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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลติบัณฑติ   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 

❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาต ิ

 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ 
 
ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ)  โครงการ ROV FROM SCHOOL TO RSU (640072) 
หลักการและเหตุผล  
 เนือ่งด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีได้ปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ปี 2564 โดยได้เพ่ิมแขนงวิชาอีสปอร์ต อีกหนึ่งแขนงวิชาเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งการเป็นทั้งผู้สร้าง
เกมและการเล่นเกมเป็นกีฬาในรูปแบบอีสปอร์ต และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แขนงวิชาอีสปอร์ต ทาง
วิทยาลัยฯ และสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกับภาคเอกชน บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
และบริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันโครงการ ROV FROM SCHOOL TO 
RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP เพ่ือชิงทุนการศึกษา 
1.1วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
2) เพื่อค้นหานักกีฬาอีสปอร์ตเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การจัดงาน 
4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมกับภาคอุตสาหกรรม 

1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์) 
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นักศึกษา 50 คน  บุคลากร 5 คน บุคคลภายนอก 400 คน 
 
ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 

เนื่องด้วยสถาการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และเป็นวงกว้าง 
อีกทั้งได้มีประกาศจาก ศบค. และจังหวัด ไม่ให้มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมโครงการตามที่ตั้งไว้ในตอนต้นที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแบบออนไซต์ทั้งหมด แต่เราได้ปรับ
รูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยปรับชื่อการแข่งขันเป็น Esport From 
School To Rangsit University และแข่งเกม Valorant ซึ่งเป็นเกม PC เพ่ือประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการ
ใหม่ โดยสมัครให้แข่งขันในรอบแรกแบบออนไลน์ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบบออนไซต์ ในวันที่ 18 
ธันวาคม 2564 โดยทางสาขาวิชาได้ดำเนินการดังนี้ 

1. ออกแบบโปสเตอร์ภาพ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook fan page ของสาขาวิชา และให้
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ 
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2. สร้างกลุ่ม Discord สำหรับจัดการการแข่งขันออนไลน์ในรอบคัดเลือก 

 
 

3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 

 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |  

4. ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 104 ทีม ทีมละ 5 คน คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันออนไลน์รอบ
คัดเลือกทั้งหมด 520 คน 
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5. วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบบออนไซต์ 
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6. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
จากจำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 520 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 337 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.81 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการประเมินโครงการเป็นดังนี้ 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดับดหีรือดีมากขึ้นไป 

1. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 

1. ร้อยละ 98.81 
ของผู้ ตอบแบ บ
ประเมิน 

1 . ผ ล ป ระ เมิ น จ าก
ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร 
(ตอบแบบประเมินไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

1. ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2 .  จ ำ น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2 . ร้อยละ  130 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

2 . เอ ก ส า ร ร า ย ชื่ อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ.........400........คน  (มผีู้เขา้ร่วมโครงการจริง 520 คน) 
2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน......................337........................คน 
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) และ 4 (มาก)……………333……………….คน 
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ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค ์
 การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอี
สปอร์ต เพ่ือชิงทุนการศึกษา จำนวนมากถึง 104 ทีม หรือ 520 คน อีกทั้งในปีการศึกษา 2565 มีคนสมัคร
เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ตมากถึงกว่า 170 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่
เปิดสาขาวิชานี้ขึ้นมา 
 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
...........ไม่มี.................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
 
- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
.........ไม่มี....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 
........ผู้เข้าร่วมประเมินส่วนใหญ่ชื่นชอบกิจกรรมนี้มาก..............................................................  
....................................................................................................................................................  
 
- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
.........อยากให้จัดอีกทุกปี...........................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
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ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุม่ผู้รับบริการ)   
 
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษาปัจจุบัน : ได้รับประสบการณ์ทำงานจริงตั้งแต่เริ่มต้นคิดวาง
แผนการแข่งขัน การรับสมัคร การดูแลทีมนักกีฬา การจัดการการแข่งขัน การถ่ายทอดสด 
การพากย์ การออกแบบประชาสัมพันธ์ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และปฏิบัติจริง 
 กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ : ได้รู้จักเพื่อน มีกลุ่ม Community ของคนที่
สนใจด้านเดียวกัน ได้มีประสบการณ์การแข่งขันจริง มีนำใจนักกีฬา อีกทั้งยังเสมือนเป็นการ
สอบชิงทุนการศึกษา โดยใช้ทักษะฝีมือเพื่อชิงทุนการศึกษาอีกด้วย 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน

อาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 

 

โปรดแนบเอกสารตามรายการที่ท่านได้ระบุไว้ในสว่น 
ที่ 3 ให้ครบถ้วน 

***กรณี มีแบบสอบถามโปรดแนบตวัอย่าง 
แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 

 
 


