป็นร้อยละ 30.8 ถัดมาเป็นผู้มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๑34 คน คิดเป็นร้อยละ  
๒2.3 สุดท้ายเป็นผู้มีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕0 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4  
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
  ตารางที่ ๓ แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 
๑ ผู้บริหาร ๑๔๕ ๒๔.๒ 

๒ อาจารย ์ ๑๖๓ ๒๗.๒ 

๓ เจ้าหนา้ที ่ ๒๑๑ ๓๕.๑ 

๔ อื่นๆ ๘๑ ๑๓.๕ 

 รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 
 จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยมากเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 211 คน คิด
เป็นร้อยละ ๓5.1 รองลงมาเป็นอาจารย์จ านวน ๑63 คน คิดเป็นร้อยละ ๒7.2 ถัดมาเป็น
ผู้บริหาร จ านวน ๑45 คน คิดเป็นร้อยละ ๒4.2 จากนั้นเป็นข้ออื่นๆ จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑3.5 

เกณฑ์การประเมินระดับความเหมาะสมของตอนที่ ๒ ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังน้ี 
  ช่วงค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย 
  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
  ๓.๕๐ - ๔.๔๙  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
  ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัน้อย 
  ๑.๐๐ - ๑.๔๙  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๒ ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรมกีฬาบุคลากร  
ตารางที่ ๖  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรม

กีฬาบุคลากร ภาพรวม 

 จากตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรม
กีฬาบุคลากร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙) พบว่า ควรมีการจัดโครงการกีฬา
บุคลากรต่อไป ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าทุกข้อ (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ  
 
 

ที ่ ภาพรวม 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 
๑ ความเหมาะสมของโครงการกีฬาบุคลากร ๔.๒๐ ๐.๘๗ มาก 
๒ ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกีฬาบคุลากร ๔.๑๐ ๐.๗๔ มาก 
๓ ประโยชน์ทีไ่ดร้ับจากการจดัโครงการกีฬา 4.1๘ 0.77 มาก 
๔ ควรจดัโครงการกีฬาบุคลากรต่อไป ๔.๒๘ ๐.๗๗ มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๗๙ มาก 



๑๙ 
 

 
ตารางที่ ๗  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรม

กีฬาบุคลากร ด้านความเหมาะสมของโครงการฯ 

ที ่ ความเหมาะสมของโครงการฯ 
ผลการประเมิน 

 X  S.D ระดับ 
๑ การส่งเสริมใหบุ้คลากรมีสขุภาพดีทั้งร่างกายและจติใจ ๔.๑๖ ๐๗๒ มาก 

๒ การส่งเสริมใหบุ้คลากรมนี้ าใจเป็นนกักีฬา ๔.๐๖ ๐.๗๑ มาก 

๓ บุคลากรเกดิความรักความสามัคค ีเกดิสัมพันธ์อันดตี่อกนั ๔.๒๙ ๐.๘๑ มาก 

๔ 
บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม
คุณภาพ 

๔.๑๕ ๐.๘๓ มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๗ ๐.๗๗ มาก 

 จากตารางที่ ๗ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรม
กีฬาบุคลากร ด้านความเหมาะสมของโครงการฯ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.๑๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

ตารางที่ ๘  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรม
กีฬาบุคลากร ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการกิจกรรมกีฬาบุคลากร 

ที ่
ความเหมาะสมของกิจกรรม 

ในโครงการกิจกรรมกีฬาบุคลากร 
ผลการประเมิน 

    X  S.D ระดับ 
๑ กิจกรรม “การแข่งขนักีฬาฟุตบอล” ๓.๗๗ ๐.๘๔ มาก 

๒ กิจกรรม “การแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอล” ๓.๘๕ ๐.๘๓ มาก 

๓ กิจกรรม “การแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ” ๓.๗๔ ๐.๙๔ มาก 

๔ กิจกรรม “การแข่งขนัเปตอง” ๔.๑๗ ๐.๘๗ มาก 

๕ กิจกรรม “การแข่งขนักีฬาแบดมนิตนั” ๓.๙๖ ๐.๘๙ มาก 

๖ กิจกรรม “การแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส” ๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 

๗ กิจกรรม “การแข่งขนักีฬาการ์รัมบอรด์” ๔.๐๓ ๐.๘๓ มาก 

๘ กิจกรรม “การแข่งขนักีฬากรีฑา” ๓.๘๔ ๐.๘๒ มาก 

๙ กิจกรรม “การแข่งขนักีฬาพ้ืนบ้าน” ๓.๙๙ ๐.๘๖ มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๓.๙๒ ๐.๘๖ มาก 
 จากตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรม
กีฬาบุคลากร ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการฯ ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า กิจกรรมแต่ละประเภทอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ  
 

 



๒๐ 
 

 
ตารางที่ ๙  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรม

กีฬาบุคลากร ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการกีฬา 

ที ่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัโครงการกีฬา 
ผลการประเมิน 

    X  S.D ระดับ 
๑ กีฬาเป็นสือ่สัมพันธ์ในการสร้างมติรภาพและเครือข่าย 3.99 ๐.๘๐ มาก 
๒ เกิดความรักความสามคัคี ปรองดองกนัทั้งในสถาบัน ๔.๐๙ ๐.๗๗ มาก 

๓ 
สร้างเสริมสุขนิสัยรกัการออกก าลังกายและมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง ๓.๙๐ ๐.๗๙ 

มาก 

๔ มีระเบียบวินัย มีความรบัผดิชอบ และตรงต่อเวลา 4.1๗ 0.๘๗ มาก 
๕ มีความคดิสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 4.๐๗ 0.๗๓ มาก 

๖ 
มีภาวะผูน้ ามากขึน้ รู้บทบาทหน้าที ่รู้จักการ
ประสานงานและการท างานเป็นหมู่คณะ 4.๐๗ ๐.๗๗ 

 
มาก 

๗ มีน้ าใจเปน็นกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ๓.๙๒ 0.89 มาก 
๘ มีความสุขได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน ๓.๘๕ 0.๙๕ มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.01 ๐.๘๒ มาก 
 จากตารางที่ ๙ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรม
กีฬาบุคลากร ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการกีฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการฯ 
  ส าหรับการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ (มหาจุฬาไดโนเกมส์) ประจ าปี ๒๕๖๑ นี้ 
สามารถประมวลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑ ปัญหาเรื่องการประสานงาน 

- ส่วนงานประสานงานส่วนกลาง  
- ควรมีการด าเนินการเรื่องการประสานงาน
ในหลายๆ ช่องทาง เช่นการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ควบคู่ไปกับประชาสัมพันธ์ทาง
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 

๒ ปัญหาเรื่องชุดกีฬา 
- ชุดกีฬาได้ไม่ตรงไซส์และจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ควรมีการจัดการเรื่องไซส์ของชุดกีฬาและ
จ านวนชุดกีฬาของผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
ถูกต้อง แม่นย า เนื่องจากมีปัญหาไซส์ชุด
กีฬาไม่ตรงเป็นจ านวนมาก  

 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๖๐๐  ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลับมาเป็นจ านวน ๖๐๐ ชุด คิดเป็น ๑๐๐ % และได้ด าเนินการประเมินผลของแบบสอบถาม
ดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นเพศชาย จ านวน ๓๗๒ คน เพศหญิง ๒๒๘ โดย
จ าแนกเป็นอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๒๐๑ คน อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๓๔ คน 
อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๘๐ คน และอายุ ๕๑ ปีขึ้นไปจ านวน ๑๘๕ คน เป็นผู้บริหาร 
เป็นผู้บริหารจ านวน ๑๔๕ คน, เป็นอาจารย์จ านวน ๑๖๓ คน, เจ้าหน้าที่ ๒๑๑ คน และอื่นๆ 
จ านวน ๘๑ คน  

 
๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ และ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นรายข้อ แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

ค่า
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน สรุป 

ตัวช้ีวัด ความคาดหวัง จ านวน ร้อยละ ส าเร็จ 
ไม่

ส าเร็จ 
โครงการส่งเสริม

สุขภาพและ
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ 

1.1 ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

ความพึงพอใจไม่ต่ า
กว่าการประเมิน 

3.51 
๔.๑๙ 

 
-  

 

1.2 ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 

ผู้เข้าร่วม ๖๐๐ รูป/
คน 

80% 
๖๐๐ 

รูป/คน 
๑๐๐  

 

1.3 เป้าหมาย
เชิงเวลา 

วันที่ ๒๓ – ๒๕ 
พฤศจิกายน 25๖๑ 

ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- -  
 

  
 



๒๒ 

 

 
๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  

ที ่ ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑ ปัญหาเรื่องการประสานงาน 

- ส่วนงานประสานงานส่วนกลาง  
- ควรมีการด าเนินการเรื่องการประสานงาน
ในหลายๆ ช่องทาง เช่นการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ควบคู่ไปกับประชาสัมพันธ์ทาง
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 

๒ ปัญหาเรื่องชุดกีฬา 
- ชุดกีฬาได้ไม่ตรงไซส์และจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ควรมีการจัดการเรื่องไซส์ของชุดกีฬาและ
จ านวนชุดกีฬาของผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
ถูกต้อง แม่นย า เนื่องจากมีปัญหาไซส์ชุด
กีฬาไม่ตรงเป็นจ านวนมาก  

 
 
 
 
 
 
 


