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รายละเอียดโครงการ 

การด าเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 ได้ก าหนดให้มี
รายละเอียดโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ   เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
                    (สถาบันการศึกษาแกนน าหลัก โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 
หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา
อย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและกว้างขวางทั่วประเทศไทย 
เพ่ือสร้างกระแสการเล่นกีฬาของบุคลากรในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค 
คือ 1.กรุงเทพมหานคร 2.กลุ่มภาคกลาง 3.กลุ่มภาคใต้ 4.กลุ่มภาคเหนือ 5.กลุ่มภาคอีสาน 
 สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาด้านสุขภาพ จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ให้
สังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข 
 เพ่ือให้การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่เยาวชน ประชาชน มีความ
ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและนันทนาการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
กิจกรรมกีฬา เพ่ือสังคมคนเล่นกีฬา โดยเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา อ่ืนๆเพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่าย โดย
ไม่เน้นผลการแข่งขันเพ่ือความเป็นเลิศมากนัก ใช้เงินงบประมาณโครงการส่งเสริมกีฬา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากร ของแต่ละมหาวิทยาลัย
เกิดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ สร้างสังคมท่ีรักการออกก าลังกาย โดยมีเป้าหมาย
บุคลากรในสถาบันการศึกษา อุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 90 คน 
ได้แก่ 
 บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 40 สถาบัน  
 ผู้ด าเนินโครงการ 
 วิทยากร 

 
สถานที่ด าเนินโครงการ   เขื่อนสิรินธร  อ าเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ   วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
3) เพ่ือสร้างสังคม เครือข่ายคนรักการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพ  

  
ค าอธิบายลักษณะโครงการโดยสังเขป 
 จัดอบรมให้บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 การติดตามประเมินผลด้านภาวะด้านสุขภาพและจิตใจ 

 
แนวทางการด าเนินงานโดยสังเขป 
 จัดการประชุมแทนสถาบันเครือข่าย เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2561 โดย
สถาบันการศึกษาแกนน าหลัก 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละสถาบัน เพ่ือรณรงค์ให้ บุคลากร เห็นคุณค่า และ
กระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ
อย่างเหมาะสม และสม่ าเสมอ 

 จัดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพแก่บุคลากร ให้สามารถออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้กิจกรรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกคนมีส่วน
ร่วม เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 จัดการประชุมเครือข่ายเพ่ือสรุปและประเมินผลโครงการโดยสถาบันการศึกษาแกนน าหลัก  
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) บุคลากร ผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ มีความรู้ด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
2) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
3) มีเครือข่ายคนรักการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก หรือค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
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งบประมาณโครงการ   
ขอรับสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 220,000 บาท (สองแสนสอง

หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ด าเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561  ดัง
รายการต่อไปนี้ 
 

หมวดค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน    7,200 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  (600 บาท x 12 ชั่วโมง)  เป็นเงิน  7,200 บาท 

 
หมวดค่าใช้สอย  รวมเป็นเงิน  187,590   บาท 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  (3  คน x 240 บาท x 2 วัน) เป็นเงิน      1,440 บาท 
2. ค่าเดินทางไปราชการวิทยากรไป – กลับ (5,300 บาทx4 คน) เป็นเงิน          21,200 บาท 
3. ค่าห้องประชุม  (3,500 บาท x 2 วัน)                          เป็นเงิน    7,000 บาท 
4. ค่าอาหาร  (90 คน x 225 บาท x 4 มื้อ)   เป็นเงิน          81,000 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (90  คน x 35 บาท x 4 มื้อ)    เป็นเงิน          12,600 บาท 
6. ค่าท่ีพัก  (90  คน x 600 บาท x 1 วัน)     เป็นเงิน          54,000 บาท 
7. ค่าจัดท าเกียรติบัตร  (90  แผ่น x  15  บาท)    เป็นเงิน    1,350 บาท 
8. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยงาน (1 คน x 30 วัน)    เป็นเงิน    9,000 บาท      
        

หมวดค่าวัสดุ  รวมเป็นเงิน  25,210 บาท 
1. ค่าป้ายไวนิล  1  ผืน     เป็นเงิน    1,400 บาท 
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       เป็นเงิน    6,700 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน    1,500 บาท 
4. ค่ากระเป๋าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  เป็นเงิน          10,400 บาท 
5. ค่าวัสดุ/เครือ่งเขียนและอุปกรณ์    เป็นเงิน    5,210 บาท 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000  บาท  (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
หมายเหตุ  สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายไดทุ้กรายการ                                        
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การด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและ

นันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 ได้จัดเตรียม
เอกสารและข้อมูลส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 
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2. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
ก าหนดการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

และนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 
วันที่ 30-31 สิงหาคม  2561 

ณ เขื่อนสิรินธร  อ าเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 
************ 

วันที่  30 สิงหาคม  2561 

06.30 น.  ผู้เข้าร่วมอบรมขึ้นรถบัสพร้อมกันหน้าส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
06.30 น. - 08.30 น.  เดินทางถึงเขื่อนสิริธร 
09.30 น .- 10.30 น. ลงทะเบียน 
10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45 น. - 11.00 น.  กล่าวรายงาน (โดย :  นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา) 

(เลขานุการคณะท างานฝ่ายเทคนิคการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตระดับภาค) 
พิธีเปิดโครงการ (โดย :  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
(ประธานคณะท างานฝ่ายเทคนิคการจัดกิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิตระดับภาค) 

11.00 น. - 12.00 น. ความเป็นมาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการใน 
สถาบันอุดมศึกษา (โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ)  

12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 14.00 น. เป้าหมายกับความส าคัญ RE (โดยรองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง) 
14.00 น. - 15.00 น. ฝึกภาคปฏิบัติการเป็นผู้น า RE (1) (โดยรองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง) 
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15.00 น. - 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.15 น. - 17.00 น. คุณค่าของ RE กับสังคม (โดยรองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง) 
17.00 น. - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. - 20.00 น. มนุษย์สัมพันธ์กับบทบาทผู้น ากิจกรรม (โดยนายกฤติภัทร อัจนกิตติ) 
20.00 น. - 21.00 น. ฝึกภาคปฏิบัติการเป็นผู้น า RE (2) (โดยรองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง) 
21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่  31 สิงหาคม  2561 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. - 09.30 น. การจัดท าโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ (โดยนายรณวัฒน์ มณีนิล) 
09.30 น. - 10.30 น. ฝึกภาคปฏิบัติการเป็นผู้น า RE (3) (โดยนายกฤติภัทร อัจนกิตติ) 
10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45 น. - 12.00 น. เทคนิคการเป็นผู้น ายุกต์ใหม่กับการน าไปใช้จริง (โดยรองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง) 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 14.30 น. รับใบวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการ (โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 
14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.00 น.   เดินทางกลับ 
 
หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
การแต่งกาย : ชุดสุภาพกางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น เตรียมพร้อมส าหรับท ากิจกรรม 
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การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 
ด าเนินการเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ด าเนินโครงการ และ
วิทยากร จ านวนทั้งสิ้น 57 คน ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวน  50  คน 

การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( Sample size) ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(1973) (อ้างอิงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 164) ดังนี้ 
 
                                                                N  

    n =             

         1+Ne2 

 เมื่อ         n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
                                          N  =  ขนาดของประชากร 
                               e            =  ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

                                

  โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05  
 

 แทนค่า n  =                   57 

               1+ 57(0.05)2 

   =  49.9 
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น า

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 ซ่ึงสร้างขึ้นตามกระบวนการการสร้างส าหรับเก็บข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เพศ  สถาบัน/หน่วยงาน และประสบการณ์เข้า
ร่วมอบรม/สัมมนาด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) ด้านความรู้การจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 2) ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์  และ 3) ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน 
 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและได้รับแบบประเมินคืนแล้ว  ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
3.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 และ

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 24 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดย
น าเสนอเป็นตารางแสดงความถ่ีและค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้และทักษะการจัด
กิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 2) ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์  3) ด้านรูปแบบและ
กระบวนการด าเนินงาน เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้วิธีการทางสถิติ 
หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 62) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 4.2 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

แบบประเมินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 50 ชุด เก็บข้อมูลได้ 39 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78  แบ่งเนื้อหาของแบบประเมิน
เป็น 2 ตอน (ภาคผนวก) วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 
และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 24 เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้   
 
ตอนที ่1   ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เพศ  สถาบัน/หน่วยงาน และประสบการณ์เข้าร่วม
อบรม/สัมมนาด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ  (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1  จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (n=39) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
32 
7 

 
82.1 
17.9 

รวม 39 100.0 
2.สถาบัน/หน่วยงาน 

2.1 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
2.2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.4 มหาวิทยาลัยนครพนม 
2.5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.6 มหาวิทยาลัยราชธานี 
2.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.8 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2.9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว.ขอนแก่น 
2.10 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานนครราชสีมา 
2.11 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
2.12 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
2.13 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
2.14 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
2.15 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว.ขอนแก่น 
2.16 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว.หนองคาย 
2.17 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
2.18 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
2.19 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (n=39) จ านวน ร้อยละ 
3.20 วิทยาลัยนครราชสีมา 2 

รวม 39  
3. ประสบการณ์เข้าร่วมฯ 

3.1 เคย 
3.2 ไม่เคย 

 
18 
21 

 
46.2 
53.8 

 39 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 
เพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ผู้เข้าร่วมโครงการที่กรอกแบบประเมินมาจาก 20 สถาบัน ไม่เคย
ประสบการณ์เข้าร่วมอบรม/สัมมนาด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 
เคย จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.2 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2    ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ความหมายของค่าคะแนน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
ด้านความรู้การจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
1.ความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ 
2.ความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ หลัง การเข้าร่วมโครงการ 
3.โครงการนี้ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย การ
เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
4.โครงการนี้สร้างสังคม/เครือข่ายคนเล่นกีฬา รักการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

 
3.18 
4.67 
4.79 

 
4.74 

 
0.854 
0.530 
0.409 

 
0.442 

 

 
ปานกลาง 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
รวม 4.35 0.559 มาก 

ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ 
1.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
2.สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานได้ 
3.สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความรู้สู่การพัฒนาการ
จัดกิจกรรมด้านนี้อย่างเป็นระบบ 

 
4.72 
4.69 

 
4.74 

 

 
0.456 
0.468 

 
0.442 

 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
4.มีแนวทางการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมด้านนี้ ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.64 0.537 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.476 มากที่สุด 
ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน 
1.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น 
2.ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 
3.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 
4.ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มการจัดโครงการ 

 
4.67 
4.74 
4.49 
4.64 

 
0.530 
0.549 
0.721 
0.537 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

รวม 4.63 0.584 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ 4.85 0.366 มากที่สุด 
ควรจัดให้มีโครงการนี้อีกในครั้งต่อไป 4.85 0.432 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.67 0.483 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมทุกด้านของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 โดยมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  ควรจัดให้มี
โครงการนี้อีกในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และด้านความรู้การจัดกิจกรรม
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ตามล าดับ ซึ่งความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ หลัง การเข้า
ร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 สูงขึ้นกว่าความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ +1.49 สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้  
   ด้านความรู้การจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ พบว่า โครงการนี้ส่งเสริมให้มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 โครงการนี้สร้างสังคม/เครือข่ายคนเล่น
กีฬา รักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.74 ความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ หลัง การเข้าร่วม
โครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.18 ตามล าดับ 
  ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการหลังการเข้าร่วม
อบรมครั้งนี้สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความรู้สู่การพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านนี้อย่างเป็นระบบ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  และมีแนว
ทางการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมด้านนี้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ตามล าดับ 
  ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความ
เหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และความเหมาะสมของระยะเวลา
การจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ตามล าดับ 
  ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 

ควรจัดให้มีโครงการนี้อีกในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การติดตามประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือ

สุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 ใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการฯ โดยกลุ่ ม เป้ าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ด าเนินโครงการ และวิทยากร จ านวนทั้งสิ้น 57 คน เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ เป็นแบบประเมินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริม
กีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2561 ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน  50  คน เก็บข้อมูลได้ 39 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
78  โดยแบ่งเนื้อหาของแบบประเมินเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ และตอน
ที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการด้านต่างๆ จากการผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 จากประชากรทั้งหมด 
2. ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศชาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 ผู้เข้าร่วมโครงการที่กรอก

แบบประเมินมาจาก 20 สถาบัน ไม่เคยประสบการณ์เข้าร่วมอบรม/สัมมนาด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
โดยมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  ควรจัดให้มีโครงการนี้อีก
ในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ด้าน
รูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และด้านความรู้การจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ตามล าดับ ซึ่งความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ หลัง การเข้าร่วมโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 สูงขึ้นกว่าความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการเท่ากับ +1.49 
สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้  
   ด้านความรู้การจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ พบว่า โครงการนี้ส่งเสริมให้มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 โครงการนี้สร้างสังคม/เครือข่ายคนเล่น
กีฬา รักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.74 ความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ หลัง การเข้าร่วม
โครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.18 ตามล าดับ 
  ด้านการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการหลังการเข้าร่วม
อบรมครั้งนี้สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความรู้สู่การพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านนี้อย่างเป็นระบบ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  และมีแนว
ทางการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมด้านนี้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ตามล าดับ 
  ด้านรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความ
เหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และความเหมาะสมของระยะเวลา
การจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ตามล าดับ 
  ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 

ควรจัดให้มีโครงการนี้อีกในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
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การประเมินความส าเร็จของโครงการหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 90 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.3 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ภาพรวมในระดับมาก หรือค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน ระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้น า
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการจัดกิจกรรมด้านนี้ หลัง การเข้าร่วม
โครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 สูงขึ้นกว่าความรู้ในการจัดกิจกรรม
ด้านนี้ ก่อน การเข้าร่วมโครงการเท่ากับ +1.49 สามารถจัดระบบ
ความคิด/ประมวลความรู้สู่การพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านนี้อย่างเป็น
ระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69  และมีแนวทางการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมด้านนี้  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 
(ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ : บรรลุเป้าหมาย) 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี
ต่อ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  

โครงการนี้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย การ
เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 
(ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ : บรรลุเป้าหมาย) 

เพ่ือสร้างสังคม เครือข่ายคนรักการ
ออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพ 

โครงการนี้สร้างสังคม/เครือข่ายคนเล่นกีฬา รักการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.74  
(ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ : บรรลุเป้าหมาย) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรด าเนินโครงการแบบยั่งยืน และเผยแพร่ให้ครบวงจรและทุกคนในสถาบัน 
 การจัดอบรมให้มีเนื้อสาระอย่างนี้ ควรจัดอบรม 3 วัน 2 คืน 
 ควรให้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 ชื่นชมท่านวิทยากรเป็นอย่างมาก 
 อาหารตอนเช้าน้อยไปนิด มื้ออื่นๆ ดีแล้ว โดยรวมดีมาก กิจกรรมดี รูปแบบเหมาะสม เพ่ิมเครือข่าย

คนเล่นกีฬา รักสุขภาพ วิทยากรเหมาะสม 
 ดีเหมาะสมที่สุด 
 ควรจัดเสื้อทีม/ป้ายชื่อ ขณะร่วมกิจกรรม 
 เพ่ิมจ านวนวันในการจัดกิจกรรมเป็น 3 วัน 2 คืน เพ่ือความสัมพันธ์เครือข่ายคณะท างานและเนื้อหา

สาระของกิจกรรมกีฬาสุขภาพ 
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 ควรจัดกิจกรรมนี้บ่อยๆ เป็นกิจกรรมที่ดี ส่วนมากจะเป็นค่ายกลุ่มผู้น านักศึกษา ไม่ค่อยมีอบรมของ
งานกีฬา 

 กิจกรรมน่าสนใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปให้กับนักศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี ขอบคุณผู้จัด
และวิทยากร 

 ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ควรเปลี่ยนสถานที่หรือหมุนเวียนจังหวัด 
 อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก วิทยากรสุดยอด 
 อยากให้จัดอาหารแบบบุพเฟ่ 
 โดยรวมดีทุกอย่าง 
 ระยะเวลาน้อยไป ควรจัด 3 วัน 
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ภาคผนวก โครงการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริม
กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 
 

1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม 
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3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1. นายครรคิด  เครือวัลย์                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. นายชาญชัย  พลสินธุ ์                           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. นายอุทิศ  ภูโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. นายศุภกฤต  สิงห์สนาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. นายยุทธนา  กวางทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. นายอาชัญณัฐ  ทัพอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. นายพชร  ไชยราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. นายสมควร  โพธิ์ทอง คณะวิทยากร 
9. นายกฤติภัทร  อัจนกิตติ คณะวิทยากร 
10. นายรณวัฒน์  มณีนิล คณะวิทยากร 
11. นางสายพิณ  พลสินธุ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
12. นางปทัดตา  มุขขันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. นายเสกสันต์  ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
14. นายอภิยุทธการ  ฮามพิทักษ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
15. นายวิสิฐศักดิ์ รักพร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
16. นายตรีชา เพ็ชรดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
17. นายเมธี จักณารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
18. นายชาตรี จักณารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
19. นายจรยุทธ ภูกิ่งหิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
20. สิบเอกคชพงษ์ หอมกลิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
21. นายสิทธิชัย ยินดีชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
22. นายวันเฉลิม  เบ้ามี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
23. นางสาวการะเกด  เพชรนิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
24. นางสาวกรรณิการ์  สมเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
25. อาจารย์ชลลดา  มีทอง มหาวิทยาลัยราชธานี 
26. อาจารย์ธนวรัฑ  จันทะนัด มหาวิทยาลัยราชธานี 
27. นายวีรภัทร  พุกกะบาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
28. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์  อ่อนเอื้อน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
29. ผศ.ดร.สมเดช  นามเกตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
30. นายวิทยา  สมสร้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
31. นายธนโชติ  สิริรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
32. นายบัณฑิต  อินทะสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
33. นายทินกฤต  แสนวงศ์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
34. นายอรรถพล  ผิวเหลือง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
35. นายกฤษฎา  อุทาหงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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36. นายนราธิป  ค าลือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
37. นายธันธร  สิงโสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
38. นายชานนท์  อรัญสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
39. นายวีระพันธ์  วิชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
40. นายพงษ์จรัญ  เที่ยงปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
41. นายสันติภาพ  ผิวศิลา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
42. นายณัฐพงษ์  เปี้ยค า วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
43. นายราชสีห์  ศรีเสน่ห์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
44. นายสุวิชา  พิมพากุล วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
45. นายวัชระ  น้อยนาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
46. นายกฤติเดช  รัตนาโยธิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์ คณะอนุกรรมการฯ 
48. รองศาสตราจารย์ธนิต  ธงทอง คณะอนุกรรมการฯ 
49. รองศาสตราจารย์ธนารักษ์  สุวรรณประพิศ คณะอนุกรรมการฯ 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย คณะอนุกรรมการฯ 
51. นายชะญาณิษฐ์  ธีร์สุดาบัณฑิต คณะอนุกรรมการฯ 
52. นางสาวปาหนัน  ชื่นจิตร์ คณะอนุกรรมการฯ 
53. นายกมล  แมลงทับ คณะอนุกรรมการฯ 
54. นายทรงพล  อินทเศียร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
55. นายศราวุธ  ไชยทองพันธ์ คณะอนุกรรมการฯ 
56. นายบุญลือ  มีเงิน วิทยาลัยนครราชสีมา 
57. นายชัยสิทธิ์  ทิศกระโทก วิทยาลัยนครราชสีมา 
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คณะผู้จัดท า  
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ 

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(สถาบันการศึกษาแกนน าหลัก โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

 
รวบรวมแบบประเมินผลโครงการ 

คณะท างานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาฯ 
  
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
 นางปุญชรัสมิ์   ธนภูมิศิริพงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
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