
บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ 

ครั้งนี้ ผูประเมินไดใหความสําคัญกับสัมฤทธิ์ผลของโครงการ วาเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการมากนอย

เพียงใด โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ใชแบบประเมินความพึงพอใจ ประกอบดวย ๘ 

คําถาม (Check List) แบบประเมินคา (Rating Scale) และคําถามปลายเปด (Open-End-Question) ซ่ึงได

แจกแบบประเมินท้ังสิ้นจํานวน ๒๐๐ ชุด ไดรับแบบประเมินกลับมาจํานวน ๑๖๒ ชุด ในการเก็บรวบรวมขอมูล

ไดเก็บระหวางดําเนินโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (X�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

แปลผลระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจตามแนวคิดเรนสิส ลิเคิรท (Rensis Likert) หรือ การวัดแบบ 

Likert’s Scale โดยการใหคะแนนขอมูลมีคําตอบใหเลือก ๕ ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยท่ีสุด ซ่ึงมีผลการประเมินดังนี้ 

 ผลการประเมินโครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ ผูตอบแบบ

ประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๗๕.๓ มีอายุไมเกิน ๒๐ ป คิดเปนรอยละ ๖๖.๗ สวนใหญเปน

นักศึกษาท่ีพักอยูในหอพักสวัสดิการนักศึกษารอยละ ๕๗.๔ นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการและตอบแบบประเมิน

สวนใหญเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา คิดเปนรอยละ ๔๐.๗ ผูตอบแบบประเมินมี

ความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการเฉลี่ยอยูในระดับ มากท่ีสุด (X�=๔.๓๔) คิดเปนรอยละ ๘๖.๘ เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอคําถามท่ี ๕ เปนสิริมงคลใหกับชีวิต มีคะแนนความพึงพอใจสูงท่ีสุด ท่ีระดับมาก

ท่ีสุด (X�=๔.๖๔) คิดเปนรอยละ ๙๒.๘ และขอท่ีมีความพึงพอใจระดับคะแนนต่ําท่ีสุด คือ ขอคําถามท่ี ๓ 

สถานท่ีในการดําเนินโครงการ มีคะแนนความพึงพอใจท่ีระดับมาก (X�=๓.๙๙) คิดเปนรอยละ ๗๙.๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

หอพักสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดดําเนินโครงการทําบุญตัก
บาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ตอเนื่องมานับตั้งแตเริ่มเปดใหบริการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มาจนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๒ ไดดําเนินโครงการท้ังสองพ้ืนท่ี ในระหวางวันท่ี ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คือ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีนามน โดยในการดําเนินโครงการทําบุญ
ตักบาตรหอพัก สวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ นี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุท้ังสองพ้ืนท่ีมีกําหนดการจัด
กิจกรรมเหมือนกัน คือ นิมนตพระสงฆจํานวน ๕ รูป และถวายภัตตาหารเปนแบบปนโตใหแกพระสงฆเพ่ือนํา
กลับไปฉันท่ีวัด ท้ังนี้เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญตองไปเรียนในชวงเชา จึงมีความจําเปนตองดําเนินกิจกรรมให
แลวเสร็จภายในเวลา ๐๘.๓๐ น.  

ในการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรหอพัก สวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ผูประเมิน
ไดเล็งเห็นความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ของโครงการเปนสําคัญ จึงไดทําการประเมินผลโครงการ โดยนํา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากแบบประเมินของนักศึกษา มาสรุปผลและวิเคราะหเพ่ือประโยชนในการ
ใชเปนแนวทางของการจัดโครงการในปถัดไป ผูประเมินผลโครงการหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และผูมีสวนเก่ียวของทุกทานไมมากก็นอยตอไป 

 

 

นางสาวนภัทรธิดา  พรมดีราช 
       หอพักสวัสดิการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ บทนํา 

ขอมูลโครงการ และขอมูลพื้นฐานหอพักสวัสดิการนักศึกษา 

๑.๑ ขอมูลโครงการ 

 ๑.๑.๑ ชื่อโครงการ โครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจาํป ๒๕๖๒ 

๑.๑.๒ หลักการและเหตุผล  

ดวยหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ดําเนินงานใหบริการหอพักสวัสดิการ

นักศึกษาและบุคลากรท่ีพักอาศัยอยูในหอพัก ซ่ึงจัดทํากิจกรรมทําบุญตักบาตรหอพักตอเนื่องทุกปนับตั้งแตเริ่ม

เปดใหบริการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๐ มาจนถึงปจจุบัน โดยในป ๒๕๖๒ ไดจัดทํา

โครงการทําบุญตักบาตรหอพักท้ังสองพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

พ้ืนท่ีนามน เพ่ือความเปนสิริมงคลในชีวิต เปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุท่ีพักอาศัยอยูภายในหอพัก ตลอดจนเปนการปลูกฝงใหนักศึกษารูจักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป   

  ๑.๑.๓ วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูภายในหอพัก 

๒. เพ่ือความเปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิตระหวางการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    กาฬสินธุ 

   ๓. เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษารูจักการเสียสละ การใหทาน โดยมิไดหวังสิ่งอ่ืนตอบแทน 

    ๔. เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป 

   ๑.๑.๔ ผูรับผิดชอบโครงการ  

  - หอพักสวัสดิการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 ๑.๑.๕ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.  นักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูภายในหอพักมีขวัญและกําลังใจท่ีจะศึกษาเลาเรียน 

๒. เกิดความเปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิตระหวางท่ีศึกษาและพักอาศัยอยูในมหาวิทยาลัย 

    กาฬสินธุ 

๓. นักศึกษารูจักการเสียสละ การใหทาน โดยมิไดหวังสิ่งอ่ืนตอบแทน 

  ๔. ไดอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป 

 ๑.๑.๖ สถานท่ีดําเนินโครงการ  

  -  หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 
  -  หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ 

 ๑.๑.๗ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 



  ระหวางวันท่ี ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 ๑.๑.๘ งบประมาณ 

  จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

๑.๑.๙ แผนการดําเนินโครงการ 

 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา  
ปฏิบัติงาน)             แผนการใชจาย 

               งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)        

     (ใสจํานวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.วางแผนการดําเนินการ (P)    (แผนงาน)             

(แผนการเบิกจายเงิน)             

๒.การดําเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน)             

(แผนการเบิกจายเงิน)             

๓.การติดตาม ประเมินผล (C)  (แผนงาน)             

(แผนการเบิกจายเงิน)             

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผล               

การติดตาม (A) (แผนงาน)             

 
๑.๑.๑๐  ตัวชีว้ัดโครงการ  

๑. เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการ ๑,๐๐๐ คน 
๒. เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/ผูรับบริการรอยละ ๘๖.๘ 
๓. เชิงเวลา รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ ๑๐๐ 
๔. เชิงคาใชจาย ๕,๐๐๐ บาท 

๑.๑.๑๑ การติดตามและการประเมินผล จากแบบประเมินความพึงพอใจระหวางดําเนินโครงการและ
หลังจากเสร็จโครงการ 

 

๑.๒ ขอมูลพ้ืนฐานหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีวัตถุประสงคเพ่ือบริการนักศึกษาใหมีความพรอม
ในการศึกษาเลาเรียนและประหยัดเวลาในการเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยมีนักศึกษาท่ีพัก
อาศัยอยูในหอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนท่ีในเมือง จํานวน ๔๒๔ คน หอพักนักศึกษาหญิง พ้ืนท่ีนามน จํานวน 
๑๔๔ คน รวมเปน ๕๖๘ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) ซ่ึงภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษาจัดใหมี
ระบบรักษาความปลอดภัย ไดแก ติดตั้งกลองวงจรปดติดไวตามจุดตางๆ ของหอพักทุกชั้น และบริเวณโรงจอด

๕,๐๐๐ 



รถยนตและรถจักรยานยนต มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําหอพักตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท้ังนี้ เพ่ือชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของหอพักสวัสดิการนักศึกษา   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง กอตั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๒ อาคาร 
ลักษณะอาคารเปนรูปตัว L หันหนาเขาหากัน แตละอาคารมี ๗ ชั้น ชั้น ๑ มี ๓๑ หอง ชั้น ๒ – ๗ มีชั้นละ ๓๗ หอง 
มีโรงจอดรถยนตและรถจักรยานยนต โดยมีนักศึกษาพักอยูในหอพักสวัสดิการนักศึกษาจํานวน ๔๒๔ คน แยก
เปนนักศึกษาหญิง ๒๒๙ คน นักศึกษาชาย ๑๙๕ คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีนามน กอตั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ มี ๑ อาคาร คือ หอพัก
นักศึกษาหญิง  ในตัวอาคารมี ๔ ชั้น มีหองพักจํานวน ๗๒ หอง โดยมีนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษา
หญิงปจจุบันจํานวน ๑๔๔ คน 

 

 

 



 

 หอพักสวัสดิการนักศึกษา มีเจาหนาท่ีคอยใหบริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกท่ีมาพักอาศัยอยูใน
หอพัก หากมีปญหาในระหวางเขาพักอาศัย หรือเกิดเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถติดตอเจาหนาท่ีหอพักได
ตลอดเวลา ซ่ึงเจาหนาท่ีประจําหอพักมีดังตอไปนี้ 

 ๑. เจาหนาท่ีประจําสํานักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนท่ีในเมือง มีจํานวน ๓ คน ใหบริการดาน
งานเอกสาร การรับชําระคาเชาหองพัก คาสาธารณูปโภค การดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ดําเนินโครงการตางๆ ท่ี
เก่ียวกับหอพัก รวมท้ังใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมีปญหา สําหรับเจาหนาท่ีประจําหอพักนักศึกษา
หญิง พ้ืนท่ีนามน มีจํานวน ๑ คน 

 ๒. เจาหนาท่ีดูแลหอพัก และซอมบํารุงวัสดุ-อุปกรณตางๆ ภายในหองพัก ประจําหอพักสวัสดิการ

นักศึกษา พ้ืนท่ีในเมือง มีจํานวน ๒ คน หอพักนักศึกษาหญิง พ้ืนท่ีนามน ใชบริการจากเจาหนาท่ีฝายซอมบํารุง

จากสวนกลาง 

๓. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําหอพักนักศึกษา พ้ืนท่ีในเมือง มีจํานวน ๖ คน หอพัก

นักศึกษาหญิง พ้ืนท่ีนามน เปนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยชุดเดียวกับมหาวิทยาลัย โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยน

กันเขาไปดูแล 

๔. แมบานประจําหอพักและอาคารกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนท่ีในเมือง มีจํานวน ๕ คน หอพัก

นักศึกษาหญิง (เปนแมบานของบริษัท) พ้ืนท่ีนามน มีจํานวน ๑ คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

การดําเนินโครงการ 

หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ดําเนินงานใหบริการหอพักสวัสดิการนักศึกษาและ

บุคลากรท่ีพักอาศัยอยูในหอพัก ซ่ึงจัดทํากิจกรรมทําบุญตักบาตรหอพักตอเนื่องเปนประจําทุกป นับตั้งแตเริ่ม

เปดใหบริการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มาจนถึงปจจุบัน โดยในป ๒๕๖๒ ไดจัดทําโครงการทําบุญตักบาตร

หอพักสวัสดิการนักศึกษาท้ังสองพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ี

นามน เพ่ือความเปนสิริมงคลในชีวิต เปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุท่ีพักอาศัยอยูภายในหอพัก ตลอดจนเปนการปลูกฝงใหนักศึกษารูจักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป   

 ๒.๑ การดําเนินการ  

 วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการทําบุญตักบาตร
หอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ เพ่ือหารือและเตรียมความพรอมของทุกฝาย โดยในท่ีประชุมของ
คณะกรรมการดําเนินโครงการของพ้ืนท่ีในเมือง ไดมีมติใหนิมนตพระสงฆจํานวน ๕ รูป เริ่มตักบาตรตั้งแตเวลา 
๐๗.๐๐ น. และถวายภัตตาหารเปนแบบใสปนโต โดยท้ังสองพ้ืนท่ีมีข้ันตอนและรูปแบบการดําเนินโครงการ
เหมือนกัน ซ่ึงกําหนดการมีดังนี้ 

 วันท่ี  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  หอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนท่ีในเมือง 
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบริการกลางโรงอาหาร 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเชา ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารบริการกลางโรงอาหาร 

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - กลาวอาราธนาศีล  อาราธนาพระปริตร 
 - พระสงฆ  ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต 
 - ถวายภัตตาหาร จตุปจจัยไทยธรรม 
 - พระสงฆกลาวอนุโมทนากถา/ประพรมน้ําพระพุทธมนต 

       เปนเสร็จพิธี 
วันท่ี  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  หอพักนักศึกษา  พ้ืนท่ีนามน 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนทางเขาหอพักนักศึกษา 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเชา ณ ชั้น ๑ หอพักนักศึกษา 

 - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - กลาวอาราธนาศีล  อาราธนาพระปริตร 
 - พระสงฆ  ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต 
 - ถวายภัตตาหาร จตุปจจัยไทยธรรม 

   - พระสงฆกลาวอนุโมทนากถา/ประพรมน้ําพระพุทธมนต 
         เปนเสร็จพิธี 
 ในการแตงกายสําหรับผูบริหาร อาจารยและบุคลากรท่ีใหแตงกายดวยเสื้อโทนสีเหลือง ในสวนของ
นักศึกษาใหแตงกายดวยชุดนักศึกษา 

 



  ๒.๑.๑ การเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรหอพัก ประจําป 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ 
ประชุมเพ่ือหารือการเตรียมความพรอมของโครงการ เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
อินทนิล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปท่ี ๔ จัดเตรียมสถานท่ี เมื่อวันท่ี ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 

๒.๑.๒ พิธีทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในชวงเชาเริ่มพิธีตักบาตรตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. นํา
โดยรองศาสตราจารยจิระพันธ  หวยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ 
ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมท้ังเจาของกิจการรานคา รานอาหารท่ีเปดใหบรกิารภายในอาคารกลางหอพัก
สวัสดิการนักศึกษา รวมกันตักบาตรพระสงฆจํานวน ๕ รูป ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบริการกลางโรง
อาหารหอพัก หลังจากนั้น เปนพิธีถวายภัตตาหารเชา ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารบริการกลาง โดยรอง
ศาสตราจารยจิระพันธ  หวยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จุดธูปเธียนบูชาพระรัตนตรัย และนาย

โสภณ มูลหา อาจารยประจําคณะศิลปะศาสตร นํากลาวอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ  ๕ รูป 

  

  



เจริญพระพุทธมนต จากนั้น คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุจํานวน ๕ คน ถวายภัตตาหาร จตุปจจัยไทย
ธรรม พระสงฆกลาวอนุโมทนากถา ประพรมน้ําพระพุทธมนต เปนอันเสร็จพิธี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  



๒.๑.๓ พิธีทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ พ้ืนที่นามน วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในชวงเชาเริ่มพิธีตักบาตรตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. 
นําโดยนายพัฒนา พ่ึงพันธุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญา
ไพศาล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ รวมกันตักบาตรพระสงฆจํานวน ๕ รูป ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารหอพักนักศึกษาหญิง หลังจาก
นั้น เปนพิธีถวายภัตตาหารเชา โดยนายพัฒนา พ่ึงพันธุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จุดธูปเธียน
บูชาพระรัตนตรัย และนายสมาน คงเจริญ ซ่ึงเปนปราชญชาวบานในพ้ืนท่ีอําเภอนามน นํากลาวอาราธนาศีล 
อาราธนาพระปริตร พระสงฆ  ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต จากนั้น คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุจํานวน 
๕ คน ถวายภัตตาหาร จตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆกลาวอนุโมทนากถา ประพรมน้ําพระพุทธมนต เปนอัน
เสร็จพิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ เจาของ
กิจการ รานคา รานอาหาร ที่เชาพ้ืนที่บริเวณโรงอาหารอาคารบริการกลาง และภายในหอพักสวัสดิการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง ไดนําภัตตาหารและน้ําปานะ รวมท้ังปจจัยมารวมถวาย
แดพระสงฆตามจิตศรัทธา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทท่ี ๓ 

การประเมินโครงการ 

การประเมินผลการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ วันท่ี ๓ 
– ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผูประเมินไดใหความสําคัญกับสัมฤทธิ์ผลของโครงการ วาเปนไปตามวัตถุประสงค
โครงการมากนอยเพียงใด โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
ประกอบดวย ๘ คําถาม (Check List) แบบประเมินคา (Rating Scale) และคําถามปลายเปด (Open-End-
Question) ซ่ึงไดแจกแบบประเมินท้ังสิ้น ๒๐๐ ชุด และไดรับแบบประเมินกลับมาจํานวน ๑๖๒ ชุด การเก็บ
รวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ไดเก็บหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว 

 ๓.๑ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบประเมินความพึงพอใจ  แบงออกเปน  ๓ ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี  ๑ แบบประเมินเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน  คือ เพศ  อายุ  และ

คณะวิชาท่ีศึกษาตอ   

   ตอนท่ี  ๒ ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ โดยลักษณะคําถามเปน Rating  Scale  ซ่ึงให

คะแนนเปน  ๕  ระดับ   

    พึงพอใจมากท่ีสุด  ใหคะแนน ๕  
    พึงพอใจมาก    ใหคะแนน ๔  
    พึงพอใจปานกลาง  ใหคะแนน ๓ 
    พึงพอใจนอย    ใหคะแนน ๒ 
    พึงพอใจนอยท่ีสุด  ใหคะแนน ๑  

   จากการใหคะแนนดังกลาวขางตน ผูประเมินจะแบงการวัดครั้งนี้ออกเปน  ๕  ระดับ โดยมี

วิธีการดังนี้ 

 

 

      

จากเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้ 

           ระดับความพึงพอใจ         ระดับคาเฉลี่ย 
       มากท่ีสุด    ๔.๒๑ - ๕.๐๐ 
       มาก     ๓.๔๑ - ๔.๒๐ 

       ปานกลาง    ๒.๗๑ - ๓.๖๐ 
       นอย     ๑.๙๑ - ๒.๗๐ 
       นอยท่ีสุด    ๑.๑๑ - ๑.๙๐ 
 
 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

 

๕-1 ๕ 
=   ๐.๘๐ = 

๕-๑ 

 



 คาเฉลี่ย  ๔.๒๑ - ๕.๐๐  เทากับระดับมากท่ีสุด  หมายความวา  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย  ๓.๔๑ - ๔.๒๐  เทากับระดับมาก หมายความวา  ระดับความพึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ย  ๒.๗๑ - ๓.๖๐  เทากับระดับปานกลาง หมายความวา  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  ๑.๙๑ - ๒.๗๐  เทากับระดับนอย หมายความวา  ระดับความพึงพอใจนอย 
 คาเฉลี่ย  ๑.๑๑ - ๑.๙๐  เทากับระดับนอยท่ีสุด หมายความวา  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

  ตอนท่ี  ๓  ทําการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะแลวมาจัดทําเปนขอ ๆ 

 ๓.๒ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 แบบประเมินท่ีไดรับคืน นํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(Statistical  Package  for  the  Social  Sciences)  สถิติการวิเคราะหขอมูล  คือ  รอยละ ดังนี้ 

  ๑.  คารอยละ  (Percentage)  ใชในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
  ๒.  คาเฉลี่ย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๔ 

ผลการประเมินโครงการและการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินโครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป 
๒๕๖๒ ผูประเมินไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน  

  ในการประเมินโครงการครั้งนี้ไดวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน  ไดแก  เพศ  อายุ  
คณะวิชาท่ีศึกษาตอ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง  ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 

๑.  เพศ 
      ๑.๑  หญิง 
      ๑.๒  ชาย 

 
๑๒๒ 
๔๐ 

 
๗๕.๓ 
๒๔.๗ 

รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

๒.  อายุ 
      ๒.๑  ไมเกิน ๒๐ ป 
      ๒.๒  ๒๑-๓๐  ป 
      ๒.๓  ๓๑-๔๐ ป 

 
๑๐๘ 
๕๓ 
๑ 

 
๖๖.๗ 
๓๒.๗ 
๐.๖ 

รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

๓. ท่ีพักอาศัย 
      ๓.๑ พักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
      ๓.๒ ไมไดพักหอพักสวัสดิการนักศึกษา 

 
๙๓ 
๖๙ 

 
๕๗.๔ 
๔๒.๖ 

รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

๔.  คณะวิชาท่ีศึกษาตอ 
     ๔.๑ คณะบริหารศาสตร 
     ๔.๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     ๔.๓ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ๔.๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
     ๔.๕ คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 
     ๔.๖ คณะศิลปศาสตร 

 
๓๖ 
๔๒ 
๑๒ 
๕ 

๖๖ 
๑ 

 
๒๒.๒ 
๒๕.๙ 
๗.๔ 
๓.๑ 

๔๐.๗ 
๐.๖ 

รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

 



 จากตาราง  ๑  พบวา  ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ  ๗๕.๓)  อายุไมเกิน ๒๐ ป 
(รอยละ ๖๖.๗) เปนนักศึกษาท่ีพักอยูภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา (รอยละ ๕๗.๔) และศึกษาคณะวิชา
ศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา (รอยละ ๔๐.๗) สําหรับคณะวิชาท่ีตอบแบบประเมินนอยท่ีสุดคือ คณะ
ศิลปศาสตร (รอยละ ๐.๖) 

 ตอนท่ี  ๒  ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ  

ตาราง  ๒ ความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินตอการจัดโครงการ 

ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ Χ  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. การประชาสัมพันธโครงการ ๔.๒๒ มากท่ีสุด 

๒. วัน-เวลาท่ีใชในการดําเนินโครงการ ๔.๑๑ มาก 

๓. สถานท่ีในการดําเนินโครงการ ๓.๙๙ มาก 

๔. เปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูภายในหอพัก ๔.๔๕ มากท่ีสุด 

๕. เปนสิริมงคลใหกับชีวิต ๔.๖๔ มากท่ีสุด 

๖. เปนการปลูกฝงใหนักศึกษารูจักการเสียสละ การใหทาน ๔.๔๗ มากท่ีสุด 

๗. เปนการอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยใหคง

อยูสืบไป 

๔.๖๐ มากท่ีสุด 

๘. ภาพรวมของการดําเนินโครงการ ๔.๓๐ มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม ๔.๓๔ มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี ๒ พบวา ผูตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการสวนใหญอยูในระดับพึง

พอใจมากท่ีสุด  โดยขอท่ีมีคะแนนความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ขอ ๕ เปนสิริมงคลใหกับชีวิต (X� = ๔.๖๔) คิด
เปนรอยละ ๙๒.๘  มีเพียง ๒ ขอท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก คือ ขอคําถามท่ี ๒ – ๓ ดังนี้ ขอ ๒ วัน-เวลาท่ีใช

ในการดําเนินโครงการ (X� = ๔.๑๑) และ ขอ ๓ สถานท่ีในการดําเนินโครงการ (X� = ๓.๙๙) คิดเปนรอยละ 
๗๙.๘ ซ่ึงเปนขอท่ีมีระดับคะแนนความพึงพอใจต่ําท่ีสุด  

 

 

 



ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

๑. อยากใหปรับเรื่องเวลาเนื่องจากวาเริ่มตักบาตรเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนเวลาท่ีเชาเกินไป 

๒. อยากใหมีการประชาสัมพันธท่ีชัดเจนวา นักศึกษาท่ีไมไดพักหอพักสวัสดิการนักศึกษา จําเปน

จะตองเขารวมโครงการหรือไม 

๓. เปนโครงการท่ีดีมาก อยากใหมีโครงการดีๆ แบบนี้ทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๕ 

สรุปผลการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะ 

 

 การดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ไดดําเนิน

โครงการท้ังสองพ้ืนท่ี คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีนามน ใน

ระหวางวันท่ี ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น คณะผูประเมินนําเสนอ ดังนี้   

  ๑.  จุดประสงคของการดําเนินโครงการ 

  ๒.  สรปุผลการดําเนินโครงการ 

  ๓.  อภิปรายผล 

  ๔.  ขอเสนอแนะ 

 ๕.๑ จุดประสงคของการดําเนินโครงการ 

๕.๑.๑ เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูภายในหอพัก 

๕.๑.๒ เพ่ือความเปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิตระหวางการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

         กาฬสินธุ 

๕.๑.๓ เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษารูจักการเสียสละ, การใหทาน โดยมิไดหวังสิ่งอ่ืนตอบแทน 

๕.๑.๔ เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป 

๕.๒ สรุปผลการดําเนินโครงการ 

  ๕.๒.๑ ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ  ๗๕.๓)  อายุไมเกิน ๒๐ ป (รอยละ 

๖๖.๗)  เปนนักศึกษาท่ีพักอยูในหอพักสวัสดิการนักศึกษา (รอยละ ๕๗.๔) คณะวิชาศึกษาศาสตรและ

นวัตกรรมการศึกษา (รอยละ ๔๐.๗) คณะวิชาท่ีตอบแบบประเมินนอยท่ีสุดคือ คณะศิลปศาสตร (รอยละ ๐.๖) 

  ๕.๒.๒ ผูตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการสวนใหญอยูในระดับพึงพอใจมาก

ท่ีสุด  โดยขอท่ีมีคะแนนความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ขอ ๕ เปนสิริมงคลใหกับชีวิต (X� = ๔.๖๔) คิดเปนรอยละ 

๙๒.๘ มีเพียง ๒ ขอท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก คือ ขอคําถามท่ี ๒ – ๓ ดังนี้ ขอ ๒ วัน-เวลาท่ีใชในการดําเนิน

โครงการ (X� = ๔.๑๑) และ ขอ ๓ สถานท่ีในการดําเนินโครงการ (X� = ๓.๙๙) คิดเปนรอยละ ๗๙.๘ ซ่ึงเปน

ขอท่ีมีระดับคะแนนความพึงพอใจต่ําท่ีสุด 

 



 ๕.๓ อภิปรายผล 

  ๕.๓.๑ ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง เนื่องจากในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาหญิง

ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและรายงานตัวเขาหอพักมากกวานักศึกษาชาย ซ่ึงนักศึกษาใหมท่ีรายงานตัวเขาอยู

หอพักรวมท้ังสองพ้ืนท่ีจํานวนท้ังสิ้น ๗๒๔ คน โดยเปนนักศึกษาหอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนท่ีในเมือง จํานวน 

๕๘๒ คน (แบงเปนนักศึกษาหญิงจํานวน ๓๙๙ คน นักศึกษาชาย ๑๘๓ คน) สําหรับหอพักนักศึกษาหญิง พ้ืนท่ี

นามน จํานวน ๑๔๒ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) และสวนใหญเปนนักศึกษาท่ีพักอยูในหอพัก

สวัสดิการนักศึกษา สัดสวนของนักศึกษาท่ีตอบแบบประเมินจึงเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรม

การศึกษามากท่ีสุด และคณะศิลปศาสตรนอยท่ีสุด 

  ๕.๓.๒ จากผลของการประเมินระดับความพึงพอใจ สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุดและมีเพียงขอ

เดียวท่ีมีระดับคาคะแนนมาก ซ่ึงแสดงวาการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒ นั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวทุกขอ  

  ๕.๓.๒ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอขอคําถามท่ี ๕ คือเปนสิริมงคลใหกับชีวิต อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาคะแนนสูงสุดกวาขออ่ืนๆ เนื่องจากการทําบุญตักบาตรเปนสิ่งท่ีคนไทยสวนใหญปฏิบัติ

สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เม่ือมีโอกาสไดทําบุญตักบาตรก็มักจะทําอยูเสมอและมีความเชื่อวาการได

ทําบุญตักบาตรแลวจะเกิดความเปนสิริมงคลตอชีวิต สวนขอคําถามท่ีมีความพึงพอใจท่ีมีระดับคาคะแนนต่ําสุด 

คือสถานท่ีในการจัดงานมีความเหมาะสมเพียงใด เนื่องจากการดําเนินโครงการจะตองใชพ้ืนท่ีบริเวณหอพักใน

การทําบุญตักบาตร ท้ังหอพักพ้ืนท่ีในเมืองและพ้ืนท่ีนามน ท้ังนี้ หอพักพ้ืนท่ีนามนอาจจะไมมีความเหมาะสม

ตรงท่ีใชสถานท่ีทําพิธีสงฆ บริเวณชั้น ๑ ของหอพัก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีคอนขางจํากัดไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาท่ี

เขารวมโครงการ 

๕.๔ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

๕.๔.๑ อยากใหปรับเรื่องเวลาเนื่องจากวาเริ่มตักบาตรเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนเวลาท่ีเชาเกินไป 

๕.๔.๒ อยากใหประชาสัมพันธใหชัดเจนวานักศึกษาท่ีไมไดพักอยูในหอพักสวัสดิการนักศึกษา 

จําเปนจะตองเขารวมโครงการดวยหรือไม 

๕.๔.๓ เปนโครงการท่ีดีมาก อยากใหมีโครงการดีๆ แบบนี้ตลอดทุกป 

๕.๕ แนวทางแกไขปญหา 

๕.๕.๑ ขอเสนอแนะเรื่อง อยากใหปรับเรื่องเวลาเนื่องจากวาเริ่มตักบาตรเวลา ๐๗.๐๐ น. 

เปนเวลาท่ีเชาเกินไป ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นวาอยากใหเริ่มพิธีตักบาตรตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. 

เนื่องจากเห็นวานักศึกษาจะตองไปเรียนในชวงเชา โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ พระสงฆท่ีนิมนตมาในพิธีการ 

จะรับปนโตภัตตาหารกลับไปฉันท่ีวัด ในสวนของขอเสนอแนะขอนี้ หอพักสวัสดิการนักศึกษาจะนําเขาท่ีประชุม

ในการดําเนินโครงการในปถัดไป  



๕.๕.๒ ขอเสนอแนะเรื่อง อยากใหประชาสัมพันธใหชัดเจนวานักศึกษาท่ีไมไดพักอยูในหอพัก

สวัสดิการนักศึกษา จําเปนจะตองเขารวมโครงการดวยหรือไมนั้น โดยปกติแลวการทําบุญตักบาตรไม

จําเปนตองระบุวาใครจะตองเขารวมหรือไมเขารวม สําหรับนักศึกษาท่ีตองเขารวมเนื่องจากตองการคูปอง

กิจกรรมก็มีความจําเปนจะตองเขารวม สําหรับนักศึกษาท่ีไมตองการคูปองแตตองการทําบุญตักบาตรเพ่ือความ

เปนสิริมงคลของชีวิตก็สามารถเขารวมไดทุกคน และขอเสนอแนะขอนี้ หอพักสวัสดิการนักศึกษาจะนําเขาท่ี

ประชุมในการดําเนินโครงการในปถัดไป 
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