คู่มือการจัดทําโครงการบริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรม
และจิตอาสา

คํานํา
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันฯกําหนด
หลักเกณฑ'และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบและมีการจัดโครงสร-างสถาบันเพื่อเปนกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกลาว และมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สถาบันฯ จึงได-จัดทําคูมือการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแกนักศึกษาขึ้น เพื่อให-เกิดความชัดเจน สมบูรณ' เปนแนวปฏิบัติได-อยางถูกต-องและ
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื้อหาภายในเลมประกอบด-วย แนวปฏิบัติของการบริการวิชาการในแตละโครงการและ
แบบฟอร'มการดําเนินงานตาง ๆ
อนึ่ ง การบริ การวิ ช าการแกสั ง คมของสถาบั น วิ ทยาการจั ด การแหงแปซิ ฟ9 คยั งได- ครอบคลุ มไปถึ ง
กิจกรรมด-านการสงเสริมบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสา ของนักศึกษาในพื้นที่ใกล-เคียงกับการ
บริการวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ9ค หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะสร-างความเข-าใจแก
นักศึกษา รวมถึงเปนประโยชน'สําหรับใช-ประกอบการบริหารงานบริการวิชาการได-อยางเหมาะสมตอไป

สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ9ค

สารบัญ
หน-า
ขั้นตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ

1

แบบฟอร'มการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรม

2

และจิตอาสา
ตัวอยางแบบสํารวจความต-องการบริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรม/จิตอาสา

5

ภาคผนวก
ตัวอยางโครงการบริการวิชาการ

8

ตัวอยางรายงานสรุปผลการดําเนินสรุปโครงการวิชาการ

11

ตัวอยางโครงการศิลปวัฒนธรรม

21

ตัวอยางรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการศิลปวัฒนธรรม

24

ตัวอยางรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการจิตอาสา

36

ตัวอยางรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการจิตอาสา

40

ขั้นตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมและจิตอาสา

ภาคเรียนที่ 2 ป&การศึกษา 2558
1. สํารวจความตองการดานบริการวิชาการจากชุมชนที่สอดคลองกับองคกรการปกครองสวนทองถิ่น
2. เสนอโครงการตออาจารยที่ปรึกษาในชวงสัปดาหที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559
3. วันสุดทายของการเสนอโครงการในชวงสัปดาหที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2559
4. ประกาศผลการอนุมัติโครงการชวงสัปดาหที่ 4 เดือนมิถุนายน 2559
5. ดําเนินโครงการในเดือน กรกฎาคม 2559
6. สงรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการในชวงสัปดาหที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559

ภาคเรียนที่ 1 ป&การศึกษา 2559
1. สํารวจความตองการดานบริการวิชาการจากชุมชนที่สอดคลองกับองคกรการปกครองสวนทองถิ่น
2. เสนอโครงการในชวงสัปดาหที่1 เดือนตุลาคม 2559
3. วันสุดทายของการเสนอโครงการในชวงสัปดาหที่ 4 เดือนตุลาคม 2559
4. อนุมัติโครงการในชวงสัปดาหที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559
5. ดําเนินโครงการในเดือน มกราคม 2560
6. สงรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการในชวงสัปดาหที่ 2ของเดือนกุมภาพันธ 2560

1

การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
เพื่อใหการรายงานผลโครงการบริการวิชาการเป8นไปในรูปแบบเดียวกัน สถาบันวิทยาการจัดการแหง
แปซิฟ>ค ไดกําหนดหัวขอการทําสรุปเลมรายงานสรุปผลโครงการประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังตอไปนี้
ส/วนที่ 1
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 คํานํา
1.4 สารบัญ
ส/วนที่ 2 เนื้อหา
2.1 กอนการดําเนินโครงการ
- การสํารวจความตองการรับบริการวิชาการแกสังคม
- นําเสนอโครงการบริการวิชาการ
- กลุมเปCาหมาย
- หนังสือเชิญวิทยากร
2.2ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
- กําหนดการจัดโครงการ
- การสาธิต/การฝFกปฏิบัติ
- การสัมมนา
- กรฝFกอบรม
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติ
2.3 สรุปผลการดําเนินโครงการ
- สรุปความสําเร็จของโครงการบริการวิขาการแกสังคม
สรุปประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มคอ.3 (อาจารย)
แบบประเมินความพึงพอใจแบบสังเกตุการณการมีสวนรวม
-งบประมาณ
- ปLญหาอุปสรรค
-ขอเสนอแนะ

2

ส/วนที่ 3 ภาคผนวก
3.1 โครงการที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว
3.2เอกสารประกอบการบรรยาย(ถามี)
3.3รายชื่อผูเขารวมโครงการพรอมลายเซ็น
3.4 รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
3.5ภาพถายกอนการดําเนินกิจกรรมและ ระหวางดําเนินกิจกรรม
3.6แบบประเมินผลโครงการ

3

( ปกนอก )

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ระหวางวันที่………………….เดื
…………………. อน…………………………………พ.ศ…………………………….
………………………….
อําเภอ………………………..
………………………..จังหวัด………………………………………………

คณะ……………………………………………………….
สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค
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แบบสํารวจความต;องการของชุมชนเพื
ชน ่อจัดทําโครงการบริการวิชาการ/ศิศิลปวัฒนธรรมและจิ
นธรรมและ ตอาสา
สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี
เกี่ยวกับผูถูกสัมภาษณ
1. เพศ หญิง

ชาย
 36 –55

2. อายุ  20–35
3. การศึกษา

 ต่ํากวาปริ
ปริญญาตรี

4. อาชีพ

 รับราชการ /รัรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร

 56 –65

 อื่นๆ ………….

สูงกวาปริญญาตรี
ลูกจาง/พนักงานเอกชน คาขาย

อื่น ๆ…………..

สวนที่ 2 สํารวจความตองการของชุมชน
1. ทานตองการใหสถาบันฯจัดทําโครงการบริการวิชาการรูปแบบใด
 การจัดอบรม /สัมมนา

การฝFกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

การนําชมศึกษาดูงาน

การสอนหลักสูตรระยะสั้น

อื่น ๆ……………….
……………….

2. ทานตองการความรูเกี่ยวกั
ยวกับดานใดมากที่สุด (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
 ดานบริหารธุรกิจ

ดานการเมืองการปกครอง

 ดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
ยวและการโรงแรม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานการตลาด อื่น ๆ……………….

3. ทานตองการใหการบริการวิชาการในชวงใด
5

 วันเวลาราชการ

วันหยุดราชการ วันอื่น ๆ …………………….

4. ทานตองการใหสถาบันฯใหความรูในหัวขอใดเป8นพิเศษ (ระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน / สังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ทานตองการใหสถาบันฯสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมขน/สังคมของทานในดานใด(ระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก

7

โครงการบริการวิชาการ
หน/วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษา
องค@ประกอบที่
ลักษณะโครงการ
ผู;รับผิดชอบโครงการ

ฝ>ายวิชาการ
ดานผูเรียน ดานกระบวนการ ดานปLจจัย
3การบริการวิชาการ
ต/อเนื่อง ใหม
1. นางสาวละอองดาว ทองดี อาจารยที่ปรึกษา
2. นายอนุวัฒนทะนันชัย ผูรับผิดชอบโครงการหมูเรียนที่ 4
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 30 คน

หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>คมีนโยบายในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในรูปแบบการใหความรูแกชุมชน โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปCาหมายนํามาจัดทําแผน
บริ การวิ ช าการ ทั้ งการบริ การวิ ช ากรที่ ทําใหเกิ ด รายไดและการบริ การวิ ช าการที่ ส ถาบั น จั ด ทํ า เพื่ อสราง
ประโยชนแกชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมิ นความสํา เร็จ ของการบริการวิ ชาการ และนํา มาจั ดทํ าเป8 น
แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>คเป8นสถาบันที่นับวาใกลชิดกับชุมชนในพื้นที่ จึงไดจัดทําโครงการ
บริการวิชาการ ในวันที่ 16 มีนาคม2558ณ ถนนคนเดิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อสงเสริมให
นักศึ กษาและอาจารยไดรวมดํ า เนิ นการแลกเปลี่ ย นความรู และสรางเครื อขายความรวมมื อกั บ หนวยงาน
ภายนอกและชุมชนในการพัฒนาชุมชนตอไป
วัตถุประสงค@
1. เพื่อบริการวิชาการใหแกชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและหนวยงานอื่นในชุมชน
3. เพื่อสรางวิสาหกิจชุมชน
เปBาหมาย
1. บุคลากรสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค จํานวน 6 คน
2. นักศึกษากลุมแมสาย จํานวน 30 คน
3. ประชาชนทั่วไป จํานวน 200 คน
สถานที่จัดนิทรรศการ ถนนคนเดิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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วิธีดําเนินการ
ลําดับ
กิจกรรมที่จัด
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดเตรียมโครงการ
- ประสานงานกับชุมชนการขอใชพื้นที่
- ประสานงานฝTายการเงินสถาบันฯ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ
ระยะเวลา

ระยะเวลา
16 มี.ค.– 18 มี.ค.58
19 มี.ค.– 20 มี.ค.58

ผู;รับผิดชอบ

นางสาละอองดาว ทองดี
21 มี.ค.58
23 – 27 มี.ค.58

เริ่มต;น16 มีนาคม2558สิ้นสุด27 มีนาคม 2558

งบประมาณจากสถาบัน
ลําดับ
1.
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
2.
คาเบี้ยเลี้ยงที่ปรึกษา

รายการ

รวมเปCนเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
1,600
300
1,900

ผลที่คาดว/าจะได;รับ
1. ไดออกบริการวิชาการใหแกชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. ไดสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและหนวยงานอื่นในชุมชน
3. ไดประชาสัมพันธสถาบันฯ และสงเสริมการสรางรายไดใหกับชุมชน
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ความคิดเห็นจากอาจารย@ที่ปรึกษา

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

ลงชื่อ…………………………………………อาจารย@ที่ปรึกษา
(นางสาวละอองดาว ทองดี )

ผูเขียนโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………
(นายอนุวัฒนทะนันชัย)

ผูเห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………
(ดร.พีระ พันธุงาม)
รองอธิการบดี

ผูอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………
(ดร.สุรเจต ไชยพันธพงษ)
อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค

10

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการบริการวิชาการ เรื่องการส/งเสริมผลิตภัณฑ@ไข/ม;วนสมุนไพร
วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ 2558
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค

11

คํานํา
รายงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผล
การดําเนินการบริการวิชาการ เรื่องการสงเสริมผลิตภัณฑไขมวนสมุนไพร โดยนักศึกษา Sec.ms 572 มี
จุดประสงคเพื่อบริการวิชาการใหแกชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนและหนวยงานอื่นในชุมชนและเพื่อสรางวิสาหกิจชุมชน
นักศึกษา Sec.ms 572 สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>คหวังเป8นอยางยิ่งวา รายงานสรุปผล
โครงการฯ เลมนี้จะเป8นประโยชนตอผูที่สนใจตอไป
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สารบัญ
หน;า
ส/วนที่ 1
คํานํา
สารบัญ
ส/วนที่ 2 เนื้อหา
ก/อนการดําเนินโครงการ
- การสํารวจความตองการรับบริการวิชาการแกสังคม
- การจัดเก็บขอมูลเครือขายทางวิชาการ
- กลุมเปCาหมาย
- หนังสือเชิญวิทยากร
การดําเนินโครงการ
- กําหนดการจัดโครงการ
- การสาธิต/การฝFกปฏิบัติ
- การสัมมนา
- กรฝFกอบรม
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติ
สรุปผลการดําเนินโครงการ
- สรุปความสําเร็จของโครงการบริการวิขาการแกสังคม
สรุปประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มคอ.3 (อาจารย)
แบบประเมินความพึงพอใจแบบสังเกตการณการมีสวนรวม
- งบประมาณ
ปJญหาอุปสรรค
- ขอเสนอแนะ

ก
ข
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การสํารวจความต;องการรับบริการวิชาการแก/สังคม
สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค
คําชี้แจง แบบสํารวจความตองการทางวิชาการของชุมชน ภาครัฐ / เอกชน หรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อนําผลที่
ไดมาจัดทําแผนการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ขอใหผูรับบริการทําเครื่องหมาย
ในชองขอบขายการใหบริการทางวิชาการที่ตองการ และเขียนลําดับที่ของกิจกรรมที่ตองรับบริการ โดย
เรียงลําดับความสําคัญลงในตาราง
ลักษณะขอบข/ายการับบริการทางวิชาการ ที่ท/านเคยได;รับ
ดานงานวิจัยและสรางสรรค
ดานพลศึกษา
ดานวิทยาศาสตรการกีฬา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ดานนันทนาการและการทองเที่ยว
ดานการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................
หน/วยงานที่รับบริการ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
อื่นๆ…………………………………..
ลําดับความต;องการ / ความคาดหวังที่ต;องการได;รับจากการบริการ
ลําดับที่

กิจกรรม

ช/วงเวลา
ที่ต;องการรับบริการ

ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอรับบริการ
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แบบจัดเก็บข;อมูลเครือข/ายทางวิชาการ Sec.ms 572
สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค
ประจําป&การศึกษา 2558
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน/วยงาน

เรื่อง

ระยะเวลา

หมายเหตุ
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นําเสนอโครงการบริการวิชาการ
ดวยสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>คมีนโยบายในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในรูปแบบการใหความรูแกชุมชน โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปCาหมายนํามาจัดทําแผน
บริ การวิ ช าการ ทั้ งการบริ การวิ ช ากรที่ ทําใหเกิ ด รายไดและการบริ การวิ ช าการที่ ส ถาบั น จั ด ทํ า เพื่ อสราง
ประโยชนแกชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมิ นความสํา เร็จ ของการบริการวิ ชาการ และนํา มาจั ดทํ าเป8 น
แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>คเป8นสถาบันที่นับวาใกลชิดกับชุมชนในพื้นที่ จึงไดจัดทําโครงการ
บริการวิชาการ ในวันที่ 16 มีนาคม2558ณ ถนนคนเดิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อสงเสริมให
นักศึ กษาและอาจารยไดรวมดํ า เนิ นการแลกเปลี่ ย นความรู และสรางเครื อขายความรวมมื อกั บ หนวยงาน
ภายนอกและชุมชนในการพัฒนาชุมชนตอไป
วัตถุประสงค
4. เพื่อบริการวิชาการใหแกชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
5. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและหนวยงานอื่นในชุมชน
6. เพื่อสรางวิสาหกิจชุมชน
กลุ/มเปBาหมาย
4. บุคลากรสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค จํานวน 6 คน
5. นักศึกษากลุมแมสาย จํานวน 30 คน
6. ประชาชนทั่วไป จํานวน 200 คน

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ
กิจกรรมที่จัด
1.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2.

จัดเตรียมโครงการ

ระยะเวลา

ผู;รับผิดชอบ

16 มี.ค.– 18 มี.ค.58
19 มี.ค.– 20 มี.ค.58

นายอนุวัฒนทะนันชัย

- ประสานงานกับชุมชนการขอใชพื้นที่
- ประสานงานฝTายการเงินสถาบันฯ
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3.

ดําเนินงานตามโครงการ

4.

ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ

21 มี.ค.58
23 – 27 มี.ค.58

สรุปผลการดําเนินโครงการ
โครงการบริการวิชาการ เรื่องการสงเสริมผลิตภัณฑไขมวนสมุนไพร โดยนักศึกษา Sec.ms 572
ดําเนินการวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ถนนคนเดิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คณะนักศึกษาไดสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและสรุปผลความพึงพอใจดังนี้
ความสําเร็จของโครงการ
4. นักศึกษาและอาจารยสถาบันฯ ไดออกบริการวิชาการใหแกชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย
5. ไดสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและหนวยงานอื่นในชุมชน
6. ไดประชาสัมพันธสถาบันฯ และสงเสริมการสรางรายไดใหกับชุมชน
งบประมาณที่ใช;
ลําดับ
1.
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
2.
คาเบี้ยเลี้ยงที่ปรึกษา
รวมเปCนเงินทั้งสิ้น

รายการ

จํานวนเงิน
1,600
300
1,900

ปJญหาอุปสรรค
1. เวลาในการดําเนินโครงการนอยเกินไป
ข;อเสนอแนะ
1. ควรจัดตารางการใหบริการวิชาการในแผนการเรียนการสอนจะไดเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินโครงการใหมากกวานี้
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แบบประเมินความพึงพอใจการให;บริการทางวิชาการแก/ชุมชน
คําชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการเป8นการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อนําผลที่
ไดไปใชในการพัฒนาการใหบริการตอไป
ตอนที่ 1 ข;อมูลทั่วไป
เพศ
สังกัดหนวยงาน

หญิง
ภาครัฐ

ชาย
ภาคเอกชน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต/อการให;บริการ
ประเด็นการประเมิน
รายการความพึงพอใจ

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
ดี
น;อย
กลาง

น;อย
ที่สุด

1. ผูใหบริการมีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส
2. ผูใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ
3.ผูใหบริการมีความรู ความสามารถในการตอบคําถามให
คําแนะนําชวยแกปLญหาได
4.ผูใหบริการมีความ เอาใจใส กระตือรือรนในการให
บริหาร
5.ผูรับบริการไดรับความสะดวกในการบริการ
6.ผูรับบริการไดรับบริการตรงตามวัตถุประสงค
7.การบริการใหประโยชนแกบุคคลและสังคม
8.ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ไดรับจากผลการบริการ
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แบบสอบถามความพึงพอใจการ “ให;บริการวิชาการ”
ผู;รับบริการ
นักศึกษา
อาจารย
บุคลากร
ประชาชน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย หนาขอความตอไปนี้)
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
20-30ป^
31-40 ป^
41-50 ป^
51 ป^ขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด
มัธยมหรือต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
4.อาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานบริษัท
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ...........................................
5.รายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บ.
5,000-10,000 บ.
10,001-20,000 บ.
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ (กรุณาทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทานมากที่สุด)
ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น;อย
(2)

น;อย
ที่สุด
(1)

1.ดานการใหบริการของเจาหนาที่
1.1 ใหบริการดวยความสุภาพ เป8นมิตร
1.2 ชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน
1.3 ความสามารถของวิทยากรในการถายทอดความรู
2.ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีกระบวนการและขั้นตอนเป8นระบบชัดเจน
2.2 ระยะเวลาดําเนินการมีความเหมาะสม
2.3 เนื้อหาวิชาที่ไดรับเป8นประโยชนตอการประกอบอาชีพ
3.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออํานวยตอผูเขารวม
กิจกรรม
3.2 การประสารงานและการประชาสัมพันธ
3.3 มีเอกสาร/แผนพับ/ขอมูลตางๆใหบริการ
4.ดานผลจากการใหบริการ
4.1 เนื้อหาวิชาที่ไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
5.โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด
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ไม/มี/ไม/พบ
ในการ
ให;บริการ

จุดเดน
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ควรปรับปรุง
..........................................................................................................................................................................
แบบประเมินผลการให;บริการทางวิชาการ
คําชี้แจง แบบประเมินผลการใหบริการทางวิชาการเป8นการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรที่ใหบริการ
นักศึกษา
อาจารย
บุคลากรฝTายสนับสนุน
ประเด็น
ความรูที่ไดรับจากการใหบริการ

รายละเอียด

การนําผลจากการใหบริการไปใชประโยชน
(การปฏิบัติ / การเรียน)

ลงชื่อ ...........................................................
ผูประเมิน
วันที่............................................................
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โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท;องถิ่น ตานกWวยสลาก
อําเภอบ;านหลวง จังหวัดน/าน
หน/วยงานที่รับผิดชอบ ฝTายกิจการนักศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียน
ดานกระบวนการ
ดานปLจจัย
องค@ประกอบ
นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่
๓.๒การสงเสริมพัฒนานักศึกษา
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ใหม
ผู;รับผิดชอบโครงการ
๑. นางสาวอิศรา กองคํา อาจารยที่ปรึกษา
๒. นางอุษณีย กลาหาญ หัวหนาหมูเรียนที่ ๒
๓. นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการจํานวน ๑๖ คน
หลักการและเหตุผล
ประเพณี ต านกc ว ยสลาก หรื อ ประเพณี ถ วายทานสลากภั ต เป8 น วิ ธี ก ารถวายเครื่ อ งไทยทาน
แกพระสงฆวิ ธีหนึ่ ง อั นเป8 นที่นิ ยมของชาวเหนือ โดยทั่ว ไปจะเริ่ มใน วัน เพ็ญ เดื อน ๑๒ เหนื อ (กันยายน)
ถึงแรม ๑ ค่ํา เดือนเกี๋ยงดับ (พฤศจิกายน) เมื่อทางวัดและชาวบานตกลงกันวาจะจัดใหมีการกินสลาก กอนวัน
ตานกcวยสลาก ชาวบานจะจัดทําพิธีเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทาน ๑ วัน เรียกวันที่เตรียมของนี้วา “วันดา”
ชาวบานจะจัดเครื่องไทยทานลงใน “กcวย” เป8นตระกราหรือชะลอมขนาดเล็กที่สานดวยไมไผ) เรียกวา
“กcวยสลาก”
ดังนั้นนักศึกษาหมูเรียนที่ ๒ ชั้นป^ที่ ๑ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแหง
แปซิฟ>ค ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา จึงไดรวมทําโครงการ
ตานกcวยสลากประจําป^ ๒๕๕๘ รวมกับชุมชนบานนาหวายใหม ต.ปTาคาหลวง อ.บานหลวง จ.นาน เพื่อเป8น
การสรางความสามัคคีในกลุมชุมชน อีกทั้งยังเป8นการสืบสานประเพณีที่มีแตโบราณตอไป
วัตถุประสงค@ของโครงการ
๑. เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น
๒. เพื่อสรางโอกาสใหคนจากทองถิ่นอื่น หรือนักทองเที่ยว ไดมีโอกาสเรียนรูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
๓. เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น ไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญถึงวิถีชีวิต
ความเป8นมาของวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น และเกิดจิตสํานึกในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่นสืบไป
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๔. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีรวมแรงรวมใจของประชาขน
๕. เพื่อเป8นการทํานุบํารุงพุทธศาสนา
พื้นที่เปBาหมาย วัดบําเพ็ญบุญ หมูบานนาหวาย ต.ปTาคาหลวง อ.บานหลวง จ.นาน
กลุ/มเปBาหมาย นักศึกษาหมูเรียนที่ ๒ ชั้นป^ที่ ๑ จํานวน ๑๖ คน
ประชาชนที่รวมงานตานกcวยสลาก วัดบําเพ็ญบุญ
วิธีดําเนินงาน
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการ
ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการ
นําเสนอโครงการตออาจารยที่ปรึกษา
แกไขปรับปรุงโครงการ
นําเสนอโครงการและรอการอนุมัติโครงการ
ดําเนินโครงการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
เดือนกันยายน ๒๕๕๘
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๘
งบประมาณ
โดยใชงบประมาณจากการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ หมูเรียนที่ ๒ ชั้นป^ที่ ๑ สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค
ลําดับ

รายการ

จํานวนเงิน

๑.

งบประมาณการดําเนินงานจากเงินบริจาค

๑,๕๐๐ บาท

๒.

คาจัดทําปCายโครงการ

๔๐๐ บาท
๑,๙๐๐ บาท

รวม

หมายเหตุ
(เงินบริจาคทําบุญตาม
ศรัทธาของนักศึกษา)

ผลที่คาดว/าจะได;รับ
๑. ประเพณีตานกcวยสลากไดรับการอนุรักษและสืบทอดตอไป
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๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น ไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญถึงวิถีชีวิต ความ
เป8นมาของวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น และเกิดจิตสํานึกในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถิ่นสืบไป
๓. เกิดความสามัคคีและความรวมแรงรวมใจของประชาชนที่ไดเขารวมกิจกรรม

ความคิดเห็นจากอาจารย@ที่ปรึกษา
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................อาจารยที่ปรึกษา
( นางสาวอิศรา กองคํา )

ผูเขียนโครงการ
ลงชื่อ..........................................................
( นางอุษณียกลาหาญ )
ประธานนักศึกษาหมูเรียนที่ ๒

ผูเห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ.............................................................
(ดร.พีระ พันธุงาม)
รองอธิการบดี

ผูอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ..............................................................
(ดร.สุรเจต ไชยพันธพงษ)
อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีตานกWวยสลาก
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ วัดบุญเกิด อําเภอบ;านหลวง จังหวัดน/าน

คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค
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คํานํา
โครงการสืบสานประเพณีตานกcวยสลาก ป^ 2558 ไดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีตานกcวยสลากของชาวลานนา และเพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและ
ประเพณี ที่ ดี ง ามใหแกนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร อี ก ทั้ ง เพื่ อ การมี ส วนรวมในการทํ า กิ จ กรรมรวมกั บ ชุ ม ชน
ตลอดจนถึงเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาองคที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ส/วนที่ 1
บทนํา
ประเพณีตานกcวยสลาก หรือประเพณีกิ๋นขาวสลากเป8นประเพณีทําบุญโดยมิไดเลือกเจาะจงพระภิกษุ
สามเณรรูปใดรูปหนึ่งของชาวลานนา ลักษณะโดยทั่วไปคลายคลึงกับประเพณีถวายสลากภัตของชาวไทย
ภาคกลาง หากทางลานนานิยมเป8นการทําบุญจตุปLจจัยถวายแดพระสงฆ โดยมิตองมีการทําบุญเป8นภัตตาหาร
ตาง ๆ เชนเดียวกับภาคกลาง
คําวา “กcวย” แปลวา ภาชนะสาน ประเภทตะกราหรือชะลอม ตานกcวยสลากจึงหมายถึงการถวาย
ทานดวยวิธีการจับสลากเครื่องไทยทานที่บรรจุมาในชะลอม โดยการถวายตานกcวยสลากนี้มีจุดมุงหมาย 2
อยางดวยกันคือ อยางหนึ่งเป8นการอุทิศใหเทพยดาและผูที่ลวงลับไปแลว และอีกอยางหนึ่งเป8นการอุทิศไวให
ตนเองเมื่อลวงลับไปในภายหนา การถวายกcวยสลากถือกันวาจะไดอานิสงสแรง เพราะเป8นการทําบุญแบบ
สังฆทานผูถวายไมไดเจาะจงตัวผูรับวาจะเป8นพระภิกษุหรือสามเณรรูปใด รูปหนึ่ง
การตานกcวยสลากของชาวลานนานิยมปฏิบัติกันตั้งแตวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน ๑๒ เหนือถึงเดือนยี่เหนือ
หรือประมาณตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกป^ สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเชนนี้ก็เพราะวา เป8นชวงที่
ชาวบานไดทํานากันเสร็จแลว ไดหยุดพักผอน พระสงฆก็จําพรรษาอยูวัดไมไดไปไหนและบวกกับในชวงเวลานี้
ก็มีผลไมสุก เชน ลําไย มะไฟ สมโอ เป8นตนเมื่อตนขาวในนาเริ่มเขียวขจีชาวนาที่มีฐานะไมคอยดีการดํารงชีวิต
ก็เริ่มขัดสนเมื่อขาวในยุงก็หมดกอนฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมาถึง ดังนั้นการตานกcวยสลากในชวงนี้จึงเทากับวาได
สงเคราะหคนยากคนจนเป8นสังฆทานไดกุศลแรง
กอนจะถึงวันตานกcวยสลาก 1 วันเขาเรียก "วันดา" วันนี้จะเป8นวันที่ชาวบานไดจัดเตรียมขาวของ
ไมวาจะเป8นของกินหรือของใชตางๆ สําหรับที่จะนํามาจัดดาใสกcวยสลากและวันนี้มักจะมีญาติสนิทมิตรสหาย
ที่อยูตางบานมารวมจัดดาสลากดวย ซึ่งถือเป8นประเพณีที่จะไดทําบุญรวมกันผูชายจะเป8นคนสานกcวยสลาก
สําหรับที่จะบรรจุใสของกินของใชตางๆ โดยจะกรุดวยใบตองไวขางใน เมื่อใสสิ่งของเสร็จจะรวบปากกcวยมัด
เสร็ จ เรี ย บรอยแลวก็ จ ะมี ไ มไผเหลาเป8 น กานเล็ กๆ สํ า หรั บ เสี ย บสตางค/กลองไมขี ดไฟ/บุ ห รี่ เพื่ อทํ า เป8 น
ยอดกcวยสลากจะมากนอยบางตามแกกําลังศรัทธาและฐานะ
กWวยสลากจะมีอยู/ ๒ ลักษณะ
1. กWวยน;อย
เป8นกcวยสลากสําหรับที่จะถวายทานไปใหกับผูที่ลวงลับ ซึ่งไมเพียงแตญาตินองเทานั้นอาจจะเป8น
เพื่อนสนิทมิตรสหายก็ได หรือแมแตสัตวเลี้ยงที่เราเคยรักและมีคุณตอเราเมื่อครั้งยังมีชีวิตเชน ชาง มา
วัว ควายและสุนัข เป8นตนหรือถาไมรูวาจะถวายทานไปใหใครก็ถวายทานเอาไวภายหนา
2. กWวยใหญ/
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เป8นกcวยที่จัดทําขึ้นใหญเป8นพิเศษ บางครั้งเรียกวา “กcวยโชค” ซึ่งจะบรรจุขาวของไดมากขึ้น ถวาย
เป8นมหากุศลสําหรับคนที่มีกําลังศรัทธาและฐานะดี เป8นปLจจัยนับวาไดกุศลแรง
สลากที่มักจัดทําขึ้นเป8นพิเศษอีกอยางหนึ่งก็คือ " สลากโชค" มักทําเป8นตนสลากที่สูงใหญสําหรับที่จะ
นําเอาวัตถุสิ่งของเครื่องใชตางๆผูกมัดติดกับตนสลากเชน ผาหม ที่นอน หมอน หมอนึ่ง ไหขาว หมอแกง ถวย
ชาม ชอน รม เครื่องนุงหม อาหาร แหงตางๆ และเงินที่เป8นธนบัตรชนิดตางๆ ตนสลากจะมีการประดับตกแตง
ใหสวยงามกวาสลากธรรมดา
ในวันตานกcวยสลาก ชาวบานจะนําเสนสลากที่ทํามาจากใบตาล หรือใบลาน โดยเขียนชื่อผูถวายสลาก
และผูที่จะอุทิศสวนกุศลไปให นําไปกองรวมกัน ไวในวิหารหนาพระประธานเมื่อเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแลว
เสนสลากจะถูกนํามาแบงสันปLนสวนกันไปในหมูของพระสงฆที่ไดนิมนตมาจากวัดตางๆ สวนหนึ่งจะถูกแบงให
วัดที่เป8นเจาภาพกอนจะถึงเวลาเพล พระสงฆ และสามเณรก็จะนําเอาเสนสลากไปอาน ซึ่งจะมีการเรียกชื่อหา
เจาของสลากนั้นๆ วานั่งอยูที่ใด เมื่อพบแลวจะมีการใหศีลใหพรมีการหยาดน้ําอุทิศ สวนบุญกุศลไปใหกับผูที่
ลวงลับเป8นเสร็จพิธี
ในวาระประเพณี ต านกc ว ยสลากวั ด บุ ญ เกิ ด ซึ่ ง จั ดในวั น ขึ้ น 5 ค่ํ า เดื อ นยี่ เ หนื อ ตรงกั บ วั น ที่ 18
พฤศจิกายน 2555 นี้ สํานักกิจการนักศึกษา ในนามของสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก ไดจัดโครงการ
ตานกcวยสลากขึ้น เพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนที่อยูรอบบริเวณมหาวิทยาลัย อีกทั้งบุคลากรสวน
ใหญของสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก ก็เป8นผูที่อาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ และเพื่อสืบทอดและรวมกัน
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวลานนาใหคงอยูสืบไป
วัตถุประสงค@
1. เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีตานกcวยสลากของชาวลานนาใหมีความมั่นคงสืบตอไป
2. เพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามใหแกนักศึกษาและ
บุคลากร
3. เพื่อการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาองคที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปBาหมาย
มีบุคลากรและนักศึกษาเขารวมจํานวน 300 คน
ผู;รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>กหมูเรียนที่ 2
สถานที่ปฏิบัติโครงการ
วัดบําเพ็ญบุญ อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
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- วันที่ 7พฤศจิกายน2558
- ประกอบพิธีตานกcวยสลากในวันเสารที่ 7พฤศจิกายน2558 เวลา 09.00 - 14.00 น.
วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
3. ประชาสัมพันธโครงการ เพื่อเชิญชวนและบอกบุญใหแกบุคลากร ตลอดจนถึงนักศึกษา
4. จัดเตรียมกองผาปTา 1 กอง ถวายวัดบําเพ็ญบุญ
5. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษานํากองผาปTาที่จัดเตรียมไว ไปถวาย ณ วัดบุญเกิด โดยรวมแห ในชวง
เวลาประมาณ 09.00 น.

การดําเนินโครงการ
รายละเอียด

ตุลาคม /พฤศจิกายน
สัปดาห 3 สัปดาห 4 สัปดาห 1 สัปดาห 2

1. เสนอโครงการ
2. ประสัมพันธโครงการเพื่อเชิญชวนรวมทําบุญ
แกบุคลากรและนักศึกษา
3. วันประกอบพิธีตานกcวยสลาก
4. สรุปผลการดําเนินโครงการ

7 พ.ย. 58

งบประมาณดําเนินการ
ลําดับ

รายการ

จํานวนเงิน

๑.

งบประมาณการดําเนินงานจากเงินบริจาค

๑,๕๐๐ บาท

๒.

คาจัดทําปCายโครงการ

๔๐๐ บาท
๑,๙๐๐ บาท

รวม

หมายเหตุ
(เงินบริจาคทําบุญตาม
ศรัทธาของนักศึกษา)

ผลที่คาดว/าจะได;รับ
อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีความตระหนักถึงความสําคัญ และไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีตานกcวยสลากที่ดีงามของชาวลานนา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงสืบไป
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ตลอดถึ ง ไดมี ส วนรวมสนั บ สนุ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาองคที่ 6การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ของมหาวิทยาลัย

ส/วนที่ 2
วิธีการดําเนินงาน
นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก หมูเรียนที่ 2 จัดทําโครงการสืบสานประเพณีตานกcวย
สลาก ป^ 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อเป8นการรวมอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของลานนา และ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนบานบําเพ็ญบุญ ตําบลปTาคาหลวง อําเภอบานหลวง
จังหวัดนาน ซึ่งกําหนดการจัดงานในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ก. วิธีการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดทําโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจากสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค
2.ประชุมคณะทํางาน เพื่อจัดเตรียมความพรอม
3. ประสานติดตอ วัดบําเพ็ญบุญ ต.ปTาคาหลวง อ.บานหลวง จ.นาน
4. ประชาสัมพันธใหคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
5. ดําเนินกิจกรรม
6. สรุปผลการดําเนินโครงการ
ข. รายละเอียดกิจกรรม
วัน 5 ที่ พฤศจิกายน 2558 บุคลากร และนักศึกษา รวมกันจัดเตรียมกองผาปTา 1 กอง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 บุคลากร และนักศึกษา รวมนํากcวยสลากไปถวาย ณ วัดบําเพ็ญ
บุญ เวลา 09.30 น.ตําบลปTาคาหลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน
ค. ระยะเวลาในการเก็บข;อมูล
วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ง. เครื่องมือที่ใช;ในการเก็บข;อมูล
แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
จ. วิธีเก็บรวบรวมข;อมูล
- การนับจํานวนผูเขารวมโครงการจากลายมือชื่อ โดยใหผูเขารวมโครงการลงลายมือชื่อ
ดวยตนเอง
- การใหผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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ฉ. การวิเคราะห@ข;อมูล
วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ช. เกณฑ@ในการวิเคราะห@ข;อมูล
การวิเคราะหขอมูลไดทําการประมวลผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล โดยใชเกณฑในการ
วิเคราะหระดับความพึงพอใจจากคาเฉลี่ยความเหมาะสม
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดีมาก
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดี
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับพอใช
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง

ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 1

ส/วนที่ 3
ผลการวิเคราะห@ข;อมูล
จากการไดดําเนินโครงการสืบสานประเพณีตานกcวยสลาก ประจําป^การศึกษา 2558 พบวามีผูเขารวม
กิจกรรมไดใหความรวมมือเป8นในระดับดี เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเป8นไปอยางเรียบรอย และนําขอเสนอแนะ
ของผูเขารวมกิจกรรมไปปรับปรุงใหดีขึ้น คณะทํางานจึงไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมไดประเมินผลความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม ผลการวิเคราะห มีดังนี้
ตอนที่ 1 ข;อมูลทั่วไปของผู;ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงสถานะ
เพศ
ชาวบาน
นักศึกษา
รวม

จํานวน
280
16
296

ร;อยละ
80.36
10.71
100

จากตารางที่ 1 พบวาผู เขารวมโครงการที่ ต อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด ไดแก ชาวบาน มี จํ า นวน
280 คน คิดเป8นรอยละ 80.36 รองลงมาเป8นนักศึกษา มีจํานวน 16 คน คิดเป8นรอยละ 10.71
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนเพศ
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สถานะ
จํานวน
ร;อยละ
ชาย
79
32.14
หญิง
217
67.86
รวม
296
100
จากตารางที่ 2 พบวาผู เขารวมโครงการที่ ต อบแบบสอบถามมากที่ สุ ดไดแก เพศหญิ ง มี จํ า นวน
217 คน คิดเป8นรอยละ 67.86 รองลงมาเป8นเพศชาย มีจํานวน 79 คน คิดเป8นรอยละ 32.14
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู;เข;าร/วมโครงการ
ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจ
ค/าเฉลี่ย
ระดับ
หัวข;อการประเมิน
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค@ของโครงการ
1. ทานคิดวาโครงการตานกcวยสลากมีความบรรลุ การอนุรักษ
3.60
4
วัฒนธรรมและประเพณีตานกcวยสลากมากนอยเพียงใด
2. ทานคิดวาโครงการตานกcวยสลาก สรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามใหแกนักศึกษาและ
มากนอยเพียงใด
3. ทานคิดวาโครงการตานกcวยสลาก สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม ระหวางสถาบันกับชุมชน มากนอยเพียงใด
4. ทานคิดวาโครงการตานกcวยสลากเป8นการสนับสนุนงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันฯมากนอยเพียงใด

รวม

ดี

4.07

4

ดี

3.94

4

ดี

4.00

4

ดี

4

ดี

4
4
4
4
4

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4

ดี

4
4

ดี
ดี

รวม
3.90
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
5. ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธโครงการ
3.90
6. ความเหมาะสมในรูปแบบการจัดกิจกรรม
4.01
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
3.94
8. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
3.98
รวม
3.95
ผลที่ได;รับจากการเข;าร/วมกิจกรรม
9. ความรูความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของ
4.09
ประเพณีตานกcวยสลาก
10. ทัศนคติที่ดีในการจัดโครงการตานกcวยสลาก

ระดับ
คะแนน

4.25
4.17
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จากตารางที่ 5 พบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดไดแก ผลที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.17 อยูในระดับ 4 ระดับคะแนนดี รองลงมาเป8นดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโครงการ มีคาเฉลี่ย 3.95 อยูในระดับ 4 ระดับคะแนนดี และลําดับสุดทายเป8นความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ มีคาเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับ 4 ระดับคะแนนดี
ตารางที่ 6 แสดงการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ
หัวข;อการประเมิน
1. ทานคิดวาโครงการตานกcวยสลากมีความบรรลุ การอนุรักษวัฒนธรรมและ
ประเพณีตานกcวยสลากมากนอยเพียงใด
2. ทานคิดวาโครงการตานกcวยสลาก สรางความตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามใหแกนักศึกษามากนอยเพียงใด
3. ทานคิดวาโครงการตานกcวยสลาก สงเสริมการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ระหวางสถาบันฯกับชุมชน มากนอยเพียงใด
4. ทานคิดวาโครงการตานกcวยสลากเป8นการสนับสนุนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันฯมากนอยเพียงใด
5. ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธโครงการ

ค/าต่ําสุด
2

ค/าสูงสุด
5

ค/าเฉลี่ย
3.60

3

5

4.07

2

5

3.94

2

5

4.00

2
2
2
2
3

5
5
5
5
5

3.90
4.01
3.94
3.98
4.09

3

5

4.25
3.99

6. ความเหมาะสมในรูปแบบการจัดกิจกรรม
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
8. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
9. ความรูความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของประเพณี
ตานกcวยสลาก
10. ทัศนคติที่ดีในการจัดโครงการตานกcวยสลาก

รวม

จากตารางที่ 6 พบวา ผู ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจในการดํา เนิ น กิ จกรรมในภาพรวม มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.99 ซึ่งอยู/ในระดับ ดี เท/ากับ 4 คะแนน
ข;อเสนอแนะจากผู;เข;าร/วมโครงการ
- ควรจัดงานที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณี แบบนี้ทุกๆ ป^
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ส/วนที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน
ก. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ
นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก หมูเรียนที่ 2 จัดทําโครางการสืบสานประเพณีตานกcวย
สลาก ป^ 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อเป8นการรวมอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของลานนา และ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนบานบําเพ็ญบุญ ตําบลปTาคาหลวง อําเภอบานหลวง
จังหวัดนาน ซึ่งกํ าหนดการจัดงานในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558โดยนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแหง
แปซิฟ>ก หมูเรียนที่ 2
ข. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- นักศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก หมูเรียนที่ 2 เขารวมพิธีไมนอยกวา รอยละ 80
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 3.50 จากคะแนน 5 ระดับ
ค. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
3.1 การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปCาหมายที่กําหนดไว ดังนี้
บุคลากรและนักศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก หมูเรียนที่ 2 เขารวมโครงการ
จํานวน 300 คน คิดเป8นรอยละ 86 ของเปCาหมายที่กําหนดไวคือ 200 คนแบงรายละเอียดไดดังนี้
1. ชาวบาน
2. นักศึกษา

จํานวน
จํานวน

280
16

คน
คน

3.2 ยอดปL จ จั ย โครงการสื บ สานประเพณี ต านกc ว ยสลาก จากการบอกบุ ญ ใหแกคณาจารย และ
นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก หมูเรียนที่ 2 มียอดรวมเป8นเงินทั้งหมด 1,000 บาท
ง. การประเมินความสําเร็จของโครงการ
ผลการดําเนินงานโครงการถือวา บรรลุผลสําเร็จตามเปCาหมายของโครงการที่ตั้งไว คือ
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูในระดับ ดี คือ 3.99
- บุคลากร และนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ก หมูเรียนที่ 2 เขารวมโครงการ
-300 คน คิดเป8นรอยละ 86 ของเปCาหมายที่กําหนดไว คือ 200 คน
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ภาคผนวก
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รูปภาพระหว/างดําเนินโครงการ
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โครงการจิตอาสา
พัฒนาและซ/อมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
หน/วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานการศึกษา

ฝ>ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ดานผูเรียน

ดานกระบวนการ ดานปLจจัย

องค@ประกอบ

3 นักศึกษา

ตัวบ/งชี้ที่

3.2การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ลักษณะโครงการ

ต/อเนื่อง ใหม/

ผู;รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ หมูเรียนที่

3

หลักการและเหตุผล
ปLญหาสังคมไทยในปLจจุบันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ
หากไมไดรับการแกไขปLญหาใหทันทวงที สังคมจะอยูภายใตความสับสนวุนวาย ซึ่งไมใชผลดีกับสังคมอยาง
แนนอน ปLญหาของการขาดจิตสาธารณะในสังคมแทบทุกระดับจนทําใหเกิดการสงเสริมทั้งทางตรงและ
ทางออม อาจจะอยูในรูปของการใหสิ่งของ เงิน การใหความชวยเหลือดวยแรงกาย แรงสมอง เพื่อเป8นการ
ยกระดับจิตใจใหกับนักศึกษา หันมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น
ดังนั้นนักศึกษาหมูเรียนที่ 3 ชั้นป^ที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค จึง
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบําเพ็ญประโยชนเอาไวเพื่อสรางและปลูกฝLงการมีจิตสาธารณะ จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาและซอมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค@
1. เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตอาสาใหแกนักศึกษาโดยการจัดทําโครงการจิตอาสาอยางตอเนื่อง
2. เพือ่ พัฒนาและซอมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา
3. เพื่อสรางความสามัคคีในหมูนักศึกษา
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พื้นที่เปCาหมาย เทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
กลุ/มเปBาหมาย นักศึกษาหมูเรียนที่ 3 ชั้นป^ที่ 1 จํานวน 28 คน

วิธีดําเนินการ
ลําดับที่

รายการ

1.

ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการ

2.

นําเสนอโครงการกับอาจารยที่ปรึกษาโครงการ

3.

แกไขปรับปรุงโครงการ

4.

นําเสนอโครงการและรอการอนุมัติโครงการ

5.

ประสานงานไปยังเทศบาลตําบลเวียง อ.เชียงคํา จ.พะเยา

6.

ดําเนินโครงการ

7.

ประเมินผลการดําเนินงาน

8.

สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

13 กันยายน 2558

งบประมาณ
โดยใชงบประมาณจากการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ ชั้นป^ที่ 1 หมูเรียนที่ 3 สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค
ลําดับที่

รายการ

เปCนเงิน

1.

คาน้ํามันหลอลื่น

300

2.

คาน้ํามันสําหรับเครื่องตัดหญา

1,000

3.

คาอุปกรณทําความสะอาด

100

รวมเปCนเงินทั้งสิ้น(หนึ่งพันสี่ร;อยบาทถ;วน)

หมายเหตุ

1,400
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษามีจิตสํานึกในดานจิตอาสาใหแกนักศึกษาโดยการจัดทําโครงการจิตอาสาอยางตอเนื่อง
2. ไดพัฒนาและซอมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
3. ไดสรางความสามัคคีในหมูนักศึกษา
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ความคิดเห็นจากอาจารย@ที่ปรึกษา

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

ลงชื่อ…………………………………………อาจารยที่ปรึกษา
(นางสาวณัฐชนาจันตระกูล)

ผูเขียนโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………
(นายสมคิด อิ่นคํา)

ผูเห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………
(ดร.พีระ พันธุงาม)
รองอธิการบดี
ผูอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………
(ดร.สุรเจต ไชยพันธพงษ)
อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค
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รายงานผลการดําเนินโครงการจิตอาสา
พัฒนาและซ/อมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

จัดทําโดย
นักศึกษาหมู/เรียนที่ 3
สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค
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คํานํา
โครงการจิตอาสาพัฒนาลานออกกําลังกายตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดจัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตอาสาใหแกนักศึกษาโดยการจัดทําโครงการจิตอาสาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและซอมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
และเพื่อสรางความสามัคคีในหมูนักศึกษาตลอดจนถึงเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาองคที่

๓

นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ สงเสริมและพัมนานักศึกษา
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ผลการวิเคราะห@ข;อมูล
โครงการจิตอาสาพัฒนาและซอมบํารุงลานออกกําลังกาย ของนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟ>ค
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเป8น 3 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นระดับความพึงพอใจ ตอการเขารวมโครงการ
ตอนที่3 ขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข;อมูลสถานภาพทั่วไปของผู;ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม

จํานวน(คน)
6

ร;อยละ
20

24
30

80
100.0

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป8นเพศหญิงคิดเป8นรอยละ 80 และเป8นเพศชาย
คิดเป8นรอยละ 20
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ
1.
2.
3.
4.

18-24 ป^
25-35 ป^
36-45 ป^
46 ป^ขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)
0
18
4
8
30

ร;อยละ
0
60
13.33
26.67
100.0

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25-35 ป^ คิดเป8นรอยละ 60 รองลงมา คือ
อายุ 46 ป^ขึ้นไป คิดเป8นรอยละ 26.67 และนอยที่สุด อายุ 36-45 ป^ คิดเป8นรอยละ 13.33
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา
การศึกษา
1.
2.
3.
4.

มัธยม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ.............
รวม

จํานวน(คน)
12
18
0
0
30

ร;อยละ
40
60
0
0
100.0

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษา ระดับคิดปริญญาตรีเป8นรอยละ 60 รองลงมา
คือ ระดับ มัธยม คิดเป8นรอยละ 40
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
5. ขาราชการ
6. พนักงานมหาวิทยาลัย
7. พนักงานราชการ
8. พนักงานประจําตามสัญญา
9. ลูกจางประจํา
10.อื่นๆ.....แมบาน
รวม

จํานวน(คน)
0
0
6
0
19
5
30

ร;อยละ
0
0
20
0
63.33
16.67
100.0

จากตารางที่ 4 พบวาผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี อาชีพลูกจางประจํา คิ ดเป8น รอยละ 63.33
รองลงมาคือ อาชีพพนักงานราชการ คิดเป8นรอยละ 20 และนอยที่สุด คือ อาชีพอื่นๆ แมบาน คิดเป8นรอยละ
16.67
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ตอนที่ 2 ข;อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู;เข;าร/วมโครงการ ด;านความพึงพอใจ ด;านกระบวนการ ด;านสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ตารางที่5 ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทําโครงการ
ประเด็นความคิดเห็น
ด;านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทําโครงการ
1. การประชาสัมพันธการจัดโครงการ

x

S.D.

ระดับคะแนน

4.37

0.61

มากที่สุด

2. การดําเนินงานเป8นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน

4.30

0.59

มากที่สุด

3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม

4.30

0.51

มากที่สุด

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินงาน

4.23

0.72

มาก

จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทําโครงการอยู
ในระดับมาก ( x =4.37) เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ
การจัดโครงการ ( x = 4.37 )รองลงมา คือ การดําเนินงานเป8นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน และ รูปแบบของ
การจัดโครงการมีความเหมาะสม ( x =4.30) และนอยสุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินงาน
( x =4.23)
ตารางที่ 6ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเด็นความคิดเห็น
ด;านสิ่งอํานวยสะดวก
1. ความเหมาะสมของสถานที่

x

S.D.

ระดับคะแนน

4.57

0.56

มากที่สุด

2. ความเหมาะสมของอุปกรณ

4.53

0.57

มากที่สุด
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จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูใน
ระดับมาก ( x = 4.57) เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของ
สถานที่ ( x =4.57)และนอยสุด คือ ความเหมาะสมของอุปกรณ( x = 4.53)
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ภาคผนวก
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