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เอกสารประกอบรายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

 
 1. โครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติแลว  (เอกสารหมายเลข 1) 

 2. กําหนดการ   

 3. คําสั่ง หรือ บันทึกขอความแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  (เอกสารหมายเลข 2) 
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 5. รายงานผลโครงการแบบละเอียด เพ่ือเผยแพรในรูปแบบของบทความ 

 6. ตัวอยางแบบสอบถาม / แบบประเมิน และสรุปผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข 3) 

 7. รายชื่อผูเขาโครงการจากการลงทะเบียน 

 8. ภาพถาย 
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 

โปรแกรมวิชาปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลของโครงการ / กจิกรรม 
 

ช่ือโครงการ : โครงการคายพัฒนาจิตอาสาสูทองถ่ิน 

ประเภทของโครงการ/กจิกรรม  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
            กิจกรรมวิชาการ                                  กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ    
            กิจกรรมนันทนาการ                              บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม 
           กิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม                  กิจกรรมบรกิารวิชาการแกชุมชน 
             

ระยะเวลาดําเนินการ   วันที่  24 – 26 มีนาคม 2558 

สถานที่ดําเนินโครงการ  โรงเรียนบึงพะไล ตําบลบึงพะไล อาํเภอแกงสนามนาง จงัหวัดนครราชสีมา 

 (แนบโครงการที่ไดรับอนุมัติ  เปนเอกสารหมายเลข 1) 
 
สวนท่ี 2 ผูปฏิบัติงานในโครงการ / กจิกรรม 
มีจํานวนผูปฏิบัติงานในโครงการตามคําสัง่หรือบันทึกขอความ  ดังน้ี 
          1. อาจารย                                         
          2. บุคลากรสายสนับสนุน                         
          3. นักศึกษา                                         
          4. บุคคลอื่นๆ                                        

จํานวน  6  ราย 
จํานวน ....  ราย 
จํานวน  45 ราย 
จํานวน  .... ราย 

(แนบคําสั่งปฏิบัติงาน / บันทกึขอความ เปนเอกสารหมายเลข 2)  
 
สวนท่ี 3 งบประมาณ 

 

โครงการ / กิจกรรม ใชงบประมาณ      บกศ.                กศ.ปช.        

                                       ของ    โปรแกรมวิชา       คณะ 

                                                จํานวนเงินที่ใช 40,00 บาท  คงเหลือ   0   บาท 

กําหนดการจัดโครงการ / กิจกรรม       เร็วกวาแผน        เปนไปตามแผน    ชากวาแผน 
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สวนท่ี 4 ประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ (ตามทีร่ะบุไวในโครงการที่ของบประมาณ) 
 
วัตถุประสงคขอที่ 1.  เพื่อสงเสรมิใหนักศึกษาเปนผูบําเพ็ญประโยชนและมจีิตสาธารณะ 
                       ผลการดําเนินงาน นักศึกษาไดบําเพ็ญประโยชนและมีจิตสาธารณะ 
                                บรรลุวัตถุประสงค                                ไมบรรลุวัตถุประสงค 
วัตถุประสงคขอที่ 2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณในการทํากิจกรรมรวมกัน 
                        ผลการดําเนินงาน นักศึกษามทีักษะและประสบการณในการทํากจิกรรมรวมกัน 
                                 บรรลุวัตถุประสงค                                ไมบรรลุวัตถุประสงค 
วัตถุประสงคขอที่ 3. เพื่อใหนักศึกษามีสวนในการชวยเหลือสังคมและทองถ่ิน 
                        ผลการดําเนินงาน นักศึกษาไดมีสวนในการชวยเหลือสังคมและทองถ่ิน 
                                 บรรลุวัตถุประสงค                                ไมบรรลุวัตถุประสงค 
 
                        ผลการดําเนินงาน  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาไดนํานักศึกษาไปทํากิจกรรม
ซอมแซมหองนํ้า โรงอาหาร อาคารของโรงเรียนในสวนที่ชํารุดทรุดโทรม อันเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีมนุษย
สัมพันธที่ดีและการชวยเหลือสังคมเปนจุดเริ่มตนของการเสริมสรางการจิตอาสาและนําประสบการณที่ทํากิจกรรมมา
ประยุกตใชกับการเรียน การทํากิจกรรมกลุมและการชวยเหลือกิจกรรมของสวนรวม 
                                 บรรลุวัตถุประสงค                                ไมบรรลุวัตถุประสงค 
 
สวนท่ี 5 ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ (ตามทีร่ะบุไวในโครงการที่ของบประมาณ) 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ระบุไวในโครงการ 
        1.  คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จํานวน 45 คน เขารวมโครงการ 
            ผลการประเมิน  มีคณาจารยและนักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 51 คน 
                                   บรรลุเปาหมาย                                ไมบรรลเุปาหมาย 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ระบุไวในโครงการ 
        1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอกจิกรรมรอยละ  80 
        2. การประเมินผูเขาอบรมโดยวิทยากรอยูในข้ัน 3.50  (ในการแบงระดับการประเมิน 1 2 3 4 5) 
           ผลการประเมิน  
                                     บรรลุเปาหมาย                                ไมบรรลเุปาหมาย 

(แนบตัวอยางแบบสอบถาม/แบบประเมิน และสรปุผลการประเมิน เปนเอกสารหมายเลข 3) 

                ผลการประเมินของโครงการไดรอยละ 86.5 แปลงคาคะแนนได 4.32 คะแนน 
 

 
สวนท่ี 6 ปญหาที่พบในการดําเนินงาน หรือขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 ไมม ี
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สวนท่ี 7 ขอเสนอแนะของโปรแกรมวิชา เพื่อนําไปปรบัปรุงหรือเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดกจิกรรม หรือกําหนด
เปนมาตรฐานการดําเนินงานครั้งตอไป 

ควรกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรในหนวยใหมีความชัดเจนในภาระที่รับผิดชอบอยางครบถวน เพื่อให
รับทราบและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางจริงจัง และควรมีการจัดประชุมใหทุกคนไดรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ตนอยางชัดเจนในสิ่งที่ไดดําเนินการแลวจริง จะไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงบทบาทการมีสวนรวม 

นอกจากน้ันอยากใหนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินกจิกรรมใหมากที่สดุเพิ่มการประชาสัมพันธใหเปนที่รู
จัดในหลากหลายชองทางและจะเกิดการประสานความรวมมือกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรม
ใหมากข้ึน  หากเปนไปไดมีการหมุนกันรับผิดชอบงานในหนวยก็อาจจะทําใหเกิดงานในมุมมองใหมๆ 

ลงช่ือ.................................................................   ผูรายงานขอมูล 

         (นายวุฒิไกร  ไชยมาลี) 

ตําแหนง     อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

 วนัที ..26...... เดอืน ....เมษายน........... พ.ศ. 2558 

ลงช่ือ.............................................................   ประธานโปรแกรมวิชา 

        (นายโยธิน  มาหา) 

ตําแหนง ประธานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 วนัที ...28... เดอืน ....เมษายน............... พ.ศ. 2558 

ลงช่ือ.............................................................   คณบดี 

        (ผูชวยศาสตราจารยเมินรัตน  นวะบุศย) 

 ตําแหนง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

  วันที ...3..... เดอืน ....พฤษภาคม.............. พ.ศ. 2558 
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  แบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการคายพัฒนาจิตอาสาสูทองถ่ิน 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

................................. 
ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง :  ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง    หนาขอความท่ีเปนจริง 

□ ชาย □ หญิง
ตอนท่ี  2   ประเมินความพึงพอใจตอโครงการ 
 คําชี้แจง :  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทานดังน้ี 
  สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอโครงการ 

  ระดับ  5 = มากท่ีสุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช   2 = นอยหรือตํ่ากวามาตรฐาน   
1 = นอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุงแกไข 
  2.1 ความรูความเขาใจในทักษะการปฏิบัติงาน 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด

1 กอนเขาโครงการ 
2 หลงัเขาโครงการ 

 2.2 ความเหมาะสมของโครงการ 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด

3 โครงการมปีระโยชนตอการปลูกจิตสํานึกการบําเพญ็
ประโยชน 

4 โครงการสงสริมการดําเนินชีวิตอยางเพียงพอ 
5 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ 

  2.3 ผูเขารวมโครงการ 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด

6 สานสัมพันธกับรุนพี่รุนนอง 
7 สานสัมพันธระหวางอาจารยกบันักศึกษา 
8 สานสัมพันธกับชุมชน 
9 สานสัมพันธกับการทํางานเพื่อสังคม 

  2.4 การบริการโครงการ 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด

10 ความสะดวกสบายในการติดตอประสานงานในการเขา
รวมโครงการ 

11 การอํานวยความสะดวกระหวางโครงการ 
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12 ความพึงพอใจในสถานที่โครงการ 

  2.5 ดานอ่ืนๆ 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด

13 การประชาสมัพันธโครงการ 
14 อาหารและเครื่องด่ืม 
15 สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ใชในโครงการ 

สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

3.1 สิ่งที่ทานพงึพอใจในการเขาคายในครั้งน้ี 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

3.2  สิ่งที่ควรเสนอแนะนําไปพฒันาการเขาคายในโอกาสตอไป 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี)........................................................................................................................................... 

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

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

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

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

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอื  เราจะนําขอเสนอแนะของทานมาปรับปรงุพฒันาโครงการตอไป 



โครงการโครงการคายพัฒนาจิตอาสาสูทอง ถิ่น   โปรแกรมวิชาปรัชญา  ศาสนาและเทว
วิทย า ได ดํา เ นินก าร ดว ยวิธีก า รป ระ เมินความพึง พอ ใจ ในก าร เขา รว มกิจก รร ม   กา รป ระ เมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงาน มีรายละเอียดดัง น้ี  

1. การประเมินความพึงพอใจ ในการ เขา รวมกิจกรรม  โดยใชแบบสอบถามใหไดตอบ
คําถามในดานความพึงพอใจดัง น้ี 

  ใชระบบการวัดระดับ 5 ระดับ คือ  
ระระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 5 
ดับความพึงพอใจมาก ระดับ 4 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ระดับ 3 
ระดับความพึงพอใจนอย ระดับ 2 
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ระดับ 1 

ใช เกณฑในการแปลผลขอมูลจากระดับคาเฉลี่ย (X) 
ระดับคาเฉลี่ย 4 .51 - 5.00   หมายถึง  มากที่สุด  
ระดับคาเฉลี่ย 3.51 - 4.50   หมายถึง  มาก  
ระดับคาเฉลี่ย 2.51 - 3.50   หมายถึง  ปานกลาง  
ระดับคาเฉลี่ย 1.51 - 2.50   หมายถึง  นอย  
ระดับคาเฉลี่ย  0 - 1.50  หมายถึง   นอยที่สุด 

  ผลการประเมินประเมิน 
กิจกรรมที่ประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด N X SD แปลผล 

กิจกรรมโครงการ 5 4 3 2 1 

ความรูความเขาใจในทักษะการ
ปฏิบัติงาน
1. กอนเขาโครงการ 15 20 10 0 0 45 4.11 0.74 มาก 
2. หลงัเขาโครงการ 16 22 7 0 0 45 4.20 0.69 มาก 
ความเหมาะสมของโครงการ
3. โครงการมีประโยชนตอการ
ปลูกจิตสํานึกการบําเพญ็
ประโยชน 

15 25 5 0 0 45 4.22 0.63 มาก 

4. โครงการสงสริมการดําเนิน
ชีวิตอยางเพียงพอ 

9 24 12 0 0 45 3.93 0.68 มาก 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลา
ที่ดําเนินโครงการ 

14 46 18 0 0 78 3.95 0.64 มาก 

ผูเขารวมโครงการ
6. สานสัมพันธกบัรุนพี่รุนนอง 21 21 3 0 0 45 4.40 0.61 มาก 



7. สานสัมพันธระหวางอาจารย
กับนักศึกษา 

18 20 7 0 0 45 4.24 0.70 มาก 

8. สานสัมพันธกบัชุมชน 22 22 1 0 0 45 4.47 0.54 มาก 
9. สานสัมพันธกบัการทํางานเพื่อ
สังคม 

15 26 4 0 0 45 4.24 0.60 มาก 

การบริการโครงการ
10. ความสะดวกสบายในการ
ติดตอประสานงานในการเขารวม
โครงการ 

17 17 11 0 0 45 4.13 0.78 มาก 

11. การอํานวยความสะดวก
ระหวางโครงการ 

25 20 0 0 0 45 4.56 0.50 
มาก
ที่สุด 

12. ความพึงพอใจในสถานที่
โครงการ 

24 19 2 0 0 45 4.49 0.58 มาก 

ดานอื่นๆ 

13. การประชาสัมพันธโครงการ 22 20 3 0 0 45 4.42 0.61 มาก 
14. อาหารและเครื่องด่ืม 18 26 1 0 0 45 4.38 0.53 มาก 
15. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ที่ใชในโครงการ 

16 16 13 0 0 45 4.07 0.80 มาก 

รวม 267 344 97 0 0 45 4.25 0.64 มาก 

 จากผลการประเมินและการแปรผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการคายพัฒนาจิต
อาสาสูทอง ถ่ิน  มีผูที่ตอบแบบสอบถามคิดเปนชายจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 31.11% ที่ เปน
หญิง 31 คน คิดเปนรอยละ 68.89%  การจัดโครงการในครั้ ง น้ีมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โดยภาพรวมอยูที่  4.25  คิดเปนรอยละ 85 ซึ่ งอ ยู ในระดับ   มาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา   สวนมากอ ยู ในระดับมาก  โดยขอที ่มีคา เฉลี่ยสูงสุดคือ  ขอ  11.  การอํานวยความสะดวก
ระหวางโครงการ  ( X  = 4.56 ,  S .D. = 0.50) คิดเปนรอยละ 91.2% รองลงมาคือ  ขอ   12. ความ
พึงพอใจในสถานที่โครงการ ( X  =  4.49 ,  S .D. = 0.58)  คิดเปนรอยละ 89.8%   และขอ8.  สาน
สัมพันธกับชุมชน ( X  = 4.47, S.D. =0.54)   คิดเปนรอยละ 89 .4%  สวนขอที่มีคาเฉลี่ย ตํ่าสุดคือ
ขอ4. โครงการสงสริมการดําเนินชีวิตอยาง เพียงพอ  ( X  =  3.93 ,  S .D. = 0.68)   คิดเปนรอยละ 
78.6% 
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