
 

 

 

คู่มือการจัดทาํโครงการบริการวชิาการ/ศลิปวัฒนธรรม

และจติอาสา 



 

 

คํานํา 

 การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป�นภารกิจหลักอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันฯกําหนด

หลักเกณฑ'และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย�างเป�นระบบและมีการจัดโครงสร-างสถาบันเพ่ือเป�นกลไกใน 

การขับเคลื่อนระบบดังกล�าว และมีรูปแบบท่ีเป�นมาตรฐานเดียวกัน สถาบันฯ จึงได-จัดทําคู�มือการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการแก�นักศึกษาข้ึน เพ่ือให-เกิดความชัดเจน สมบูรณ' เป�นแนวปฏิบัติได-อย�างถูกต-องและ

เกิดประสิทธิภาพ ท้ังนี้เนื้อหาภายในเล�มประกอบด-วย แนวปฏิบัติของการบริการวิชาการในแต�ละโครงการและ

แบบฟอร'มการดําเนินงานต�าง ๆ 

 อนึ่งการบริการวิชาการแก�สังคมของสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ9คยังได-ครอบคลุมไปถึง

กิจกรรมด-านการส�งเสริมบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสา ของนักศึกษาในพ้ืนท่ีใกล-เคียงกับการ

บริการวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ9ค หวังเป�นอย�างยิ่งว�าคู�มือฉบับนี้จะสร-างความเข-าใจแก�

นักศึกษา รวมถึงเป�นประโยชน'สําหรับใช-ประกอบการบริหารงานบริการวิชาการได-อย�างเหมาะสมต�อไป 

 

 

            

        สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ9ค  

  



 

 

สารบัญ 

            

           หน-า 

ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ       1 

แบบฟอร'มการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรม  2  

และจิตอาสา      

ตัวอย�างแบบสํารวจความต-องการบริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรม/จิตอาสา   5 
      

ภาคผนวก 

ตัวอย�างโครงการบริการวิชาการ        8 

ตัวอย�างรายงานสรุปผลการดําเนินสรุปโครงการวิชาการ     11 

ตัวอย�างโครงการศิลปวัฒนธรรม        21 

ตัวอย�างรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการศิลปวัฒนธรรม     24  

ตัวอย�างรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการจิตอาสา      36 

ตัวอย�างรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการจิตอาสา      40 
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ข้ันตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมและจิตอาสา 

 

ภาคเรียนที่ 2 ป&การศึกษา 2558 

1. สํารวจความตองการดานบริการวิชาการจากชุมชนท่ีสอดคลองกับองค�กรการปกครองส�วนทองถ่ิน 

2. เสนอโครงการต�ออาจารย�ท่ีปรึกษาในช�วงสัปดาห�ท่ี 1 เดือนพฤษภาคม 2559 

3. วันสุดทายของการเสนอโครงการในช�วงสัปดาห�ท่ี 4 เดือนพฤษภาคม 2559 

4. ประกาศผลการอนุมัติโครงการช�วงสัปดาห�ท่ี 4 เดือนมิถุนายน 2559 

5. ดําเนินโครงการในเดือน กรกฎาคม 2559 

6. ส�งรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการในช�วงสัปดาห�ท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2559 
 

ภาคเรียนที่ 1 ป&การศึกษา 2559 

1. สํารวจความตองการดานบริการวิชาการจากชุมชนท่ีสอดคลองกับองค�กรการปกครองส�วนทองถ่ิน 

2. เสนอโครงการในช�วงสัปดาห�ท่ี1 เดือนตุลาคม 2559 

3. วันสุดทายของการเสนอโครงการในช�วงสัปดาห�ท่ี 4 เดือนตุลาคม 2559 

4. อนุมัติโครงการในช�วงสัปดาห�ท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2559 

5. ดําเนินโครงการในเดือน มกราคม 2560 

6. ส�งรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการในช�วงสัปดาห�ท่ี 2ของเดือนกุมภาพันธ� 2560 
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การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

 เพ่ือใหการรายงานผลโครงการบริการวิชาการเป8นไปในรูปแบบเดียวกัน สถาบันวิทยาการจัดการแห�ง

แปซิฟ>ค ไดกําหนดหัวขอการทําสรุปเล�มรายงานสรุปผลโครงการประกอบดวยเอกสารต�างๆ ดังต�อไปนี้ 

ส/วนท่ี 1 
1.1 ปกนอก 
1.2 ปกใน 
1.3 คํานํา 
1.4 สารบัญ 

ส/วนท่ี 2 เนื้อหา 

2.1 ก�อนการดําเนินโครงการ 

  -  การสํารวจความตองการรับบริการวิชาการแก�สังคม 
  - นําเสนอโครงการบริการวิชาการ 
  - กลุ�มเปCาหมาย 
  - หนังสือเชิญวิทยากร   
2.2ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
  -  กําหนดการจัดโครงการ 
  -  การสาธิต/การฝFกปฏิบัติ 
  - การสัมมนา 
  -  กรฝFกอบรม 
  -  การสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
2.3 สรุปผลการดําเนินโครงการ 
  - สรุปความสําเร็จของโครงการบริการวิขาการแก�สังคม 
   สรุปประเมินความพึงพอใจของผูเขาร�วมโครงการ 
   มคอ.3 (อาจารย�) 
   แบบประเมินความพึงพอใจแบบสังเกตุการณ�การมีส�วนร�วม 
  -งบประมาณ 

- ปLญหาอุปสรรค 
  -ขอเสนอแนะ 
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ส/วนท่ี 3 ภาคผนวก  

 
  3.1 โครงการท่ีไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว  
  3.2เอกสารประกอบการบรรยาย(ถามี) 
  3.3รายชื่อผูเขาร�วมโครงการพรอมลายเซ็น 
  3.4 รายชื่อนักศึกษาท่ีเขาร�วมโครงการ 
  3.5ภาพถ�ายก�อนการดําเนินกิจกรรมและ ระหว�างดําเนินกิจกรรม 
  3.6แบบประเมินผลโครงการ 
  



 

 
 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………..

ระหว�างวันท่ี………………….

อําเภอ………………………..

 

 

 

คณะ

สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค

 

( ปกนอก ) 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….เดือน…………………………………พ.ศ…………………………….

………………………..จังหวัด………………………………………………

 

 

 

 

คณะ………………………………………………………. 

สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………. 

……………………………………………… 



 

 

แบบสํารวจความต;องการของชุมชน

ส�วนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ�

1. เพศ    หญิง     ชาย 

2. อายุ  20–35   

3. การศึกษา   ตํ่ากว�าปริญญาตรี 

4. อาชีพ  รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ

    เกษตรกร 

ส�วนท่ี 2 สํารวจความตองการของชุมชน

1. ท�านตองการใหสถาบันฯจัดทําโครงการบริการวิชาการรูปแบบใด

 การจัดอบรม /สัมมนา  

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  

2. ท�านตองการความรูเก่ียวกับดานใดมากท่ี

 ดานบริหารธุรกิจ   ดานการเมืองการปกครอง 

 ดานการท�องเท่ียวและการโรงแรม 

3. ท�านตองการใหการบริการวิชาการในช�วงใด

 

แบบสํารวจความต;องการของชุมชนเพ่ือจัดทําโครงการบริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมและ

สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค 

เก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ� 

 36 –55    56 –65   

ปริญญาตรี   สูงกว�าปริญญาตรี 

รัฐวิสาหกิจ  ลูกจาง/พนักงานเอกชน    คาขาย 

  อ่ืน ๆ………….. 

รวจความตองการของชุมชน 

โครงการบริการวิชาการรูปแบบใด 

  การฝFกอบรมเชิงปฏิบัติการ    การนําชมศึกษาดูงาน

    การสอนหลักสูตรระยะสั้น    อ่ืน ๆ……………….

ยวกับดานใดมากท่ีสุด (ตอบไดมากกว�า 1ขอ) 

ดานการเมืองการปกครอง    ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยวและการโรงแรม    ดานการตลาด   อ่ืน ๆ………………. 

ท�านตองการใหการบริการวิชาการในช�วงใด 

5 

ศิลปวัฒนธรรมและจิตอาสา 

 อ่ืนๆ …………. 

 

ชมศึกษาดูงาน 

………………. 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 วันเวลาราชการ    วันหยุดราชการ    วันอ่ืน ๆ ……………………. 

 

4. ท�านตองการใหสถาบันฯใหความรูในหัวขอใดเป8นพิเศษ (ระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการแก�ชุมชน / สังคม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ท�านตองการใหสถาบันฯส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมใหแก�ชุมขน/สังคมของท�านในดานใด(ระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
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โครงการบริการวิชาการ 
 

หน/วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ>ายวิชาการ 

มาตรฐานการศึกษา  ����ดานผูเรียน  ����ดานกระบวนการ ����ดานปLจจัย 
องค@ประกอบท่ี   3การบริการวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  ต/อเนื่อง ����ใหม� 
ผู;รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวละอองดาว  ทองดี อาจารย�ท่ีปรึกษา 
    2. นายอนุวัฒน�ทะนันชัย ผูรับผิดชอบโครงการหมู�เรียนท่ี 4 
    3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 30 คน 
 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>คมีนโยบายในการใหบริการทางวิชาการแก�ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในรูปแบบการใหความรูแก�ชุมชน โดยการศึกษาความตองการของกลุ�มเปCาหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชากรท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสราง
ประโยชน�แก�ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป8น
แผนการใชประโยชน�จนเกิดผลลัพธ�ท่ีสรางความพึงพอใจต�อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
 สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>คเป8นสถาบันท่ีนับว�าใกลชิดกับชุมชนในพ้ืนท่ี จึงไดจัดทําโครงการ
บริการวิชาการ ในวันท่ี 16 มีนาคม2558ณ ถนนคนเดิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพ่ือส�งเสริมให
นักศึกษาและอาจารย�ไดร�วมดําเนินการแลกเปลี่ยนความรูและสรางเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงาน
ภายนอกและชุมชนในการพัฒนาชุมชนต�อไป 
 
วัตถุประสงค@ 

1. เพ่ือบริการวิชาการใหแก�ชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
2. เพ่ือสรางความสัมพันธ�อันดีระหว�างโรงเรียนและหน�วยงานอ่ืนในชุมชน 
3. เพ่ือสรางวิสาหกิจชุมชน 

 
เปBาหมาย    

1. บุคลากรสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค  จํานวน 6 คน 
2. นักศึกษากลุ�มแม�สาย จํานวน 30 คน 
3. ประชาชนท่ัวไป จํานวน 200 คน 

 
สถานท่ีจัดนิทรรศการ   ถนนคนเดิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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วิธีดําเนินการ 

ลําดับ กิจกรรมท่ีจัด ระยะเวลา ผู;รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 16 มี.ค.– 18 มี.ค.58 

นางสาละอองดาว  ทองดี 

2. จัดเตรียมโครงการ 
- ประสานงานกับชุมชนการขอใชพ้ืนท่ี 
- ประสานงานฝTายการเงินสถาบันฯ 

19 มี.ค.– 20 มี.ค.58 

3. ดําเนินงานตามโครงการ 21 มี.ค.58 

4. ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ 23 – 27 มี.ค.58 

 
ระยะเวลา          เริ่มต;น16 มีนาคม2558ส้ินสุด27 มีนาคม 2558 
 
งบประมาณจากสถาบัน 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1. ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง 1,600 

2. ค�าเบ้ียเลี้ยงท่ีปรึกษา 300 

 รวมเปCนเงินท้ังส้ิน 1,900 
 
ผลท่ีคาดว/าจะได;รับ 

1. ไดออกบริการวิชาการใหแก�ชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
2. ไดสรางความสัมพันธ�อันดีระหว�างโรงเรียนและหน�วยงานอ่ืนในชุมชน 
3. ไดประชาสัมพันธ�สถาบันฯ และส�งเสริมการสรางรายไดใหกับชุมชน 
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ความคิดเห็นจากอาจารย@ท่ีปรึกษา 

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

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

 
ลงช่ือ…………………………………………อาจารย@ท่ีปรึกษา 

     (นางสาวละอองดาว   ทองดี ) 
 
 

ผูเขียนโครงการ 
ลงช่ือ………………………………………… 

(นายอนุวัฒน�ทะนันชัย) 
 
 

ผูเห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ………………………………………… 
(ดร.พีระ  พันธุ�งาม) 

รองอธิการบดี  
 

 

ผูอนุมัติโครงการ 
ลงช่ือ………………………………………… 

(ดร.สุรเจต  ไชยพันธ�พงษ�) 
อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 

 

 

ช่ือโครงการบริการวิชาการ เร่ืองการส/งเสริมผลิตภัณฑ@ไข/ม;วนสมุนไพร 

วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ 2558 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค 
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คํานํา 
 
 รายงานโครงการบริการวิชาการแก�สังคม สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผล
การดําเนินการบริการวิชาการ เรื่องการส�งเสริมผลิตภัณฑ�ไข�มวนสมุนไพร โดยนักศึกษา Sec.ms 572 มี
จุดประสงค�เพ่ือบริการวิชาการใหแก�ชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพ่ือสรางความสัมพันธ�อันดี
ระหว�างโรงเรียนและหน�วยงานอ่ืนในชุมชนและเพ่ือสรางวิสาหกิจชุมชน 

นักศึกษา Sec.ms 572 สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>คหวังเป8นอย�างยิ่งว�า รายงานสรุปผล
โครงการฯ เล�มนี้จะเป8นประโยชน�ต�อผูท่ีสนใจต�อไป 
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สารบัญ 

           หน;า 

ส/วนท่ี 1 
คํานํา         ก  
สารบัญ         ข  

ส/วนท่ี 2 เนื้อหา 
ก/อนการดําเนินโครงการ 

  -  การสํารวจความตองการรับบริการวิชาการแก�สังคม 
  -  การจัดเก็บขอมูลเครือข�ายทางวิชาการ 
  -  กลุ�มเปCาหมาย 
  -  หนังสือเชิญวิทยากร    

การดําเนินโครงการ 
  -  กําหนดการจัดโครงการ 
  -  การสาธิต/การฝFกปฏิบัติ 
  -  การสัมมนา 
  -  กรฝFกอบรม 
  -  การสัมมนาเชิงปฏิบัติ 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 
  -  สรุปความสําเร็จของโครงการบริการวิขาการแก�สังคม 
   สรุปประเมินความพึงพอใจของผูเขาร�วมโครงการ 
   มคอ.3 (อาจารย�) 
   แบบประเมินความพึงพอใจแบบสังเกตการณ�การมีส�วนร�วม 
  -  งบประมาณ 

ปJญหาอุปสรรค 
  - ขอเสนอแนะ 
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การสํารวจความต;องการรับบริการวิชาการแก/สังคม 

สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค 
 

คําช้ีแจง  แบบสํารวจความตองการทางวิชาการของชุมชน ภาครัฐ / เอกชน หรือหน�วยงานอ่ืนๆ เพ่ือนําผลท่ี
ไดมาจัดทําแผนการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ขอใหผูรับบริการทําเครื่องหมาย 

�   ในช�องขอบข�ายการใหบริการทางวิชาการท่ีตองการ และเขียนลําดับท่ีของกิจกรรมท่ีตองรับบริการ โดย
เรียงลําดับความสําคัญลงในตาราง 
ลักษณะขอบข/ายการับบริการทางวิชาการ ท่ีท/านเคยได;รับ 
  � ดานงานวิจัยและสรางสรรค�  �  ดานพลศึกษา 
  � ดานวิทยาศาสตร�การกีฬา  �ดานวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
  � ดานนันทนาการและการท�องเท่ียว �ดานการละเล�นพ้ืนบานและกีฬาไทย 
  � อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................... 
หน/วยงานท่ีรับบริการ 
  �ภาครัฐ  �ภาคเอกชน              � อ่ืนๆ………………………………….. 
ลําดับความต;องการ / ความคาดหวังท่ีต;องการได;รับจากการบริการ 

ลําดับท่ี กิจกรรม 
ช/วงเวลา 

ท่ีต;องการรับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
                 ผูขอรับบริการ 
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แบบจัดเก็บข;อมูลเครือข/ายทางวิชาการ Sec.ms 572 
สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค 

ประจําป&การศึกษา 2558 
 

ลําดับท่ี หน/วยงาน เรื่อง ระยะเวลา หมายเหตุ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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นําเสนอโครงการบริการวิชาการ 
 ดวยสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>คมีนโยบายในการใหบริการทางวิชาการแก�ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ ในรูปแบบการใหความรูแก�ชุมชน โดยการศึกษาความตองการของกลุ�มเปCาหมายนํามาจัดทําแผน

บริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชากรท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสราง

ประโยชน�แก�ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป8น

แผนการใชประโยชน�จนเกิดผลลัพธ�ท่ีสรางความพึงพอใจต�อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 

 สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>คเป8นสถาบันท่ีนับว�าใกลชิดกับชุมชนในพ้ืนท่ี จึงไดจัดทําโครงการ

บริการวิชาการ ในวันท่ี 16 มีนาคม2558ณ ถนนคนเดิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพ่ือส�งเสริมให

นักศึกษาและอาจารย�ไดร�วมดําเนินการแลกเปลี่ยนความรูและสรางเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงาน

ภายนอกและชุมชนในการพัฒนาชุมชนต�อไป 

วัตถุประสงค� 
4. เพ่ือบริการวิชาการใหแก�ชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
5. เพ่ือสรางความสัมพันธ�อันดีระหว�างโรงเรียนและหน�วยงานอ่ืนในชุมชน 
6. เพ่ือสรางวิสาหกิจชุมชน 

 
กลุ/มเปBาหมาย 

4. บุคลากรสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค  จํานวน 6 คน 
5. นักศึกษากลุ�มแม�สาย จํานวน 30 คน 
6. ประชาชนท่ัวไป จํานวน 200 คน 

 
 
ข้ันตอนการดําเนินโครงการ  

ลําดับ กิจกรรมท่ีจัด ระยะเวลา ผู;รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
16 มี.ค.– 18 มี.ค.58 

นายอนุวัฒน�ทะนันชัย 2. จัดเตรียมโครงการ 

- ประสานงานกับชุมชนการขอใชพ้ืนท่ี 
- ประสานงานฝTายการเงินสถาบันฯ 

19 มี.ค.– 20 มี.ค.58 
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3. ดําเนินงานตามโครงการ 
21 มี.ค.58 

4. ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ 
23 – 27 มี.ค.58 

 
 
 
สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการ เรื่องการส�งเสริมผลิตภัณฑ�ไข�มวนสมุนไพร โดยนักศึกษา Sec.ms 572 
ดําเนินการวันท่ี 21 มีนาคม 2558 ณ ถนนคนเดิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คณะนักศึกษาไดสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและสรุปผลความพึงพอใจดังนี้ 
 
ความสําเร็จของโครงการ 

4. นักศึกษาและอาจารย�สถาบันฯ ไดออกบริการวิชาการใหแก�ชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

5. ไดสรางความสัมพันธ�อันดีระหว�างโรงเรียนและหน�วยงานอ่ืนในชุมชน 
6. ไดประชาสัมพันธ�สถาบันฯ และส�งเสริมการสรางรายไดใหกับชุมชน 

 
งบประมาณท่ีใช; 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1. ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง 1,600 

2. ค�าเบ้ียเลี้ยงท่ีปรึกษา 300 

 รวมเปCนเงินท้ังส้ิน 1,900 

 
ปJญหาอุปสรรค 

1. เวลาในการดําเนินโครงการนอยเกินไป 
 
ข;อเสนอแนะ 

1. ควรจัดตารางการใหบริการวิชาการในแผนการเรียนการสอนจะไดเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินโครงการใหมากกว�านี้ 

 
 
 



18 

 

แบบประเมินความพึงพอใจการให;บริการทางวิชาการแก/ชุมชน 
 

คําชี้แจง  แบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการเป8นการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนําผลท่ี
ไดไปใชในการพัฒนาการใหบริการต�อไป 
 
ตอนท่ี 1 ข;อมูลท่ัวไป 
เพศ   �      หญิง  �     ชาย 
สังกัดหน�วยงาน  �ภาครัฐ  �     ภาคเอกชน 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต/อการให;บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

น;อย 
น;อย
ท่ีสุด 

1. ผูใหบริการมีความสุภาพ ยิ้มแยมแจ�มใส      

2. ผูใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ      

3.ผูใหบริการมีความรู ความสามารถในการตอบคําถามให
คําแนะนําช�วยแกปLญหาได 

     

4.ผูใหบริการมีความ เอาใจใส� กระตือรือรนในการให
บริหาร 

     

5.ผูรับบริการไดรับความสะดวกในการบริการ      

6.ผูรับบริการไดรับบริการตรงตามวัตถุประสงค�      

7.การบริการใหประโยชน�แก�บุคคลและสังคม      

8.ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจากผลการบริการ      
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แบบสอบถามความพึงพอใจการ “ให;บริการวิชาการ” 
 

ผู;รับบริการ �    นักศึกษา �อาจารย� �บุคลากร �ประชาชน 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  (กรุณาทําเครื่องหมาย �หนาขอความต�อไปนี้) 
1.เพศ  �ชาย   �หญิง 
2.อายุ  �20-30ป̂  �31-40 ป̂ �41-50 ป̂ �51 ป̂ข้ึนไป 
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด �มัธยมหรือตํ่ากว�าปริญญาตรี �ปริญญาตรี �ปริญญาโท 
4.อาชีพ  �ราชการ/รัฐวิสาหกิจ �พนักงานมหาวิทยาลัย �พนักงานบริษัท  

� ลูกจางประจํา �ลูกจางชั่วคราว �นักเรียน/นักศึกษา  
�อ่ืนๆ........................................... 

5.รายไดต�อเดือน �ตํ่ากว�า 5,000 บ. �5,000-10,000 บ. �10,001-20,000 บ. 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ (กรุณาทําเครื่องหมาย � หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ท�านมากท่ีสุด) 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น;อย 
(2) 

น;อย
ท่ีสุด 
(1) 

ไม/มี/ไม/พบ
ในการ

ให;บริการ 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี       

   1.1 ใหบริการดวยความสุภาพ เป8นมิตร       

   1.2 ชี้แจงและใหคําแนะนําเก่ียวกับการใหบริการท่ีชัดเจน       

   1.3 ความสามารถของวิทยากรในการถ�ายทอดความรู       

2.ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ       

   2.1 มีกระบวนการและข้ันตอนเป8นระบบชัดเจน       

   2.2 ระยะเวลาดําเนินการมีความเหมาะสม       

   2.3 เนื้อหาวิชาท่ีไดรับเป8นประโยชน�ต�อการประกอบอาชีพ       

3.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

   3.1 สถานท่ี/พ้ืนท่ีและบรรยากาศเอ้ืออํานวยต�อผูเขาร�วม
กิจกรรม 

      

   3.2 การประสารงานและการประชาสัมพันธ�       

   3.3 มีเอกสาร/แผ�นพับ/ขอมูลต�างๆใหบริการ       

4.ดานผลจากการใหบริการ       

   4.1 เนื้อหาวิชาท่ีไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน       

5.โดยภาพรวมท้ังหมดท�านมีความพึงพอใจอยู�ในระดับใด       
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จุดเด�น
.............................................................................................................................................................................. 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง
.......................................................................................................................................................................... 

แบบประเมินผลการให;บริการทางวิชาการ 
คําชี้แจง แบบประเมินผลการใหบริการทางวิชาการเป8นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา  อาจารย� และ
บุคลากรท่ีใหบริการ  

�นักศึกษา  �อาจารย�  �บุคลากรฝTายสนับสนุน 
 

ประเด็น รายละเอียด 
ความรูท่ีไดรับจากการใหบริการ 
 
 
 
 

 

การนําผลจากการใหบริการไปใชประโยชน� 
(การปฏิบัติ / การเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
             ผูประเมิน 
                                   วันท่ี............................................................ 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท;องถ่ิน ตานกWวยสลาก 

อําเภอบ;านหลวง จังหวัดน/าน 
 
หน/วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝTายกิจการนักศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียน       ����    ดานกระบวนการ         ดานปLจจัย 
องค@ประกอบ  นักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓.๒การส�งเสริมพัฒนานักศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต�อเนื่อง         ����ใหม� 
ผู;รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นางสาวอิศรา  กองคํา อาจารย�ท่ีปรึกษา 
 ๒. นางอุษณีย� กลาหาญ หัวหนาหมู�เรียนท่ี ๒ 
 ๓. นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการจํานวน ๑๖ คน  
หลักการและเหตุผล 

ประเพณีตานกcวยสลาก หรือ ประเพณีถวายทานสลากภัต เป8นวิธีการถวายเครื่องไทยทาน             
แก�พระสงฆ�วิธีหนึ่ง อันเป8นท่ีนิยมของชาวเหนือ โดยท่ัวไปจะเริ่มใน วันเพ็ญ เดือน ๑๒ เหนือ (กันยายน)       
ถึงแรม ๑ คํ่า เดือนเก๋ียงดับ (พฤศจิกายน) เม่ือทางวัดและชาวบานตกลงกันว�าจะจัดใหมีการกินสลาก ก�อนวัน
ตานกcวยสลาก ชาวบานจะจัดทําพิธีเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทาน ๑ วัน เรียกวันท่ีเตรียมของนี้ว�า “วันดา” 
ชาวบานจะจัดเครื่องไทยทานลงใน “กcวย” เป8นตระกราหรือชะลอมขนาดเล็กท่ีสานดวยไมไผ�) เรียกว�า     
“กcวยสลาก” 
  ดังนั้นนักศึกษาหมู�เรียนท่ี ๒ ชั้นป̂ท่ี ๑ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�ง
แปซิฟ>ค ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา จึงไดร�วมทําโครงการ 
ตานกcวยสลากประจําป̂ ๒๕๕๘ ร�วมกับชุมชนบานนาหวายใหม� ต.ปTาคาหลวง อ.บานหลวง จ.น�าน เพ่ือเป8น
การสรางความสามัคคีในกลุ�มชุมชน อีกท้ังยังเป8นการสืบสานประเพณีท่ีมีแต�โบราณต�อไป 
  
วัตถุประสงค@ของโครงการ 

๑. เพ่ืออนุรักษ�และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือสรางโอกาสใหคนจากทองถ่ินอ่ืน หรือนักท�องเท่ียว ไดมีโอกาสเรียนรูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 
 ๓. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน ไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญถึงวิถีชีวิต 
ความเป8นมาของวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ิน และเกิดจิตสํานึกในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถ่ินสืบไป 
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 ๔. เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีร�วมแรงร�วมใจของประชาขน 
 ๕.  เพ่ือเป8นการทํานุบํารุงพุทธศาสนา 
พ้ืนท่ีเปBาหมาย วัดบําเพ็ญบุญ หมู�บานนาหวาย ต.ปTาคาหลวง อ.บานหลวง จ.น�าน 
กลุ/มเปBาหมาย นักศึกษาหมู�เรียนท่ี ๒ ชั้นป̂ท่ี ๑ จํานวน ๑๖ คน 
  ประชาชนท่ีร�วมงานตานกcวยสลาก วัดบําเพ็ญบุญ  
วิธีดําเนินงาน 

  

ลําดับ รายการ ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ 

๑. ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒. นําเสนอโครงการต�ออาจารย�ท่ีปรึกษา เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๓. แกไขปรับปรุงโครงการ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๔. นําเสนอโครงการและรอการอนุมัติโครงการ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ 

๕. ดําเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๖. ประเมินผลการดําเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๗. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

           วันท่ี ๗ เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
  งบประมาณ 
 โดยใชงบประมาณจากการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร

บริหารธุรกิจ หมู�เรียนท่ี ๒ ชั้นป̂ท่ี ๑  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
๑. งบประมาณการดําเนินงานจากเงินบริจาค ๑,๕๐๐ บาท (เงินบริจาคทําบุญตาม

ศรัทธาของนักศึกษา) 

๒. ค�าจัดทําปCายโครงการ ๔๐๐   บาท  

 รวม ๑,๙๐๐  บาท  

 
 
ผลท่ีคาดว/าจะได;รับ 

 ๑. ประเพณีตานกcวยสลากไดรับการอนุรักษ�และสืบทอดต�อไป 
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 ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน ไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญถึงวิถีชีวิต ความ
เป8นมาของวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ิน และเกิดจิตสํานึกในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินสืบไป 
 ๓. เกิดความสามัคคีและความร�วมแรงร�วมใจของประชาชนท่ีไดเขาร�วมกิจกรรม 
 
 
ความคิดเห็นจากอาจารย@ท่ีปรึกษา 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
      
     ลงชื่อ.....................................................อาจารย�ท่ีปรึกษา 
                ( นางสาวอิศรา  กองคํา ) 
 
 
ผูเขียนโครงการ    

ลงชื่อ.......................................................... 
                  ( นางอุษณีย�กลาหาญ ) 
      ประธานนักศึกษาหมู�เรียนท่ี ๒ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ 
     ลงชื่อ.............................................................  
      (ดร.พีระ  พันธุ�งาม) 
      รองอธิการบดี 
 
 
 
ผูอนุมัติโครงการ 
     ลงชื่อ.............................................................. 
        (ดร.สุรเจต  ไชยพันธ�พงษ�) 
     อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก 
 



 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีตานกWวยสลาก 

วันท่ี 
ณ วัดบุญเกิด  อําเภอบ;านหลวง  จังหวัดน/าน

 

 

สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9
 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานประเพณีตานกWวยสลาก 

วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ณ วัดบุญเกิด  อําเภอบ;านหลวง  จังหวัดน/าน
 

 

 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค
24 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม 
โครงการสืบสานประเพณีตานกWวยสลาก  

ณ วัดบุญเกิด  อําเภอบ;านหลวง  จังหวัดน/าน 

 

ค 
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คํานํา 
  
 โครงการสืบสานประเพณีตานกcวยสลาก ป̂ 2558 ไดจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค� เพ่ืออนุรักษ�วัฒนธรรม
และประเพณีตานกcวยสลากของชาวลานนา และเพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามใหแก�นักศึกษาและบุคลากร อีกท้ังเพ่ือการมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมร�วมกับชุมชน 
ตลอดจนถึงเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาองค�ท่ี ๖  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ส/วนที่ 1 

บทนํา 
  
 ประเพณีตานกcวยสลาก หรือประเพณีก๋ินขาวสลากเป8นประเพณีทําบุญโดยมิไดเลือกเจาะจงพระภิกษุ 
สามเณรรูปใดรูปหนึ่งของชาวลานนา ลักษณะโดยท่ัวไปคลายคลึงกับประเพณีถวายสลากภัตของชาวไทย 
ภาคกลาง หากทางลานนานิยมเป8นการทําบุญจตุปLจจัยถวายแด�พระสงฆ� โดยมิตองมีการทําบุญเป8นภัตตาหาร
ต�าง ๆ เช�นเดียวกับภาคกลาง 
 คําว�า “กcวย” แปลว�า ภาชนะสาน ประเภทตะกราหรือชะลอม ตานกcวยสลากจึงหมายถึงการถวาย
ทานดวยวิธีการจับสลากเครื่องไทยทานท่ีบรรจุมาในชะลอม โดยการถวายตานกcวยสลากนี้มีจุดมุ�งหมาย 2 
อย�างดวยกันคือ อย�างหนึ่งเป8นการอุทิศใหเทพยดาและผูท่ีล�วงลับไปแลว และอีกอย�างหนึ่งเป8นการอุทิศไวให
ตนเองเม่ือล�วงลับไปในภายหนา การถวายกcวยสลากถือกันว�าจะไดอานิสงส�แรง เพราะเป8นการทําบุญแบบ
สังฆทานผูถวายไม�ไดเจาะจงตัวผูรับว�าจะเป8นพระภิกษุหรือสามเณรรูปใด รูปหนึ่ง 
 การตานกcวยสลากของชาวลานนานิยมปฏิบัติกันต้ังแต�วันข้ึน 15 คํ่า เดือน ๑๒ เหนือถึงเดือนยี่เหนือ
หรือประมาณต้ังแต�เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกป̂ สาเหตุท่ีถือปฏิบัติกันเช�นนี้ก็เพราะว�า เป8นช�วงท่ี
ชาวบานไดทํานากันเสร็จแลว ไดหยุดพักผ�อน พระสงฆ�ก็จําพรรษาอยู�วัดไม�ไดไปไหนและบวกกับในช�วงเวลานี้
ก็มีผลไมสุก เช�น ลําไย มะไฟ สมโอ เป8นตนเม่ือตนขาวในนาเริ่มเขียวขจีชาวนาท่ีมีฐานะไม�ค�อยดีการดํารงชีวิต
ก็เริ่มขัดสนเม่ือขาวในยุงก็หมดก�อนฤดูกาลเก็บเก่ียวจะมาถึง ดังนั้นการตานกcวยสลากในช�วงนี้จึงเท�ากับว�าได
สงเคราะห�คนยากคนจนเป8นสังฆทานไดกุศลแรง  
 ก�อนจะถึงวันตานกcวยสลาก 1 วันเขาเรียก "วันดา"  วันนี้จะเป8นวันท่ีชาวบานไดจัดเตรียมขาวของ 
ไม�ว�าจะเป8นของกินหรือของใชต�างๆ สําหรับท่ีจะนํามาจัดดาใส�กcวยสลากและวันนี้มักจะมีญาติสนิทมิตรสหาย 
ท่ีอยู�ต�างบานมาร�วมจัดดาสลากดวย ซ่ึงถือเป8นประเพณีท่ีจะไดทําบุญร�วมกันผูชายจะเป8นคนสานกcวยสลาก 
สําหรับท่ีจะบรรจุใส�ของกินของใชต�างๆ โดยจะกรุดวยใบตองไวขางใน เม่ือใส�สิ่งของเสร็จจะรวบปากกcวยมัด
เสร็จเรียบรอยแลวก็จะมีไมไผ�เหลาเป8นกานเล็กๆ สําหรับเสียบสตางค�/กล�องไมขีดไฟ/บุหรี่ เพ่ือทําเป8น
ยอดกcวยสลากจะมากนอยบางตามแก�กําลังศรัทธาและฐานะ 
 

กWวยสลากจะมีอยู/ ๒ ลักษณะ   
1. กWวยน;อย 

 เป8นกcวยสลากสําหรับท่ีจะถวายทานไปใหกับผูท่ีล�วงลับ ซ่ึงไม�เพียงแต�ญาตินองเท�านั้นอาจจะเป8น
เพ่ือนสนิทมิตรสหายก็ได หรือแมแต�สัตว�เลี้ยงท่ีเราเคยรักและมีคุณต�อเราเม่ือครั้งยังมีชีวิตเช�น ชาง มา 
วัว ควายและสุนัข เป8นตนหรือถาไม�รูว�าจะถวายทานไปใหใครก็ถวายทานเอาไวภายหนา   

 

2. กWวยใหญ/ 
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 เป8นกcวยท่ีจัดทําข้ึนใหญ�เป8นพิเศษ บางครั้งเรียกว�า “กcวยโชค” ซ่ึงจะบรรจุขาวของไดมากข้ึน ถวาย
เป8นมหากุศลสําหรับคนท่ีมีกําลังศรัทธาและฐานะดี เป8นปLจจัยนับว�าไดกุศลแรง  
 สลากท่ีมักจัดทําข้ึนเป8นพิเศษอีกอย�างหนึ่งก็คือ " สลากโชค"  มักทําเป8นตนสลากท่ีสูงใหญ�สําหรับท่ีจะ
นําเอาวัตถุสิ่งของเครื่องใชต�างๆผูกมัดติดกับตนสลากเช�น ผาห�ม ท่ีนอน หมอน หมอนึ่ง ไหขาว หมอแกง ถวย 
ชาม ชอน ร�ม เครื่องนุ�งห�ม อาหาร แหงต�างๆ และเงินท่ีเป8นธนบัตรชนิดต�างๆ ตนสลากจะมีการประดับตกแต�ง
ใหสวยงามกว�าสลากธรรมดา 
 ในวันตานกcวยสลาก ชาวบานจะนําเสนสลากท่ีทํามาจากใบตาล หรือใบลาน โดยเขียนชื่อผูถวายสลาก 
และผูท่ีจะอุทิศส�วนกุศลไปให นําไปกองรวมกัน ไวในวิหารหนาพระประธานเม่ือเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแลว
เสนสลากจะถูกนํามาแบ�งสันปLนส�วนกันไปในหมู�ของพระสงฆ�ท่ีไดนิมนต�มาจากวัดต�างๆ ส�วนหนึ่งจะถูกแบ�งให
วัดท่ีเป8นเจาภาพก�อนจะถึงเวลาเพล พระสงฆ� และสามเณรก็จะนําเอาเสนสลากไปอ�าน ซ่ึงจะมีการเรียกชื่อหา
เจาของสลากนั้นๆ ว�านั่งอยู�ท่ีใด เม่ือพบแลวจะมีการใหศีลใหพรมีการหยาดน้ําอุทิศ ส�วนบุญกุศลไปใหกับผูท่ี
ล�วงลับเป8นเสร็จพิธี 
 ในวาระประเพณีตานกcวยสลากวัดบุญเกิด ซ่ึงจัดในวันข้ึน 5 คํ่า เดือนยี่เหนือ ตรงกับวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2555 นี้ สํานักกิจการนักศึกษา ในนามของสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก ไดจัดโครงการ
ตานกcวยสลากข้ึน เพ่ือการมีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชนท่ีอยู�รอบบริเวณมหาวิทยาลัย อีกท้ังบุคลากรส�วน
ใหญ�ของสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก ก็เป8นผูท่ีอาศัยอยู�ในชุมชนแห�งนี้ และเพ่ือสืบทอดและร�วมกัน
อนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชาวลานนาใหคงอยู�สืบไป  

วัตถุประสงค@ 
 1. เพ่ืออนุรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีตานกcวยสลากของชาวลานนาใหมีความม่ันคงสืบต�อไป 
 2. เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามใหแก�นักศึกษาและ
บุคลากร 
 3. เพ่ือการมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมร�วมกับชุมชน 
 4. เพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาองค�ท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เปBาหมาย 
 มีบุคลากรและนักศึกษาเขาร�วมจํานวน 300 คน 
 

ผู;รับผิดชอบโครงการ 
 นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>กหมู�เรียนท่ี 2 
  
สถานท่ีปฏิบัติโครงการ 
 วัดบําเพ็ญบุญ อําเภอบานหลวง จังหวัดน�าน 
 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
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 - วันท่ี 7พฤศจิกายน2558 
 - ประกอบพิธีตานกcวยสลากในวันเสาร�ท่ี 7พฤศจิกายน2558  เวลา 09.00 - 14.00 น. 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการอนุมัติ 
 2. แต�งต้ังคณะกรรมการโครงการ 
 3. ประชาสัมพันธ�โครงการ เพ่ือเชิญชวนและบอกบุญใหแก�บุคลากร ตลอดจนถึงนักศึกษา 
 4. จัดเตรียมกองผาปTา 1 กอง ถวายวัดบําเพ็ญบุญ 
5. วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษานํากองผาปTาท่ีจัดเตรียมไว ไปถวาย ณ วัดบุญเกิด โดยร�วมแห� ในช�วง
เวลาประมาณ 09.00 น.  
 
 
 
 

การดําเนินโครงการ 
รายละเอียด  ตุลาคม /พฤศจิกายน 

สัปดาห� 3 สัปดาห� 4 สัปดาห� 1 สัปดาห� 2 
1. เสนอโครงการ     

2. ประสัมพันธ�โครงการเพ่ือเชิญชวนร�วมทําบุญ  
    แก�บุคลากรและนักศึกษา 

    

3. วันประกอบพิธีตานกcวยสลาก   7 พ.ย. 58  

4. สรุปผลการดําเนินโครงการ     

 
งบประมาณดําเนินการ 
  

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
๑. งบประมาณการดําเนินงานจากเงินบริจาค ๑,๕๐๐ บาท (เงินบริจาคทําบุญตาม

ศรัทธาของนักศึกษา) 

๒. ค�าจัดทําปCายโครงการ ๔๐๐   บาท  

 รวม ๑,๙๐๐  บาท  

 
ผลท่ีคาดว/าจะได;รับ 
 อาจารย� เจาหนาท่ี และนักศึกษา  มีความตระหนักถึงความสําคัญ และไดมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�
วัฒนธรรมและประเพณีตานกcวยสลากท่ีดีงามของชาวลานนา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหมีความม่ันคงสืบไป 
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ตลอดถึงไดมีส�วนร�วมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาองค� ท่ี 6การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัย 
 

ส/วนที่ 2 
วิธีการดําเนินงาน 

 
 นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก หมู�เรียนท่ี 2  จัดทําโครงการสืบสานประเพณีตานกcวย
สลาก ป̂ 2558 มีวัตถุประสงค�เพ่ือเป8นการร�วมอนุรักษ� สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของลานนา และ
สรางความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างมหาวิทยาลัยและชุมชนบานบําเพ็ญบุญ ตําบลปTาคาหลวง อําเภอบานหลวง 
จังหวัดน�าน ซ่ึงกําหนดการจัดงานในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558  

 ก. วิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการอนุมัติจากสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค 
  2.ประชุมคณะทํางาน เพ่ือจัดเตรียมความพรอม 
  3. ประสานติดต�อ วัดบําเพ็ญบุญ ต.ปTาคาหลวง อ.บานหลวง จ.น�าน 
  4. ประชาสัมพันธ�ใหคณาจารย� เจาหนาท่ี และนักศึกษา  
  5. ดําเนินกิจกรรม 
  6. สรุปผลการดําเนินโครงการ 
  

 ข. รายละเอียดกิจกรรม 
  วัน 5 ท่ี พฤศจิกายน 2558 บุคลากร และนักศึกษา ร�วมกันจัดเตรียมกองผาปTา  1 กอง 
  วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 บุคลากร และนักศึกษา ร�วมนํากcวยสลากไปถวาย ณ วัดบําเพ็ญ
บุญ เวลา 09.30 น.ตําบลปTาคาหลวง อําเภอบานหลวง  จังหวัดน�าน 
  

 ค. ระยะเวลาในการเก็บข;อมูล 
  วันอาทิตย�ท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 
 

 ง. เครื่องมือท่ีใช;ในการเก็บข;อมูล 
  แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาร�วมโครงการ  
   

จ. วิธีเก็บรวบรวมข;อมูล 
  - การนับจํานวนผูเขาร�วมโครงการจากลายมือชื่อ โดยใหผูเขาร�วมโครงการลงลายมือชื่อ 
    ดวยตนเอง 
  - การใหผูเขาร�วมโครงการตอบแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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 ฉ. การวิเคราะห@ข;อมูล 
  วิเคราะห�ขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขาร�วมโครงการ 
ช. เกณฑ@ในการวิเคราะห@ข;อมูล 

  การวิเคราะห�ขอมูลไดทําการประมวลผลการศึกษาและวิเคราะห�ขอมูล โดยใชเกณฑ�ในการ
วิเคราะห�ระดับความพึงพอใจจากค�าเฉลี่ยความเหมาะสม  
 
  ค�าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดีมาก  ระดับคะแนน 5 
  ค�าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดี  ระดับคะแนน 4 
  ค�าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง  ระดับคะแนน 3 
  ค�าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับพอใช  ระดับคะแนน 2 
  ค�าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนน 1 
 

ส/วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห@ข;อมูล 

 
 จากการไดดําเนินโครงการสืบสานประเพณีตานกcวยสลาก ประจําป̂การศึกษา 2558 พบว�ามีผูเขาร�วม
กิจกรรมไดใหความร�วมมือเป8นในระดับดี เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมเป8นไปอย�างเรียบรอย และนําขอเสนอแนะ
ของผูเขาร�วมกิจกรรมไปปรับปรุงใหดีข้ึน คณะทํางานจึงไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือใหผูเขาร�วม
กิจกรรมไดประเมินผลความพึงพอใจต�อการเขาร�วมกิจกรรม ผลการวิเคราะห� มีดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 ข;อมูลท่ัวไปของผู;ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางท่ี 1 แสดงสถานะ 

เพศ จํานวน ร;อยละ 

ชาวบาน 280 80.36 

นักศึกษา 16 10.71 

รวม 296 100 

  
จากตารางท่ี 1  พบว�าผู เข าร�วมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแก�  ชาวบาน มีจํานวน 
280 คน คิดเป8นรอยละ 80.36 รองลงมาเป8นนักศึกษา มีจํานวน 16 คน คิดเป8นรอยละ 10.71 

  
 ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนเพศ 
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สถานะ จํานวน ร;อยละ 

ชาย 79 32.14 
หญิง 217 67.86 

รวม 296 100 

 จากตารางท่ี 2 พบว�าผูเขาร�วมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแก� เพศหญิง มีจํานวน 
217 คน คิดเป8นรอยละ 67.86 รองลงมาเป8นเพศชาย มีจํานวน 79 คน คิดเป8นรอยละ 32.14 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู;เข;าร/วมโครงการ 
ตารางท่ี 5 แสดงระดับความพึงพอใจ 

 
หัวข;อการประเมิน 

ค/าเฉล่ีย 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
คะแนน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงค@ของโครงการ 
1. ท�านคิดว�าโครงการตานกcวยสลากมีความบรรลุ การอนุรักษ�
วัฒนธรรมและประเพณีตานกcวยสลากมากนอยเพียงใด 

3.60 4 ดี 

2. ท�านคิดว�าโครงการตานกcวยสลาก สรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามใหแก�นักศึกษาและ
มากนอยเพียงใด 

4.07 4 ดี 

3. ท�านคิดว�าโครงการตานกcวยสลาก ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมในการ
ทํากิจกรรม ระหว�างสถาบันกับชุมชน มากนอยเพียงใด 

3.94 4 ดี 

4. ท�านคิดว�าโครงการตานกcวยสลากเป8นการสนับสนุนงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันฯมากนอยเพียงใด 
4.00 4 ดี 

รวม 3.90 4 ดี 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ 
5. ความเหมาะสมในการประชาสมัพันธ�โครงการ 3.90 4 ดี 
6. ความเหมาะสมในรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.01 4 ดี 
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.94 4 ดี 
8. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 3.98 4 ดี 

รวม 3.95 4 ดี 

ผลท่ีได;รับจากการเข;าร/วมกิจกรรม 
9. ความรูความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของ
ประเพณีตานกcวยสลาก 

4.09 4 ดี 

10. ทัศนคติท่ีดีในการจัดโครงการตานกcวยสลาก 4.25 4 ดี 

รวม 4.17 4 ดี 
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 จากตารางท่ี 5 พบว�าผูเขาร�วมโครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดไดแก� ผลท่ีไดรับจากการเขาร�วม
กิจกรรม มีค�าเฉลี่ย 4.17 อยู�ในระดับ 4 ระดับคะแนนดี รองลงมาเป8นดานความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการโครงการ มีค�าเฉลี่ย 3.95 อยู�ในระดับ 4 ระดับคะแนนดี และลําดับสุดทายเป8นความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ มีค�าเฉลี่ย 3.90 อยู�ในระดับ 4 ระดับคะแนนดี 
 
ตารางท่ี 6 แสดงการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 

หัวข;อการประเมิน ค/าต่ําสุด ค/าสูงสุด ค/าเฉล่ีย 
1. ท�านคิดว�าโครงการตานกcวยสลากมีความบรรลุ การอนุรักษ�วัฒนธรรมและ
ประเพณีตานกcวยสลากมากนอยเพียงใด 

2 5 3.60 

2. ท�านคิดว�าโครงการตานกcวยสลาก สรางความตระหนักถึงความสาํคัญของ
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามใหแก�นักศึกษามากนอยเพียงใด 

3 5 4.07 

3. ท�านคิดว�าโครงการตานกcวยสลาก ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม 
ระหว�างสถาบันฯกับชุมชน มากนอยเพียงใด 

2 5 3.94 

4. ท�านคิดว�าโครงการตานกcวยสลากเป8นการสนับสนุนงานทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม สถาบันฯมากนอยเพียงใด 
2 5 4.00 

5. ความเหมาะสมในการประชาสมัพันธ�โครงการ 2 5 3.90 
6. ความเหมาะสมในรูปแบบการจัดกิจกรรม 2 5 4.01 
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 5 3.94 
8. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 2 5 3.98 
9. ความรูความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของประเพณ ี
ตานกcวยสลาก 

3 5 4.09 

10. ทัศนคติท่ีดีในการจัดโครงการตานกcวยสลาก 3 5 4.25 

รวม 3.99 

 
 จากตารางท่ี 6 พบว�า ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมในภาพรวม มี
ค�าเฉลี่ยความพึงพอใจเท�ากับ 3.99 ซ่ึงอยู/ในระดับ ดี เท/ากับ 4 คะแนน 
 
ข;อเสนอแนะจากผู;เข;าร/วมโครงการ 
 - ควรจัดงานท่ีส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณี แบบนี้ทุกๆ ป̂ 
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ส/วนที่ 4 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
ก. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ 
 นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก หมู�เรียนท่ี 2 จัดทําโครางการสืบสานประเพณีตานกcวย
สลาก ป̂ 2558 มีวัตถุประสงค�เพ่ือเป8นการร�วมอนุรักษ� สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของลานนา และ
สรางความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างมหาวิทยาลัยและชุมชนบานบําเพ็ญบุญ ตําบลปTาคาหลวง อําเภอบานหลวง 
จังหวัดน�าน ซ่ึงกําหนดการจัดงานในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558โดยนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห�ง
แปซิฟ>ก หมู�เรียนท่ี 2 
 
ข. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 - นักศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก หมู�เรียนท่ี 2 เขาร�วมพิธีไม�นอยกว�า รอยละ 80 
 - ความพึงพอใจของผูเขาร�วมโครงการไม�ต่ํากว�า 3.50 จากคะแนน 5 ระดับ 
 
ค. ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 3.1 การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค�และเปCาหมายท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
  บุคลากรและนักศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก หมู�เรียนท่ี 2 เขาร�วมโครงการ
จํานวน 300 คน คิดเป8นรอยละ 86 ของเปCาหมายท่ีกําหนดไวคือ 200 คนแบ�งรายละเอียดไดดังนี้ 
   
   1. ชาวบาน    จํานวน  280 คน 
   2. นักศึกษา    จํานวน   16 คน 
    
 3.2 ยอดปLจจัยโครงการสืบสานประเพณีตานกcวยสลาก จากการบอกบุญใหแก�คณาจารย� และ
นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก หมู�เรียนท่ี 2 มียอดรวมเป8นเงินท้ังหมด 1,000 บาท 
 
ง. การประเมินความสําเร็จของโครงการ 
 ผลการดําเนินงานโครงการถือว�า บรรลุผลสําเร็จตามเปCาหมายของโครงการท่ีตั้งไว คือ 
  - ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาร�วมโครงการ อยู�ในระดับ ดี คือ 3.99 
  - บุคลากร และนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ก หมู�เรียนท่ี 2 เขาร�วมโครงการ 
-300 คน คิดเป8นรอยละ 86  ของเปCาหมายท่ีกําหนดไว คือ 200 คน 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปภาพระหว/างดําเนินโครงการ 
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โครงการจิตอาสา 
พัฒนาและซ/อมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา 

หน/วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ>ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา  ดานผูเรียน  ����ดานกระบวนการ ดานปLจจัย 

องค@ประกอบ   3 นักศึกษา 

ตัวบ/งช้ีท่ี   3.2การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ลักษณะโครงการ  ต/อเนื่อง ����ใหม/ 

ผู;รับผิดชอบโครงการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ หมู�เรียนท่ี 

3 

หลักการและเหตุผล 

 ปLญหาสังคมไทยในปLจจุบันเริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน ต้ังแต�ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ 

หากไม�ไดรับการแกไขปLญหาใหทันท�วงที สังคมจะอยู�ภายใตความสับสนวุ�นวาย ซ่ึงไม�ใช�ผลดีกับสังคมอย�าง

แน�นอน ปLญหาของการขาดจิตสาธารณะในสังคมแทบทุกระดับจนทําใหเกิดการส�งเสริมท้ังทางตรงและ

ทางออม อาจจะอยู�ในรูปของการใหสิ่งของ  เงิน  การใหความช�วยเหลือดวยแรงกาย แรงสมอง เพ่ือเป8นการ

ยกระดับจิตใจใหกับนักศึกษา หันมาทํากิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึน 

 ดังนั้นนักศึกษาหมู�เรียนท่ี 3 ชั้นป̂ท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค จึง

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบําเพ็ญประโยชน�เอาไวเพ่ือสรางและปลูกฝLงการมีจิตสาธารณะ จึงไดจัดทํา

โครงการพัฒนาและซ�อมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง  อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา   

วัตถุประสงค@ 

1. เพ่ือสรางจิตสํานึกในดานจิตอาสาใหแก�นักศึกษาโดยการจัดทําโครงการจิตอาสาอย�างต�อเนื่อง 
2. เพ่ือพัฒนาและซ�อมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง  อําเภอเชียงคํา  จังหวัด

พะเยา   
3. เพ่ือสรางความสามัคคีในหมู�นักศึกษา 
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พื้นท่ีเปCาหมาย เทศบาลตําบลเวียง  อําเภอเชียงคํา  จงัหวัดพะเยา 

กลุ/มเปBาหมาย นักศึกษาหมู�เรียนท่ี 3 ชั้นป̂ท่ี 1  จํานวน  28  คน 

วิธีดําเนินการ 

ลําดับท่ี รายการ หมายเหตุ 

1. ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการ  

2. นําเสนอโครงการกับอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการ  

3. แกไขปรับปรุงโครงการ  

4. นําเสนอโครงการและรอการอนุมัติโครงการ  

5. ประสานงานไปยังเทศบาลตําบลเวียง อ.เชียงคํา จ.พะเยา  

6. ดําเนินโครงการ   

7. ประเมินผลการดําเนินงาน  

8. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

ระยะเวลาดําเนินการ 13 กันยายน 2558  

งบประมาณ 

 โดยใชงบประมาณจากการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร

บริหารธุรกิจ ชั้นป̂ท่ี 1 หมู�เรียนท่ี 3  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค 

ลําดับท่ี รายการ เปCนเงิน หมายเหตุ 

1. ค�าน้ํามันหล�อลื่น 300  

2. ค�าน้ํามันสําหรับเครื่องตัดหญา 1,000  

3. ค�าอุปกรณ�ทําความสะอาด 100  

         รวมเปCนเงินท้ังส้ิน(หนึ่งพันส่ีร;อยบาทถ;วน) 1,400  
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 ผลท่ีคาดว�าจะไดรับ 

1.   นักศึกษามีจิตสํานึกในดานจิตอาสาใหแก�นักศึกษาโดยการจัดทําโครงการจิตอาสาอย�างต�อเนื่อง 

2.   ไดพัฒนาและซ�อมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา   

3.   ไดสรางความสามัคคีในหมู�นักศึกษา 
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ความคิดเห็นจากอาจารย@ท่ีปรึกษา 

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

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

 

 

ลงชื่อ…………………………………………อาจารย�ท่ีปรึกษา 

(นางสาวณัฐชนาจันตระกูล) 

 

ผูเขียนโครงการ 

ลงชื่อ………………………………………… 

(นายสมคิด  อ่ินคํา) 

 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

 

ลงชื่อ………………………………………… 

(ดร.พีระ  พันธุ�งาม) 

รองอธิการบดี 

ผูอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ………………………………………… 

(ดร.สุรเจต  ไชยพันธ�พงษ�) 

อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค 
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รายงานผลการดําเนินโครงการจิตอาสา 
พัฒนาและซ/อมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง   

อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

นักศึกษาหมู/เรียนท่ี 3 

สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ9ค 
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คํานํา 
  

 โครงการจิตอาสาพัฒนาลานออกกําลังกายตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดจัดข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือสรางจิตสํานึกในดานจิตอาสาใหแก�นักศึกษาโดยการจัดทําโครงการจิตอาสาอย�าง

ต�อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและซ�อมบํารุงลานออกกําลังกายของเทศบาลตําบลเวียง  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  

และเพ่ือสรางความสามัคคีในหมู�นักศึกษาตลอดจนถึงเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาองค�ท่ี ๓

นักศึกษา ตัวบ�งชี้ท่ี ๓.๒ ส�งเสริมและพัมนานักศึกษา 
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ผลการวิเคราะห@ข;อมูล 
โครงการจิตอาสาพัฒนาและซ�อมบํารุงลานออกกําลังกาย ของนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ>ค
นําเสนอผลการวิเคราะห�ขอมูลแบ�งออกเป8น 3 ตอน ตามลําดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นระดับความพึงพอใจ ต�อการเขาร�วมโครงการ   
ตอนท่ี3 ขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ข;อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู;ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน(คน) ร;อยละ 

1. ชาย 6 20 

2. หญิง 24 80 

รวม 30 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว�าผูตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� เป8นเพศหญิงคิดเป8นรอยละ 80 และเป8นเพศชาย 
คิดเป8นรอยละ 20 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน(คน) ร;อยละ 
1. 18-24 ป̂  0 0 

2. 25-35 ป̂ 18 60 

3. 36-45 ป̂ 4 13.33 

4. 46 ป̂ข้ึนไป 8 26.67 

รวม 30 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว�าผูตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุ 25-35 ป̂ คิดเป8นรอยละ 60  รองลงมา คือ 
อายุ 46 ป̂ข้ึนไป คิดเป8นรอยละ 26.67 และนอยท่ีสุด อายุ 36-45  ป̂ คิดเป8นรอยละ 13.33 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน(คน) ร;อยละ 

1. มัธยม 12 40 

2. ปริญญาตรี 18 60 

3. ปริญญาโท 0 0 

4. อ่ืนๆ............. 0 0 

รวม 30 100.0 

 
จากตารางท่ี 3 พบว�าผูตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีการศึกษา ระดับคิดปริญญาตรีเป8นรอยละ 60  รองลงมา 
คือ ระดับ มัธยม คิดเป8นรอยละ 40  
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก 
 

อาชีพหลัก จํานวน(คน) ร;อยละ 

5. ขาราชการ 0 0 

6. พนักงานมหาวิทยาลัย 0 0 

7. พนักงานราชการ 6 20 

8. พนักงานประจําตามสัญญา 0 0 

9. ลูกจางประจํา 19 63.33 

10.อ่ืนๆ.....แม�บาน 5 16.67 

รวม 30 100.0 

 
จากตารางท่ี 4  พบว�าผูตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� มีอาชีพลูกจางประจํา คิดเป8นรอยละ 63.33 

รองลงมาคือ อาชีพพนักงานราชการ คิดเป8นรอยละ 20 และนอยท่ีสุด คือ อาชีพอ่ืนๆ แม�บาน  คิดเป8นรอยละ 
16.67 
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ตอนท่ี 2 ข;อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู;เข;าร/วมโครงการ ด;านความพึงพอใจ ด;านกระบวนการ ด;านส่ิง
อํานวยความสะดวก  
 
ตารางท่ี5 ความคิดเห็นของผูเขาร�วมโครงการ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําโครงการ 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ด;านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําโครงการ x  S.D. ระดับคะแนน 

1. การประชาสัมพันธ�การจัดโครงการ 4.37 0.61 มากท่ีสุด 

2. การดําเนินงานเป8นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 4.30 0.59 มากท่ีสุด 

3. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.30 0.51 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินงาน 4.23 0.72 มาก 

  
 จากตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูเขาร�วมโครงการ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําโครงการอยู�

ในระดับมาก ( x =4.37) เม่ือพิจารณาแต�ละประเด็นพบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชาสัมพันธ�

การจัดโครงการ  ( x = 4.37 )รองลงมา คือ การดําเนินงานเป8นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน และ รูปแบบของ

การจัดโครงการมีความเหมาะสม ( x =4.30) และนอยสุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินงาน 

( x =4.23)   
 
ตารางท่ี 6ความคิดเห็นของผูเขาร�วมโครงการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ด;านส่ิงอํานวยสะดวก x  S.D. ระดับคะแนน 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.57 0.56 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของอุปกรณ� 4.53 0.57 มากท่ีสุด 

  



45 

 

จากตารางที่ 6 พบว�าผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยู�ใน
ระดับมาก ( x  = 4.57)  เม่ือพิจารณาแต�ละประเด็นพบว�า รายการที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของ

สถานท่ี ( x =4.57)และนอยสุด คือ ความเหมาะสมของอุปกรณ�( x = 4.53)   
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