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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
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บทสรุปผู3บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  ทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2559 
ผู3จัดทํา  ศูนย$ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป!ที่พิมพ- 2559 
 
ผลการประเมินสรุปได3ดังน้ี 
 

1. ข3อมูลทั่วไป 
    สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�

การศึกษา 2559  พบว3า ผู2ให2ข2อมูลและทําแบบประเมินส3วนใหญ3เป�นเพศหญิง จํานวน 148 คน (ร2อยละ 77.1) 
และเพศชาย จํานวน 44 คน (ร2อยละ 22.9) อาชีพนักศึกษา จํานวน 36 คน (ร2อยละ 18.8) รองลงมา อาจารย$ 
จํานวน 156 คน (ร2อยละ 81.3) ระดับการศึกษา ส3วนใหญ3อยู3ในระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน (ร2อยละ 18.8) 
รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 146 คน (ร2อยละ 76.0) และปริญญาเอก 10 (ร2อยละ 5.2) 

 
2. ความพึงพอใจ 
    ผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการเข2าร3วมกิจกรรมอยู3ใน

ระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข2อ (x�=3.62) เมื่อพิจารณาในรายข2อ พบว3า ข2อที่มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให2บริการมีความยืดหยุ3นสามารถปรับให2เหมาะสมกับสถานการณ$ได2 (x�=4.16) 

รองลงมาได2แก3 มีการประสานงานและประชาสัมพันธ$โครงการให2ทราบล3วงหน2า (x�=3.70) ได2รับความรู2หรือ

ประโยชน$จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน (x�=3.66) กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป�นประโยชน$ และสอดคล2อง

ตรงตามความต2องการของสังคมปFจจุบัน (x�=3.57) และข2อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการ

สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด2วย (x�=3.47) 
จากผลการประเมินโครงการในครั้งน้ี มีข2อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการคร้ังต3อไป คือ ควรมีการเพิ่ม

กิจกรรมเสริมท่ีมีความหลากหลาย มีจุดเน2นที่บ3งบอกถึงการเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนเพื่อเป�นความ
ทรงจําของบุคลากรและนักศึกษาที่ดีต3อไป 
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สารบัญตาราง 
 

หน3า 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุ3มตัวอย3าง               10 
ตารางที่ 2 ข2อมูลท่ัวไปของผู2ตอบแบบสอบถาม (n=192)            11 
ตารางที่ 3  ตารางค3าเฉล่ียและส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็น          12 

ของผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2559 
โดยรวมและรายด2าน (n=192)     

 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



1 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. โครงการ ทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2559 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ ได2รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให2 จัดต้ังเป�น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2531 ในนามของ “วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ช่ือ
ย3อ คือ ว.ภ.น.  หลังจากที่ได2จัดต้ังวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร2อยแล2ว ก็ได2ทําการพัฒนาผลงาน
ทางด2านต3าง ๆ  จนเป�นที่ประจักษ$ต3อสังคม ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการการศึกษา การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ท่ีเพียบพร2อมด2วยคุณภาพ ซ่ึงตลอดเวลา 12 ป� ที่วิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได2ทําการจัดการเรียนการสอนอย3างมีคุณภาพเสมอมา จึงได2รับใบอนุญาตให2เปล่ียนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป�น “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (North-Eastern University :N.E.U.) 
เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2542  ต้ังแต3น้ันจนมาถึงปFจจุบัน 
 ด2วยความภาคภูมิใจในคุณภาพของการศึกษา และรําลึกถึงในบุญคุณของผู2ให2กําเนิดมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองท3าน คือ ดร.มังกร และดร.ประภา ภักด์ิโพธ์ิ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึง
ได2จัดกิจกรรม ทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2559 ข้ึน เพื่อทําบุญรําลึกวัน
เปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย และเพื่อให2นักศึกษาและบุคลากรได2รําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย 
ต3อไป 
 
3. วัตถุประสงค- 
    3.1 เพื่อทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย 
    3.2 เพื่อให2นักศึกษาและบุคลากรได2รําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย 
 
4. ความสอดคล3อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร- : เป�นสถาบันในการอนุรักษ$ ส3งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปFญญาท2องถ่ิน 

เปAาประสงค-หลัก : มีการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปFญญาท2องถ่ิน 
เปAาประสงค-เชิงยุทธศาสตร- : ศูนย$ศิลปวัฒนธรรมเป�นผู2นําด2านการส3งเสริม พัฒนา และอนุรักษ$

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปFญญาท2องถ่ิน 
 กลยุทธ- ที่ 1 : ส3งเสริม พัฒนา และอนุรักษ$ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปFญญาท2องถ่ิน 
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 แผนงาน ที่ 1 : ส3งเสริมและอนุรักษ$ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปFญญาท2องถ่ิน 
 
5. ผู3เสนอโครงการ รองศาสตราจารย$สําเร็จ  คําโมง 
 
6. เปAาหมายการดําเนินการ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข2าร3วมกิจกรรมไม3น2อยกว3า 
ร2อยละ 80 ของผู2เข2าร3วมทั้งหมด จํานวน 200 คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข2าร3วม
กิจกรรมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ไม3น2อยกว3าร2อยละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดวBาจะได3รับ 
     7.1 นักศึกษาและบุคคลากรได2มีส3วนร3วมในการ ได2ทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย   
     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได2ส3งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ$ สืบสาน และเผยแพร3 
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอย3างครบวงจร 
     7.3 ได2หลอมรวมจิตใจกันเป�นหน่ึงเดียวกันของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ 

ลําดั
บที่ 

รายการกิจกรรม 

ระยะเวลา   
ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 

สัป
ดา

ห$ท
ี่ 1

 

สัป
ดา

ห$ท
ี่ 2

 

สัป
ดา

ห$ท
ี่ 3

 

สัป
ดา

ห$ท
ี่ 4

 

สัป
ดา

ห$ท
ี่ 1

 

สัป
ดา

ห$ท
ี่ 2

 

สัป
ดา

ห$ท
ี่ 3

 

สัป
ดา

ห$ท
ี่ 4

 

1 เขียนโครงการขออนุมัติ         
2 สํารวจวัดที่นิมนต$พระ         
3 วางแผนและดําเนินการ         
4 ติดต3อประชาสัมพันธ$มหาวิทยาลัยฯ         
5 ดําเนินกิจกรรม         
6 ประเมินผลเขียนรายงาน         
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9. สถานที่ดําเนินงานกิจกรรม 
อาคาร 6 ศูนย$ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง 
 

10. งบประมาณในการดําเนินการ 
10.1 คBาตอบแทน 

       - ค3าจตุปFจจัยถวายพระ จํานวน 9 รูป ๆ ละ 1,000 บาท           เป�นเงิน 10,000  บาท 
       - ค3าบํารุงอาสนะพระ จํานวน 9 ท่ี 1,000 บาท    เป�นเงิน 1,000  บาท 
 10.2 คBาใช3จBายเบ็ดเตล็ด 

     - เคร่ืองไทยทาน จํานวน 9 สํารับ ๆ ละ300 บาท    เป�นเงิน  2,700  บาท 
     - ภัตราหารเพลสําหรับพระ จํานวน 9 รูป ๆ ละ200 บาท   เป�นเงิน  1,800  บาท 
     - ปHายไวนิลช่ืองานขนาด 14 ตารางเมตรๆ ละ 100 บาท    เป�นเงิน  1,400  บาท 
     - พุ3มดอกไม2 จํานวน 3 พุ3ม ๆ ละ 1,000 บาท     เป�นเงิน  3,000  บาท 
     - เคร่ืองประจําโต̀ะหมู3บูชา ได2แก3 เทียน ธูป ดอกไม2 จํานวน 500 บาท  เป�นเงิน     500  บาท 
     - อาหารและเครื่องด่ืมสําหรับผู2เข2าร3วมงาน จํานวน 200 คน   เป�นเงิน 25,000  บาท 
     - ปHายไวนิลนิทรรศการประวัติการก3อต้ังมหาวิทยาลัย  

ขนาด 10.5 ตารางเมตร จํานวน 2 ปHาย     เป�นเงิน   2,000 บาท 
รวมเป�นเงินทั้งส้ิน   47,400 บาท 

 
 

11. ประเภทของโครงการ 
เกณฑ-มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมวิชาการ      กิจกรรมกีฬาหรือส3งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน$หรือรักษาส่ิงแวดล2อม  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมส3งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ (TQF) 
ด2านคุณธรรม จริยธรรม  ด2านความรู2  ด2านทักษะทางปFญญา 

  ด2านทักษะความสัมพันธ$ระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด2านทักษะการวิเคราะห$เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

� 

� 
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มาตรการสBงเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 
ด2านการส3งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 

  ด2านส3งเสริมให2มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป�นไทย (Decency) 
  ด2านการสร2างภูมิคุ2มกันจากยาเสพติด (Drug-Free) 
 
เคร่ืองมือที่ใช3ในการสรุปผล/ประเมินโครงการ/แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเปAาหมายและตัวช้ีวัด 
แบบประเมิน     1.แบบประเมินผลโครงการ  
                    2. แบบประเมินเปAาหมายและตัวชี้วัด 
          มีการประเมิน 
         1.  ประเมินจาก    เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
         2.  ประเมินจาก                     เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
เคร่ืองมือที่ใช3ในการประเมินผล  

แบบประเมินกระบวนการ                    แบบประเมินผลสําเร็จ    
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบหนังสือตอบรับ                      แบบฟอร$มการลงทะเบียน   
 แบบฟอร-มสมุดเย่ียมชมโครงการ 

อ่ืนๆ (ระบุ)  
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บทท่ี 2 
กิจกรรมและการดําเนินโครงการ 

 
 โครงการทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2559 เป�นโครงการของศูนย$
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีจัดให2บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได2เกิดความภาคภูมิใจใน
คุณภาพของการศึกษา และรําลึกถึงในบุญคุณของผู2ให2กําเนิดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป�น
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีท้ังสองท3าน คือ ดร.มังกร และดร.ประภา ภักด์ิโพธ์ิ ท่ีได2จัดต้ังเม่ือวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 
2531 ในนามของ “วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ช่ือย3อคือ ว.ภ.น.  หลังจากที่ได2จัดต้ังวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร2อยแล2ว ก็ได2ทําการพัฒนาผลงานทางด2านต3าง ๆ  จนเป�นท่ีประจักษ$ต3อสังคม ท้ังในเรื่อง
การบริหารจัดการการศึกษา การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ท่ีเพียบพร2อม
ด2วยคุณภาพ ซ่ึงตลอดเวลา 12 ป� ที่วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได2ทําการจัดการเรียนการสอนอย3างมี
คุณภาพเสมอมา จึงได2รับใบอนุญาตให2เปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป�น “มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” (North-Eastern University :N.E.U.) เมื่อ วันท่ี 27 ธันวาคม 2542  ต้ังแต3น้ันจนมาถึง
ปFจจุบัน ดังน้ัน บุคลากร และนักศึกษาในมาหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได2จัดกิจกรรม ทําบุญรําลึกวัน
เปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2559 ข้ึน เพื่อทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย 
และเพื่อให2นักศึกษาและบุคลากรได2รําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ต3อไป 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2559 ผู2ประเมิน

มี ข้ันตอนการวิเคราะห$ข2อมูลคือ ข2อมูลจากแบบสอบถามส3วนท่ี 1 ซึ่งเป�นคําถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได2นํามาวิเคราะห$ โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค3าร2อยละ (Percentage) ข2อมูลจาก
แบบสอบถามส3วนท่ี 2 ซึ่งเป�นคําถามแบบมาตราส3วนประมาณค3า (Rating Scale) ได2นํามาวิเคราะห$ โดยหา

ค3าเฉล่ีย (Mean :x�) และค3าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

เกณฑ$การแปลความหมายค3าเฉล่ีย (x�) (ทิพยา  กิจวิจารณ$,  2552) 
ค3าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู3ในระดับ   มากที่สุด 
ค3าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู3ในระดับ   มาก 
ค3าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู3ในระดับ   ปานกลาง 
ค3าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู3ในระดับ    น2อย 
ค3าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู3ในระดับ    น2อยมาก 

 
ประชากรที่ใช3ในการประเมิน 
 ประชากรที่ใช2ในการศึกษา คือ ผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�
การศึกษา 2559  จํานวน 192 คน 
กลุBมตัวอยBาง 
 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนกลุ3มตัวอย3าง  
 

สถานภาพ  จํานวนกลุBมตัวอยBาง 
นักศึกษา  36 
อาจารย$  156 

รวม  192 
 
ผู2ประเมินได2เสนอผลการประเมิน โดยแบ3งเป�น 1 ตอน 2 ส3วน ดังน้ี 

ส3วนที่ 1 สอบถามข2อมูลทั่วไปของผู2ตอบแบบสอบถาม 
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ส3วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 
2559 
 

ซึ่งจะได2นําเสนอผลการประเมินดังน้ี 
 
1. ข3อมูลทั่วไป 
 

สBวนที่ 1 ข3อมูลทั่วไปของผู3ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 ข2อมูลทั่วไปของผู2ตอบแบบสอบถาม (n=192) 
 

ตัวแปร จํานวน ร3อยละ 
เพศ   
ชาย 44 22.9 
หญิง 148 77.1 
สถานภาพ   
นักศึกษา 36 18.8 
อาจารย$ 156 81.3 
การศึกษา   
ปริญญาตรี 36 18.8 
ปริญญาโท 146 76.0 
ปริญญาเอก 10 5.2 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�

การศึกษา 2559  พบว3า ผู2ให2ข2อมูลและทําแบบประเมินส3วนใหญ3เป�นเพศหญิง จํานวน 148 คน (ร2อยละ 77.1) 
และเพศชาย จํานวน 44 คน (ร2อยละ 22.9) อาชีพนักศึกษา จํานวน 36 คน (ร2อยละ 18.8) รองลงมา อาจารย$ 
จํานวน 156 คน (ร2อยละ 81.3) ระดับการศึกษา ส3วนใหญ3อยู3ในระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน (ร2อยละ 18.8) 
รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 146 คน (ร2อยละ 76.0) และปริญญาเอก 10 (ร2อยละ 5.2) 
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2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

สBวนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 

ตารางที่ 3 ตารางค3าเฉล่ียและส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะ  
   เป�นมหาวิทยาลัยโดยรวม และรายด2าน (n=192) 

 

การประเมินผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียน
สถานะเป�นมหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ 

x� S.D ความหมาย ลําดับท่ี 

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ
ให2บริการมีความยืดหยุ3นสามารถปรับให2
เหมาะสมกับสถานการณ$ได2 

4.16 1.21 มาก 1 

2. ได2รับความรู2 หรือประโยชน$จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 

3.66 1.33 มาก 3 

3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรม
อย3างชัดเจน 

3.50 1.56 ปานกลาง 8 

4. สถานที่สําหรับการให2บริการมีความ
เหมาะสม 

3.53 1.44 มาก 7 

5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

3.55 1.42 มาก 6 

6. สามารถนําความรู2จากการเข2าร3วม
กิจกรรมไปใช2ร3วมกับชีวิตประจําวัน 

3.56 1.45 มาก 5 

7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม 
และจริยธรรมด2วย 

3.47 1.50 ปานกลาง 10 

8. ผู2รับผิดชอบกิจกรรมมีการให2บริการที่ดี 3.49 1.44 ปานกลาง 9 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ$
โครงการให2ทราบล3วงหน2า 

3.70 1.43 มาก 2 

10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป�นประโยชน$ 
และสอดคล2องตรงตามความต2องการของ
สังคมปFจจุบัน 

3.57 1.49 มาก 4 

โดยรวม 3.62 .70 มาก - 
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  จากตารางที่ 3 แสดงให2เห็นว3าผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจใน

การเข2าร3วมกิจกรรมอยู3ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข2อ (x�=3.62) เมื่อพิจารณาในรายข2อ พบว3า ข2อท่ีมี
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให2บริการมีความยืดหยุ3นสามารถปรับให2เหมาะสมกับ

สถานการณ$ได2 (x�=4.16) รองลงมาได2แก3 มีการประสานงานและประชาสัมพันธ$โครงการให2ทราบล3วงหน2า 

(x�=3.70) ได2รับความรู2 หรือประโยชน$จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน (x�=3.66) กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ี

เป�นประโยชน$ และสอดคล2องตรงตามความต2องการของสังคมปFจจุบัน (x�=3.57) และข2อท่ีมีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด2วย (x�=3.47) 
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บทที ่4 
สรุปผลการประเมินและข3อเสนอแนะ 

 
การประเมินเรื่องน้ีเป�นการประเมินโครงการทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป� 

2559 ใช2กลุ3มตัวอย3างในการวิจัยทั้งส้ิน 197 คน ประกอบด2วย นักศึกษา 130 คน อาจารย$ 40 คน เจ2าหน2าท่ี 27 
คน ในการประเมินครั้งน้ี ผู2 วิจัยใช2ข2อมูลจากแบบสอบถามส3วนท่ี 1 ซึ่งเป�นคําถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได2นํามาวิเคราะห$ โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค3าร2อยละ (Percentage) ข2อมูลจาก
แบบสอบถามส3วนท่ี 2 ซึ่งเป�นคําถามแบบมาตราส3วนประมาณค3า (Rating Scale) ได2นํามาวิเคราะห$ โดยหา

ค3าเฉล่ีย (Mean :x�) และค3าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 

1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป� 2559 ได2ผลดังน้ี 
การประเมินโครงการครั้งน้ี ได2มีการแจกแบบสอบถามด2วยวิธีการสุ3มกลุ3มตัวอย3าง จํานวนทั้งหมด 200 ชุด 

และได2รับแบบสอบถามกลับคืน 192 ชุด เน้ือหาท่ีใช2ในการสอบถามผู2เข2าร3วมกิจกรรม เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย โดยสร2างจากประเด็นด2านความพึงพอใจ 10 ข2อ ดังน้ี  

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให2บริการมีความยืดหยุ3นสามารถปรับให2เหมาะสมกับสถานการณ$ได2 
2. ได2รับความรู2 หรือประโยชน$จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย3างชัดเจน 
4. สถานที่สําหรับการให2บริการมีความเหมาะสม 
5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
6. สามารถนําความรู2จากการเข2าร3วมกิจกรรมไปใช2ร3วมกับชีวิตประจําวัน 
7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด2วย 
8. ผู2รับผิดชอบกิจกรรมมีการให2บริการที่ดี 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ$โครงการให2ทราบล3วงหน2า 
10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป�นประโยชน$ และสอดคล2องตรงตามความต2องการของสังคมปFจจุบัน 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย ประจําป�

การศึกษา 2559  พบว3า ผู2ให2ข2อมูลและทําแบบประเมินส3วนใหญ3เป�นเพศหญิง จํานวน 148 คน (ร2อยละ 77.1) 
และเพศชาย จํานวน 44 คน (ร2อยละ 22.9) อาชีพนักศึกษา จํานวน 36 คน (ร2อยละ 18.8) รองลงมา อาจารย$ 
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จํานวน 156 คน (ร2อยละ 81.3) ระดับการศึกษา ส3วนใหญ3อยู3ในระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน (ร2อยละ 18.8) 
รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 146 คน (ร2อยละ 76.0) และปริญญาเอก 10 (ร2อยละ 5.2) 

ผลการประเมินครั้งน้ี พบว3า ผู2เข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจใน

การเข2าร3วมกิจกรรมอยู3ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข2อ (x�=3.62) เมื่อพิจารณาในรายข2อ พบว3า ข2อท่ีมี
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให2บริการมีความยืดหยุ3นสามารถปรับให2เหมาะสมกับ

สถานการณ$ได2 (x�=4.16) รองลงมาได2แก3 มีการประสานงานและประชาสัมพันธ$โครงการให2ทราบล3วงหน2า 

(x�=3.70) ได2รับความรู2 หรือประโยชน$จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน (x�=3.66) กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ี

เป�นประโยชน$ และสอดคล2องตรงตามความต2องการของสังคมปFจจุบัน (x�=3.57) และข2อท่ีมีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด2วย (x�=3.47) 
 

2. ข3อเสนอแนะ 
2.1 ข3อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปTด 
 1) ควรมีกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด2วย 

  2) ผู2รับผิดชอบกิจกรรมควรมีการแนะนําการให2บริการท่ีดี 
  3) ควรมีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย3างชัดเจน     
  4) ควรจัดสถานท่ีสําหรับการให2บริการอย3างมีความเหมาะสม 

 
2.2 ข3อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปTด 

  ผู2เข2าร3วมเข2าร3วมทําบุญรําลึกวันเปล่ียนสถานะเป�นมหาวิทยาลัยมีข2อเสนอแนะ คือ ควรมีการเพิ่ม
กิจกรรมเสริมท่ีมีความหลากหลาย มีจุดเน2นที่บ3งบอกถึงการเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนเพื่อเป�นความ
ทรงจําของบุคลากรและนักศึกษาท่ีดีต3อไป  
 


