
๑ 
 

 

 

 รายงานผลการด าเนนิโครงการ 

ท าบุญหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ ประจ าปี ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

หอพักสวัสดิการนักศึกษา งานบริการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

            หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร           ก 

ค าน า            ข 
สารบัญ            ค 

บทที่ ๑ บทน า           ๑ 
๑.๑ ข้อมูลโครงการ          ๑ 

๑.๑.๑ ชื่อโครงการ        ๑ 

๑.๑.๒ หลักการและเหตุผล       ๑ 

๑.๑.๓ วัตถุประสงค์        ๑ 

๑.๑.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ       ๑ 

๑.๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ๑ 

๑.๑.๖ สถานที่ด าเนินโครงการ       ๒ 

๑.๑.๗ ระยะเวลาด าเนินโครงการ       ๒ 

๑.๑.๘ งบประมาณ        ๒ 

๑.๑.๙ แผนการด าเนินโครงการ       ๒ 

๑.๑.๑๐ ตัวชี้วัดโครงการ        ๒ 

๑.๑.๑๑ การติดตามและการประเมินผล      ๒ 

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    ๓ 

๑.๒.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา    ๔ 

๑.๒.๒ สวัสดิการที่จัดให้ในห้องพักนักศึกษา      ๔ 

๑.๒.๓ อัตราค่าเช่าห้องพัก       ๕ 
๑.๒.๔ ระยะเวลาการเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา   ๖ 
๑.๒.๕ ก าหนดระยะเวลาการเปิด-ปิดหอพัก      ๖ 
๑.๒.๖ งานบริการ        ๖ 
๑.๒.๗ ระเบียบวินัยทั่วไปของการอยู่หอพัก      ๗ 
๑.๒.๘ การลงโทษ        ๗ 

บทที่ ๒ การด าเนินโครงการ         ๘ 
๒.๑ การด าเนินการ ขั้นตอน และวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการ-  ๘ 
      นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่ในเมือง) 
๒.๒ การด าเนินการ ขั้นตอน และวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการ-  ๑๐ 
      นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่นามน) 

บทที่ ๓ การประเมินโครงการ         ๑๔ 
๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกระท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๔ 
๓.๒ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       ๑๕ 
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บทที่ ๔ ผลการประเมินโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูล      ๑๖ 
บทที่ ๕ สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ      ๑๘ 
 ๕.๑ จุดประสงค์ของการด าเนินโครงการ       ๑๘ 
 ๕.๒ สรุปผลการด าเนินโครงการ        ๑๘ 
 ๕.๓ อภิปรายผล          ๑๘ 
 ๕.๔ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ         ๑๙ 
 ๕.๕ แนวทางแก้ไขปัญหา         ๑๙ 
 
สารบรรณตาราง 
 ตารางที่ ๑ แผนการด าเนินโครงการ       ๒ 

ตารางที ่๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน      ๑๖ 
ตารางที ่๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการด าเนินโครงการ   ๑๗ 

 
สารบรรณภาพ 

ภาพที่ ๑ ภาพหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง    ๓ 
ภาพที่ ๒ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน     ๔ 
ภาพที่ ๓ ขั้นตอนและวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา   ๘ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่ในเมือง) 
ภาพที่ ๔ ขั้นตอนและวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา    ๑๐ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนทีน่ามน) 
ภาพที่ ๕ การด าเนินโครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา   ๑๑ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ท้ังสองพ้ืนที่) 
 
ภาคผนวก 

- เอกสารโครงการ 
- ค าสั่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ ๐๔๘๔/๒๕๖๓ 
- ค าสั่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ ๐๕๔๒/๒๕๖๓ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 

 
 
 

บทท่ี ๑ บทน า 
ข้อมูลโครงการ ขอ้มลูพื้นฐานหอพักสวัสดิการนักศึกษา 

 

๑.๑ ข้อมูลพื้นโครงการ 
๑.๑.๑ ชื่อโครงการ  ท าบุญหอพักนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๑.๑.๒ หลักการและเหตุผล 

ด้วยหอพักสวัสดิการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึก มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ด าเนินงานให้บริการหอพักสวัสดิการนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในหอพักและมีการจัดกิจกรรม
ท าบุญหอพักนักศึกษาต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มาจนถึง
ปัจจุบันโดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ หอพักสวัสดิการนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการท าบุญหอพักนักศึกษาขึ้น ใน
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส าหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าพักอาศัย
ภายในหอพักและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งเพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  

 

๑.๑.๓ วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรทีพ่ักอาศัยอยู่ภายในหอพัก 
๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการด าเนินชีวิตระหว่างการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

  ๓ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 
   ๔ เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ กล่อมเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 

๑.๑.๔ ผู้รับผดิชอบโครงการ 
- หอพักสวัสดิการนักศึกษา งานบริการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

๑.๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักมีขวัญและก าลังใจในการด าเนินชีวิต 

         ๒.ท าให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการด าเนนิชวีิตระหว่างที่ศึกษาและพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์

  ๓. ได้อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 
  ๔. ให้นักศึกษาใช้พุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และกล่อมเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรมอันดี

งามตามหลักพระพุทธศาสนา 
๑.๑.๖ สถานที่ด าเนินโครงการ 

๑.หอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
๒.หอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนทีน่ามน มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 

๑.๑.๗ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 วันที่...๑๕...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.๒๕๖๓ (พื้นที่ในเมือง) 
 วันที่...๑๖...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.๒๕๖๓ (พื้นที่นามน) 

 

๑.๑.๘ งบประมาณ ..........๒๕,๐๐๐.-..........บาท (สองหมื่นหา้พันบาทถ้วน)  

 



๕ 
 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

งบรายจ่าย/รายการ รายละเอียด (ตัวคูณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบด าเนินงาน :   
 ๑. ค่าใช้สอย -  

- ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ จ านวน ๑๐ รูป  ๓,๔๐๐ 
  จ านวน ๒ รูป x ๕๐๐ บาท = ๑,๐๐๐ บาท  
 จ านวน ๘ รูป x ๓๐๐ บาท = ๒,๔๐๐ บาท  
     -จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยไวนิล   ขนาด ๒ x ๕ เมตร  จ านวน ๔ ป้าย x ๑,๕๐๐ บาท  ๖,๐๐๐  

-จ้างเหมาบริการจัดท ารูปเล่มรายงาน   จ านวน ๔ เล่ม x ๒๕๐ บาท   ๑,๐๐๐ 
-ค่าอาหารปิ่นโต จ านวน ๑๐ เถา x ๒๐๐ บาท  ๒,๐๐๐ 

๒. ค่าวัสดุ   
-น้ าดื่มแบบถ้วย จ านวน ๓๐ ลัง x ๘๐ บาท   ๒,๔๐๐ 

-ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ ์ จ านวน ๕ ชุด x ๙๐๐ บาท   ๔,๕๐๐ 

-แจกันดอกไม้ จ านวน ๑ คู่ x ๘๐๐ บาท   ๘๐๐ 

-เชิงเทียน จ านวน ๑ คู่ x ๔๐๐ บาท  ๔๐๐ 
-ชุดกรวดน้ า พร้อมฐานรอง   จ านวน ๕  ชุด x ๓๐๐ บาท  ๑,๕๐๐ 
-ชุดสังฆทาน จ านวน ๑๐ ชุด x ๓๐๐ บาท  ๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ  - ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

     ๑.๑.๙ แผนการก าเนินโครงการ 
แผนปฏบิัติงาน (แผนงาน)   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วดัเป้าหมายผลผลิต  

 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา  
ปฏิบตัิงาน)             แผนการใช้จ่าย 
               งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)        
     (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏบิัติงาน) 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ. 2563 

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

1.วางแผนการด าเนินการ (P)    (แผนงาน)             
(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             

2.การด าเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน)             
(แผนการเบิกจ่ายเงิน)            25,000   

3.การติดตาม ประเมินผล (C)  (แผนงาน)             
(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล 
  การติดตาม (A) (แผนงาน) 

            

๑.๑.๑๐  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย โครงการ  
 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 



๖ 
 

 

เชิงปริมาณ - จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (คน/หน่วยงาน)…..๔๐๐..... (คน/หน่วยงาน) 
- อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

 

เชิงคุณภาพ -ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ (ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕)  
-อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 

 

เชิงเวลา -ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ.......๑๐๐....... 
- อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................................... 

 

เชิงค่าใช้จ่าย -งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ ............๒๕,๐๐๐...........บาท  

 
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการนักศึกษาให้มีความพร้อม

ในการศึกษาเล่าเรียนและประหยัดเวลาในการเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีนักศึกษาที่พัก
อยู่ในหอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนที่ในเมือง  จ านวน ๓๐๙ คน หอพักนักศึกษาหญิง พ้ืนที่นามน  จ านวน 
๑๓๐ คน รวมเป็น ๔๓๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) ซึ่งภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษาจัดให้มี
ระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดติดไว้ตามจุดต่าง ๆ ของหอพักทุกชั้น และบริเวณโรงจด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอพักตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

บทท่ี ๓  
การประเมินโครงการ 

 

 การประเมินผลการด าเนินโครงการท าบุญหอพักนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ผู้ประเมินได้ให้ความส าคัญกับสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการมากน้อย
เพียงใด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย ๘ 
ค าถาม (Check List) แบบประเมินค่า (Rating Scale) และค าถามปลายเปิด (Open-End-Question) ซึ่งได้
แจกแบบประเมินทั้งสิ้น ๒๐๐ ชุด และได้รับแบบประเมินกลับมา ๑๕๕ ชุด การเก็บรวบรวมข้อมูลใน ครั้งนี้ 
ได้เก็บหลังจากการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 ๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 

  ตอนที่ ๑ แบบประเมินเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน คือ เพศ อายุ และ
ประเภทผู้รับบริการ 
 

  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ โดยลักษณะค าถามเป็น Rating Scale ซึ่งให้
คะแนนเป็น ๕ ระดับ 
   พึงพอใจมากที่สุด  ให้คะแนน ๕ 

พึงพอใจมาก  ให้คะแนน ๔ 
พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน ๓ 
พึงพอใจน้อย  ให้คะแนน ๒ 
พึงพอใจน้อยสุด  ให้คะแนน ๑ 
 

จากการให้คะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินจะแบ่งการวัดครั้งนี้ออกเป็น ๕ ระดับ 
โดยมีวิธีการดังนี้ 

 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด = ๕-๑       =  ๐.๘๐ 
จ านวนชั้น      ๕ 

   จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 
   ระดับความพึงพอใจ ระดับค่าเฉลี่ย 
    มากที่สุด ๔.๒๑ – ๕.๐๐ 
    มาก  ๓.๔๑ – ๔.๒๐ 
    ปานกลาง ๒.๗๑ – ๓.๖๐ 
    น้อย  ๑.๙๑ – ๒.๗๐ 
    น้อยที่สุด ๑.๑๑ – ๑.๙๐ 
 
 
 
  ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ เท่ากับระดับมากที่สุด หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ เท่ากับระดับมาก  หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๗๑ – ๓.๖๐ เท่ากับระดับปานกลาง หมายความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๙๑ – ๒.๗๐ เท่ากับระดับน้อย  หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๑๑ – ๑.๙๐ เท่ากับระดับน้อยที่สุด หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยสุด 
 

  ตอนที่ ๓ ท าการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วมาจัดท าเป็นข้อๆ 



๘ 
 

 

 

๓.๒ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 แบบประเมินที่ได้รับคืน น ามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 (Statisticl Package for the Social Sciences) สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ดังนี้ 

๑. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
๒. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

บทท่ี ๔  
ผลการประเมินและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโครงการท าบุญหอพักนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ ผู้ประเมินได้
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 
  ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ 
ประเภทผู้รับบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตาราง ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.เพศ 
       ๑.๑ ชาย 
       ๑.๒ หญิง 
 

 
๓๕ 

๑๒๐ 
 

 
๒๒.๖ 
๗๗.๔ 

 
รวม ๑๕๕ ๑๐๐.๐ 

๒.อายุ 
       ๒.๑ ไม่เกิน ๒๐ ปี 
       ๒.๒ ๒๑ – ๓๐ ปี 
       ๒.๓ ๓๑ – ๔๐ ปี 
 

 
๑๓๓ 
๓๘ 
๔ 

 
๗๒.๙ 
๒๔.๕ 
๒.๖ 

รวม ๑๕๕ ๑๐๐ 

๓.สถานที่พัก 
       ๓.๑ พักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
       ๓.๒ ไม่ได้พักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
        

 
๙๗ 
๕๘ 

 
๖๒.๖ 
๓๗.๔ 

รวม ๑๕๕ ๑๐๐ 

๔.สังกัดคณะวิชา 
       ๔.๑ คณะบริหารศาสตร์ 
       ๔.๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๔.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
๔.๕ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
๔.๖ คณะศิลปศาสตร์ 

 
๓๑ 
๔๒ 
๑๕ 
๑๖ 
๕๐ 
๑ 

 
๒๐ 

๒๗.๑ 
๙.๗ 

๑๐.๓ 
๓๒.๓ 
๐.๖ 

รวม ๑๕๕ ๑๐๐ 

 
 จากตาราง ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ ๗๗.๔ ) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี 
(ร้อยละ ๗๒.๙) ประเภทสถานที่พักส่วนใหญ่พักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา (ร้อยละ ๖๒.๖) นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาเข้าร่วมโครงการมากที่สุด (ร้อยละ ๓๒.๓ ) และนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์เข้าโครงการน้อยท่ีสุด (ร้อยละ ๐.๖ ) 
 



๑๐ 
 

 

 ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
ตารางที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการจัดโครงการ 

 

ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
 

�̅� 

ค่าเฉลี่ย 
 

 
ระดับ  

ความพึงพอใจ 

 

ร้อยละ 

๑.การประชาสัมพันธ์โครงการ ๔.๒๓ มากที่สุด ๘๔.๖ 

๒.วัน-เวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ๔.๑๔ มาก ๘๒.๘ 

๓.สถานที่ในการด าเนินโครงการ ๔.๑๓ มาก ๘๒.๖ 

๔.เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษา
ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพัก 

๔.๔๑ มากที่สุด ๘๘.๒ 

๕.เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ๔.๕๘ มากที่สุด ๙๑.๖ 

๖.เป็นการปลูกฝั่งให้นักศึกษารู้จักการเสียสะ,
การให้ทาน 

๔.๕๐ มากที่สุด ๙๐.๐ 

๗.เป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

๔.๖๐ มากที่สุด ๙๒.๐ 

๘.ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ๔.๓๑ มากที่สุด ๘๖.๒ 

เฉลี่ยรวม ๔.๓๖ มากที่สุด ๘๗.๒ 

 

 จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

พึงพอใจมากที่สุด ในข้อค าถามที่ ๑.๔-๘ (ระดับค่าเฉลี่ย �̅� = ๔.๒๑-๕.๐๐) และมีความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการในระดับมากคือข้อค าถามที่ ๒ และ ๓ (ระดับค่าเฉลี่ย �̅� = ๓.๔๑-๔.๒๐) ค าถามที่ ๗ มีระดับ

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด            (�̅�  = ๔.๖๐) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐  คือเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และ ค าถามที่ ๓ มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (�̅�  = 

๔.๑๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖ คือสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ๑. เป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ตลอดทุกปี 
หอพักนักศึกษา พ้ืนที่นามน อยากให้เก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้หลังห้องพักให้เรียบร้อยเนื่องจ สูงและอยู่บนศรีพระ
หากเป็นไปได้อยกให้ปรับเปลี่ยนสถานที่เพราะจัดงานบริเวณชั้น ด พระจะอยู่ต่ ากว่า 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการด าเนินโครการและข้อเสนอแนะ 

 

  การด าเนินโครงการท าบุญตักบาตรหอพัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ในครัง้นี้ ได้ด าเนินโครงการทั้งสองพ้ืนที่ 
คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พ้ืนที่นามน ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้นคณะผู้ประมินน าเสนอ ดังนี้  

๑. จุดประสงคข์องการด าเนินโครงการ 
๒. สรุปผลการด าเนินโครการ 
๓. อภิปรายผล 
๔.ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ จุดประสงค์ขอการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑.๑ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับนกัศึกษที่พักอาศัยอยูภ่ายในหอพัก 
 ๕.๑.๒ เพ่ือความเป็นสิริมงคลในการด าเนินชีวิตระหว่างการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ 
 ๕.๑.๓ เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการเสียสละ,การให้ทาน โดยมีได้หวังสิ่งอ่ืนตอบแทน 
 ๕.๑.๔ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

 

๕.๒ สรุปผลการด าเนินโครงการ  
๕.๑.๑ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ ๗๗.๔) อายุไม่เกิน ๒๐ ปีี (ร้อยละ 

๗๒.๙) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักที (ร้อยละ ๖๒.๖) มีนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการมากที่สุด (ร้อยละ ๓๒.๓ ) และคณะศิลปะศาสตร์มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
น้อยที่สุดด (ร้อยละ ๐.๖๐ )  

๕.๒.๒ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจดังนี้ 
๑.การประชาสัมพันธ์โครงการ ระดับความพึงพอใจ  มากท่ีสุด (ระดับค่าเฉลี่ย �̅�  =๔.๒๓) 
๒.วัน-เวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการระดับความพึงพอใจ (ระดับค่าเฉลี่ย �̅� =๔.๑๔) 
๓.สถานที่ในการด าเนินโครงการ ระดับความพึงพอใจ (ระดับค่าเฉลี่ย �̅� =๔.๑๓) 
๔.เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพัก ระดับความพึง

พอใจ มากที่สุด (ระดับค่าเฉลี่ย �̅� =๔.๔๑) 
๕.เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด (ระดับค่าเฉลี่ย �̅� =๔.๕๘) 
๖.เป็นการปลูกฝั่งให้นักศึกษารู้จักการเสียสะ,การให้ทาน ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

(ระดับค่าเฉลี่ย �̅� =๔.๕๐) 
๗.เป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ระดับ

ความพึงพอใจ มากที่สุด (ระดับค่าเฉลี่ย �̅� =๔.๖๐) 
๘.ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด (ระดับค่าเฉลี่ย �̅� =

๔.๓๑) 
มากที่สุด ในข้อค าถามที่ ๑.๔-๘ และมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมากที่สุดคือข้อ

ค าถามท่ี ๒ และ ๓ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมาก และข้อที่มีระดับคะแนนความพึงพอใจต่ า
ที่สุด คือ ข้อค าถามท่ี ๓ คือสถานที่ในการด าเนินโครงการ (�̅�  = ๔.๑๓)  

๕.๓ อภิปรายผล 



๑๒ 
 

 

๕.๓.๑ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากในการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษาหญิง ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาและรายงานตัวเข้าหอพักมากกว่านักศึกษาชาย และประเภทผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ 
เป็นนักศึกษา เนื่องจากในปีนี้มีนักศึกษเข้าร่วมพิธีท าบุญกบาตรหอพักมากกว่าผู้เข้าร่วมโครงการประเภทอ่ืน 
ส่วนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนค่อนข้างน้อย ซึ่งนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาได้น าแบบประเมินไปแจก 
หลังจากเสร็จพิธีท าบุญตักบาตรหอพักอาจจะไม่ได้แจกแบบประเมินให้กับอาจารย์จึงท าให้ไม่มีอาจารย์ตอบ 
แบบประเมินโครงการ 

๕.๓.๒ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อข้อค าถามที่  ๗ คือเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ควรจัดให้มีโครงการ
แบบนี้ทุกปี  ซึ่งมีค่าคะแนนสูงสุดกว่าข้ออ่ืน ๆ เนื่องจากการท าบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมีโอกาสได้ท าบุญตักบาตรก็มักจะท าอยู่เสมอและมีความเชื่อว่าการได้ท าบุญ
ตักบาตรแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ส่วนข้อค าถามที่มีความพึงพอใจที่มีระดับค่าคะแนนต่ า สุด คือ
สถานทีใ่นการด าเนินโครงการ เนื่องจากการด าเนินโครงการจะต้องใช้พ้ืนที่บริเวณหอพักในการท าบุญดักบาตร 
ทั้งหอพักพ้ืนที่ในเมืองและพ้ืนที่นามน ทั้งนี้ หอพักพ้ืนที่นามนอาจจะไม่มีความเหมาะสมตรงที่ใช้สถานที่ท าพิธี
สงฆ์ บริเวณชั้น ๑ ของหอพัก ซึ่งชั้นบนเป็นห้องพักนักศึกษาหญิงจึงท าให้มี ความรู้สึกว่าคนหรือผู้หญิงไม่ควร
อยู่สูงกว่าศรีษะพระ 

  ๕.๔ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๕.๔.๑ เป็นโครงการที่ตีมาก อยากให้มีดรงการด ีๆ แบบนี้ตลอดทุกปี 
๕.๔.๒ ป้ายไวนิลมีขนาดใหญ่เกินไปควรปรับลดให้น้อยลง 

 

๕.๕ แนวทางแก้ไขปัญหา 
๕.๕๑ จากข้อเสนอแนะในปี ๒๕๖๒ เรื่อง อยากให้ปรับเรื่องเวลาเนื่องจากว่าเริ่มตักบาตรเวลา 

๐๖.๓๐ น. เป็นเวลาที่เช้าเกินไป ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้ปรับเรื่องเวลา จาก ๐๖.๓๐ เป็น ๐๗.๐๐ น.เพ่ือจะให้
นักศึกษาได้มาเข้าร่วมโครงการได้ทันเวลา ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนการนิมนต์พระสงฆ์ใหม่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-๑๙ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส
โควิด -๑๙ ในที่ประชุมจึงปรับเปลี่ยนการนิมนต์ประสงฆ์ให้น้อยลงจาก ๙ รูป เป็น ๕ รูป ในพิธีการพระสงฆ์จะ
รับปิ่นโตภัตตาหารกลับไปฉันที่วัด เป็นอันเสร็จพิธี 

 
 


