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รายงานผล 

โครงการ เข้าร่วมการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ ๔ – ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี ปทุมธานี 

และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ รังสิต ปทุมธานี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุป 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑค์ุณภาพมาตรฐานการศกึษา TQF  ซึ่งการจัดโครงการ 

สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย ครั้งที่ ๔๕ รอบมหกรรม) นี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักศึกษา ในการพัฒนา ด้าน

กิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าแนวทางหรือ

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใชก้ับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาได้ 
ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็น

ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการศกึษาประเด็น แนวทางหรอืประโยชน์ของกิจกรรมส าหรับการพัฒนางาน

กิจกรรมต่อไป 

 

กองพัฒนานักศกึษา 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ รอบมหกรรม 

 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐/ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
หน่วยงาน   กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี   

------------------------------------------ 
๑. ชื่อโครงการ   :  สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๔ รอบมหกรรม 
๒. สถานภาพของโครงการ  : [  √  ] โครงการปกต ิ       [   ] โครงการใหม่        
                                          [     ] โครงการตาม Agenda   [     ] โครงการต่อเนื่อง  
 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  

 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 

[√  ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.4.2 [  √ ] องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 1.4/1.5 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยเพร่
และสิทธิปญัญา 

 [   ] องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย 

 [   ] องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ  [   ] องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

  [   ] องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

 ๒) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
องค์ประกอบ หัวข้อ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ด้าน 

[   ] หมวด 1 การน าองค์การ  [   ] อัตลักษณ ์ [  ] เป็นนักปฏิบัต ิ
[   ] หมวด 2 กลยุทธ์   [  ] เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร [   ] หมวด 3 ลูกค้า   
[   ] หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   [√  ] จิตสาธารณะ 
[   ] หมวด 5 บุคลากร  [   ] เอกลักษณ ์ [  ] เน้นความเป็นวัง 
[   ] หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ   [  ] องค์กรแห่งการ

เรียนรู ้[   ] หมวด 7 ผลลัพธ์   
 
๕. หลักการและเหตุผล 
 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินงานด้านกีฬาให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านกีฬาอันจะน ามาซึ่งการยอมรับและด้านชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย การส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือเสริมสร้างความมีชื่อเสียงและผลักดันให้นักศึกษาได้ใช้เวลา
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ว่างให้เป็นประโยชน์  ล้วนแต่ต้องมีแนวทางที่เข้มแข็งทั้งทางด้านนโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน  เพ่ือพัฒนา
สุขภาพของเยาวชนไทยให้มีร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลจากยาเสพติด  สร้างสมานสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ าใจนักกีฬา  
นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาได้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มี
นโยบายพัฒนานักศึกษา  ๕ ด้านหลัก  คือ  ด้านกิจกรรมวิชาการ  ด้านกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  ด้าน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมนันทนาการ  ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และ
กิจกรรมนันทนาการในด้านอ่ืนๆ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา  มีภาระหน้าที่ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  เพ่ือเชื่อมประสานในด้านการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กีฬาและกิจกรรมทั้งภายนอก
และภายในส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
  ปัจจุบันการให้ความส าคัญเกี่ยวกับกีฬามีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน หันมาให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญกับกีฬาอย่างเด่นชัด เนื่องจากกีฬาเป็นหนึ่งในหนทางแห่ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ดังจะเห็นได้จากประเทศต่างๆในโลกทุ่มเทงบประมาณอย่าง
มากมายในการพัฒนากีฬา ซึ่งเป้าหมายคือ การท าให้ประชากรมีศักยภาพในการแข่งขันกับภายนอกได้อย่างทัดเทียม  
การสนับสนุนด้านกีฬาแก่ เยาวชน ประชาชน ทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา   
การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายในสวนสาธารณะ หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
เหล่านี้จะสามารถพัฒนาให้เยาวชน  และประชาชนของประเทศ  ได้รับประโยชน์จากกีฬาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและด้านอ่ืนๆ ด้วยความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาดังกล่าว การให้
นักศึกษาทุกคนออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมกีฬาใน
ระดับคณะ สาขาวิชา เสริมสร้างความสามัคคี และเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง     
 

๖. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาประสบการณ์นักกีฬา สู่การแข่งขันระดับอุดมศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสามารถทางกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 ๓. เพ่ือสร้างทักษะให้กับนักกีฬาประเภทโควตานักกีฬาเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา เป้าหมาย ๔.๒๕ 
 ๒. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ เป้าหมาย ๑ 
รางวัล 

๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย นักกีฬา ๑๐ ชนิดกีฬา ดังนี้  
  ๑. นักกีฬายูยิตสู ชาย/หญิง 
  ๒. นักกีฬาหมากกระดาน ชาย/หญิง  
  ๓. นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น   
  ๔. นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น  
  ๕. นักฟุตซอล หญิง 
  ๖. นักกีฬาแบดมินตัน 
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  ๗. นักกีฬาเพาะกาย 
  ๘. นักกีฬาคาราเตโด 
  ๙. นักกีฬายูโด 
  ๑๐. นักกีฬาว่าน้ า 
  ๑๑. นักกีฬาเทเบิลเทนนิส 
  ๑๒. นักกีฬาบาสเกตบอล 
 

๙. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 วันท่ี ๔ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ และ วันที่ ๒๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

๑๐. สถานที่ด าเนินโครงการ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ด าเนินการฝึกซ้อมนักกฬีา             
๒ จัดท าโครงการ             

๓ 
ด าเนินการเตรียมเอกสาร
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 

            

๔ จัดซ้ือชุดการแข่งขนั             
๕ เข้าร่วมการแข่งขัน             
๖ ประเมินผลโครงการ             

 
 

๑๒. งบประมาณ  
รอบคัดเลือก 
ใช้งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวน
สุนันทา ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคปกติ จ านวน ๓๑๑,๕๙๐บาท (สาม
แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 ค่าวัสดุ 
 - น้ าดื่ม จ านวน ๕๐ โหลๆ ละ ๔๘ บาท    ๒,๔๐๐   บาท  
 - ชุดแข่งขัน ๑๙๒ ชุด ชุดละ ๖๕๐ บาท    ๑๒๔,๘๐๐  บาท 
 - ค่าชุดวอร์มส าหรับการแข่งขัน จ านวน ๑๐๓ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ๑๐๓,๐๐๐  บาท 
 - ค่าเวชภัณฑ์กีฬา       ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ค่าใช้สอย 
 - น้ ามันเชื้อเพลิง                ๑๒,๐๐๐  บาท 
 - ค่าทางด่วน        ๓,๐๐๐   บาท 
 - ค่าอาหารส าหรับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน  
   จ านวน ๑๐๓ คน คนละ ๑๕๐ บาท จ านวน ๓ วัน เป็นจ านวนเงิน ๔๖,๓๕๐  บาท 
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 ค่าตอบแทน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จ านวน ๓ คน คนละ ๗ วัน วันละ ๒๔๐ บาท 
   เป็นจ านวนเงิน       ๕,๐๔๐   บาท 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ       ๕,๐๐๐   บาท 
   รวมทั้งสิ้น      ๓๑๑,๕๙๐  บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
รอบมหกรรม 
 ใช้งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต -ลักษณ์
ของสวนสุนันทา ผลผลิตด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคปกติ จ านวน๗๐๕,๘๗๐ บาท 
(เจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 ค่าวัสดุ 
 - ค่าอุปกรณ์เพ่ือการแข่งขัน      ๕๐,๐๐๐        บาท 
   (ชุดและอุปกรณ์แข่งขันยูยิตสู/ยูโด/คาราเตโด,ว่ายน้ า,แบดมินตัน,เวชภัณฑ์กีฬา,อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ
ทุกชนิดกีฬา) 
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      ๘,๐๐๐  บาท 
  ค่าตอบแทน 
 - ค่าตอบแทนการฝึกซ้อมนักกีฬา  
   จ านวน ๑๕ วันๆละ ๒๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๗๙ คน   ๒๓๗,๐๐๐ บาท 
   (ระยะเวลา วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑) 
 - เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถ 
          จ านวน ๔ คนๆละ ๒๔๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ วัน   ๑๑,๕๒๐ บาท 
   (ระยะเวลา ๒๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   
      

    ค่าใช้สอย 
        - ค่าน้ าดื่ม        ๒,๔๐๐  บาท 
        - ค่าอาหารจ านวน ๘๖ คน คนละ ๑๕๐ บาท ระยะเวลา ๖ วัน  ๗๗,๔๐๐ บาท 
        - ค่าสมาชิกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   ๒๕,๐๐๐ บาท 
        - ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน     ๑๐,๐๐๐ บาท 
        - ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๓๓ คนๆ ละ ๑๕๐ บาท  ๑๙,๙๕๐ บาท 
 - ค่าท่ีพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  
          จ านวน ๒๐ ห้องๆละ ๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๑ วัน  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
      ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ                 ๑๐,๐๐๐ บาท 
   รวมทั้งสิ้น  ๗๐๕,๘๗๐     บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับอุดมศึกษา 
           ๒.  นักศึกษามีสุขภาพที่ดีด้วยการพัฒนาจากระบบการเล่นกีฬา 
           ๓.  นักศึกษามีการพัฒนาด้านจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 
          ๔.  ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีอันดับหรือสถิติที่ดี 
๑๔. การประเมินผลโครงการ 

๑.  จากการสังเกตและการประเมินผลงานของการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ  
๒.  แบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

๑๕. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
รอบคัดเลือก  

๑) การประสานงานกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนด้าน
การประชุมและการแข่งขันไม่มีประสิทธิภาพ 
๒) การลงข้อมูลนักกีฬาในระบบฯเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลของงานทะเบียนท าให้มีปัญหาด้านข้อมูล
ของนักกีฬาที่ไม่ครบถ้วน 

๑) ท าความเข้าใจและติดตามก าหนดการให้ชัดเจน 
 
๒) วางแผนการจัดการงานที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูล
นักกีฬาและเพชรนักกีฬาอย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว 

รอบมหกรรม  

การพัฒนากีฬายังไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
โดยเฉพาะ การพัฒนานักกีฬาในบางชนิดกีฬา ยังไม่
มีผู้ฝึกสอนประจ า จึงท าให้การดูแลระบบการพัฒนา
นักกีฬาต้องหยุดชะงัก เป็นผลให้กีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศไม่สามารถท าได้ถึงเป้าหมาย 

ต้องจัดท าแผนการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศให้มี
ความชัดเจน ส่งเสริมและสนับสนุนรวมไปถึงพัฒนา
ระบบการกีฬาอย่างมีคุณภาพที่ชัดเจน เพ่ือความ
ยั่งยืนของชนิดกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
         นายสมพงศ์  อิงคนันทสิทธิ์ 
                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานผลการจดัโครงการ/กิจกรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : (การสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 45 รอบ

มหกรรม) 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝา่ยกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา 

3. วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ: วันที่ 4  - 30 มกราคม 25691 

4. สถานที่จัด: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 

5. กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนนักกีฬาโควตา และนักศึกษาโครงการเพชรนักกีฬา ช้ันปีที่ 1 - 4 จ านวน 54 คน 

6. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนาประสบการณ์นักกีฬา สูก่ารแข่งขันระดับอุดมศกึษา 

 ๒. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสามารถทางกีฬา สง่เสริมสุขภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่

มหาวิทยาลัย 

 ๓. เพื่อสร้างทักษะให้กับนักกีฬาประเภทโควตานักกีฬาเพื่อเตรยีมพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 1. นักศกึษามีความสนใจในการสมัครเข้าร่วมการแขง่ขัน 

 2. นักศกึษามีจิตสาธารณะร่วมสรา้งช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัยฯ  

 3. มหาวิทยาลัยฯ ได้ช่ือเสียงจากการเข้าร่วมแขง่ขันกีฬาดังกล่าว 

7. ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 

๑. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา  

เป้าหมาย ๔.๒๕ 

 ผลการด าเนินงาน 5.00 

๒. จ านวนรางวัลที่นักศกึษาได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ  

เป้าหมาย ๑ รางวัล 

ผลการด าเนินงาน ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในกีฬายู่ยิตสู จ านวน ๕ รางวัล และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในกีฬาหมากกระดาน จ านวน ๒ รางวัล และฟุตซอล เข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้าย 
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8. งบประมาณ:  

 ใช้งบประมาณจากแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลติด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศกึษา ภาคปกติ จ านวน 

681,270 บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอ้นเจ็ดสิบบาทถ้วน) ใช้จริงจ านวน 633,890.25 บาท (หกแสน

สามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสบิบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยมีรายการดังตอ่ไปนี้ 

           - ค่าเดินทางไปราชการ จ านวนเงิน 202,049.25 บาท 

           - ค่าอาหารส าหรับนักกีฬา จ านวนเงิน 64,800 บาท 

 - ค่าเสื้อกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ส าหรับการแข่งขันทุกชนิดกีฬา จ านวนเงิน 108,121 บาท 

 - ค่าเบีย้เลีย้งเจ้าหน้าที่ จ านวนเงิน 16,080 บาท 

 - ค่าธรรมเนียม/ค่าสมัคร/ค่าสมาชิก จ านวนเงนิ 53,840 บาท 

 - ค่าเบีย้เลีย้งนักกีฬา/ผู้ฝกึสอน 189,000 บาท 

9. ผลการแข่งขัน : ได้รับเหรยีญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในกีฬายู่ยิตสู จ านวน ๕ รางวัล และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในกีฬาหมากกระดาน จ านวน ๒ รางวัล และฟุตซอล เข้ารอบ ๘ ทีม

สุดท้าย 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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