
 

 
สรุปโครงการออกก าลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” 
(MCU Sport Day : Good Health for Good Life) 

๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

  

 

 กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ค ำน ำ 

 พุทธศักราช ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ได้ออกก าลังกาย ตาม
มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดให้
มีกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  
 

การจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญคือเพื่อให้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยได้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคลากรเหล่านี้มีศักยภาพท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตน ตลอดถึงเป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใส  
 ส าหรับการจัดโครงการในชื่อว่า “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (MCU Sport Day : Good 
Health for Good Life) นี้ จัดขึ้นเป็นจ านวน ๑๔ ครั้ง นับว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้
ทุกประการ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก  
 จึงหวังว่าการจัดท าเอกสารสรุปโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
โครงการนี้ต่อไป และจะเป็นข้อมูลน ามาปรับปรุงการบริหารโครงการนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีใน
ปีงบประมาณถัดไปอีก  
 
 
 
 
 
 
 

 

(ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต) 
รักษาการผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 



 

สารบัญ 

  หน้า 

บทท่ี ๑ โครงการ ๑ 

 ๑.๑ ชื่อโครงการ ๑ 
 ๑.๒ ลกัษณะโครงการ ๑ 

 ๑.๓ ผูร้ับผดิชอบโครงการ ๑ 

 ๑.๔ หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเปน็ ๑ 

 ๑.๕ วัตถุประสงค ์ ๑ 
 ๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ๒ 
 ๑.๗ สถานที่จัดงาน ๒ 
 ๑.๘ งบประมาณ ๒ 
 ๑.๙ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ๒ 
 ๑.๑๐ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ ๒ 
 ๑.๑๑ วธิีประเมนิผลโครงการ ๓ 
 ๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๓ 
   

บทท่ี ๒ การวางแผนการด าเนินงาน ๕ 
 แผนการด าเนินงาน ๕ 

กรอบแนวคดิแผนการด าเนนิงาน ๗           
   

บทท่ี ๓ สรุปการด าเนินงาน ๙ 
 พิธีเปิดโครงการ ๙ 
 กิจกรรมออกก าลังกาย ๑๑ 
   

บทท่ี ๔ สรุปแบบประเมิน ๑๘ 
 สรุปสถานภาพผู้ตอบแบบประเมนิ ๑๘ 
 สรุปความพึงพอใจตอ่การด าเนินงาน ๑๙ 
 ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนนิโครงการฯ ๒๑ 
   



 
 

   
   
  หน้า 
   

บทท่ี ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ ๒๒ 
 สรุปผลการประเมนิโครงการ ๒๒ 

 สรุปผลการประเมนิด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ๒๒ 

 ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วดั 

ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
๒๒ 

๒๓ 

ภาคผนวก ก าหนดการ  
 บันทึกขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารว่มโครงการ  
   
   
   
   



บทที่ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการออกก าลังกาย .มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข”  

                       (MCU Sport Day : Good Health for Good Life) 

๑.๒ ลักษณะโครงการ 

 ๑) ประเภท   โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่ 

 ๒) วิธีด าเนินงาน    ด าเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 
       สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      
๑.๔ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ได้ออกก าลังกาย ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรม
ออกก าลังกายทุกวันพุธ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี กองกิจการพิเศษ 
ส านักงานอธิการบด ีจึงด าเนินการโครงการในชื่อว่า “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (MCU Sport Day 
: Good Health for Good Life) นี้ จัดขึ้นเป็นจ านวน ๑๔ ครั้ง 
 การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพื่อให้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัย
ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคลากรเหล่านี้มีศักยภาพที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน ตลอดถึงเป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใส โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มี
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก  
๑.๕ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๕.๑  เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
   ๑.๕.๒ เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย “มจร 
สุขภาพดี ชีวีมีสุข” 
 ๑.๕.๓ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกาย อันจะเป็นเหตุให้
บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส 



๒ 
 

 
 
 
 

๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ 
๑ น าเสนอโครงการเพ่ืออนุมตั ิ  ๓๑ สิงหาคม ๖๑ 
๒ จัดเตรียมโครงการ กันยายน ๖๑ 
๓ ด าเนินงานตามแผน ๕ กันยายน ๖๑ – ๑ พฤษภาคม ๖๒ 

๔ ประเมินผลโครงการและสรปุผลโครงการ มิถุนายน ๖๒ 

๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 - อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๑.๘ งบประมาณ 

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน

1 ค่าตอบแทนครูสอนเต้นออกก าลังกาย 7,000.00     

2 ค่าน  าด่ืมตรา มหาจฬุาฯ 1,500.00     

8,500.00    (แปดพันหำ้ร้อยบำทถ้วน)  

๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.๙.๑  ท าให้กิจกรรมออกก าลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
   ๑.๙.๒ ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย “มจร 
สุขภาพดี ชีวีมีสุข” 
 ๑.๙.๓ ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้
สุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใสเกิดประสิทธิภาพการท างานของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 
 
๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและความพร้อมด้านต่างๆ โดยเข้าร่วมงานจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน 
 

๑.๑๐.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 



๓ 
 

 
 
 
 

 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า ๘๐ % และผล
การประเมินโครงการไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
 โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
 ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๑๑ วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน ๑๕๐ ฉบับ 

๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ เป็นท่ียอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
     ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ จ านวนผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ยกย่องหรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
     กลยุทธ์ที่  ๔.๑ .๓ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 
 
 

 



บทที่ ๒ 

แผนการด าเนินงาน (Action Plan)  

 จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ค านึงถึงขวัญก าลังใจในการ
ท างาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ จะได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่น าพามาซึ่งความบันเทิงใจ และส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย อันจะส่งผลดีต่อตัวบุคลากรในการมีศักยภาพที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบและสนองภาระ
งานของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ซึ่งต้องดูแลกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ ๓๑ สงิหาคม ๖๑ 
กองกิจการพิเศษ 

มจร วังน้อย 

๒. ประชุมเตรียมงาน กันยายน ๖๑ 
กองกิจการพิเศษ 

มจร วังน้อย 

๓. บันทึกข้อความเชิญ
เข้ารว่มโครงการฯ 

กันยายน ๖๑ 
กองกิจการพิเศษ 

มจร วังน้อย 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน  
๕ กนัยายน ๖๑- 
๑ พฤษภาคม ๖๒ 

อาคารเรียนรวม 
มจร วังน้อย 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

พฤษภาคม ๖๒ 
กองกิจการพิเศษ 

มจร วังน้อย 



๖ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นปรับปรุง (Act) 

๑. น าผลการประเมนิมา
วิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางพฒันาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  

มิถุนายน ๖๒ 

กองกิจการพิเศษ 
มจร วังน้อย 

 จากตารางแสดงแผนการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานที่มีระบบ 
ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทาง  
การด าเนินงาน รวมทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ในโครงการออกก าลังกาย 
“มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (MCU Sport Day : Good Health for Good Life) นี้ ซึ่งสามารถ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่แน่ชัด โดยก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
 (Action Plan) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 
MCU Sport Day 

ขออนุมัติโครงการ 

ประสานงาน 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

 

ประชุม 

จัดเตรียมงาน 

 

ส่งบันทึกข้อความ

เชิญเข้าร่วมงาน 

 

ด าเนินการจัดงาน 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ 
ความส าเร็จของโครงการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 



๘ 
 

 เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด และมีการด าเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องต่อ
โครงการจึงได้น าเสนอแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือที่จะสามารถน าไปปรับปรุง
และปฏิบัติได้ โดยพิจารณาถึง 

 

  ๑) การก าหนดโครงการ 

  ๒) การตั้งเรื่องหรือการขออนุมัติจัดโครงการ 
  ๓) การท าบันทึกข้อความเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ 
  ๔) การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ  
  ๕) การด าเนินโครงการ  
  ๖) น าผลการประเมินโครงการ มาสรุปท ารูปเล่ม  

   



บทที่ ๓ 

สรุปการด าเนินงาน 

 จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการออกก าลังกาย 
“มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (MCU Sport Day : Good Health for Good Life) โดยร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ได้ออกก าลังกาย 
เพ่ือให้เกิดสุขภาพที่ดีมีความเข้มแข็งทางด้านร่างกาย ปราศจากโรคภัย อีกทั้งก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการท างานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีกิจกรรมออกก าลัง
กาย ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปจนถึง วันที่ 
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถประมวลผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 

๓.๑ พิธีเปิดโครงการออกก าลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” 

 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ได้เป็นประธานจัดพิธีเปิดโครงการออกก าลังกาย “มจร 

สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (MCU Sport Day : Good Health for Good Life) มีการเดินขบวนจาก

อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก ไปจนถึง หน้าอาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา 

 



๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ กิจกรรมออกก าลังกาย 

 โครงการออกก าลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ได้จัดให้มีกิจกรรมออกก าลังกายด้วย

การเต้นแอโรบิค โดยมีครูฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และสอนผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการออกก าลังกายในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 



๑๓ 
 

๓.๓ กิจกรรมออกก าลังกาย 

 โครงการออกก าลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ได้จัดให้มีกิจกรรมออกก าลังกายด้วย

การเต้นแอโรบิค โดยมีครูฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และสอนผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆ วันพุธ เวลา 

๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประมวลภาพ

โครงการได้ดังต่อไปนี้  



๑๔ 
 

 



๑๕ 
 

 



๑๖ 
 

 



๑๗ 
 

 



บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการออกก าลังกาย 
“มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (MCU Sport Day : Good Health for Good Life) จัดขึ้นเป็นประจ าทุก
วันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
   ทั้งนี้ กลุ่มงานกิจการพิเศษได้จัดท าแบบประเมินโครงการดังกล่าวในรูปแบบของ
แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามเปน็จ านวน ๑๕๐ ฉบับ จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ซึ่งได้
มีผู้ตอบสอบถามและส่งคืนทั้งสิ้น ๑๔๕ ฉบับ คิดเป็น ๙๖.๖๗ % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ ๑ แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที ่ เพศ จ านวน ร้อยละ 
๑ ชาย 72 ๔๙.๗ 

๒ หญิง 73 ๕๐.๓ 

 รวม 145 ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายทั้งสิ้น ๗๒ คน โดยคิดเป็นร้อย

ละ ๔๙.๗ และเป็นหญิง จ านวน ๗๓ คน โดยคิดเป็น ๕๐.๓ ของแบบสอบถาม 

 ตารางที่ ๒ แสดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที ่ อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
๑ ๒๑ – ๓๐ ป ี ๔๑ ๒๘.๓ 

๒ ๓๑ – ๔๐ ป ี ๔๗ ๓๒.๔ 

๓ ๔๑ – ๕๐ ป ี ๓๒ ๒๒.๑ 

๔ ๕๑ ปีขึ้นไป ๒๕ ๑๗.๒ 

 รวม ๑๔๕ ๑๐๐ 
 จากตารางที่ ๒ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามโดยมากเป็นผู้มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี 
จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ รองลงมาเป็นผู้มีอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๔๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๘.๓ ถัดมาเป็นผู้มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ 
สุดท้ายเป็นผู้มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒  
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
  ตารางที่ ๓ แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 
๑ ผู้บริหาร ๒๖ ๑๗.๙ 

๒ อาจารย ์ ๔๕ ๓๑.๐ 

๓ เจ้าหนา้ที ่ ๗๒ ๔๙.๗ 

๔ อื่นๆ ๒ ๑.๔ 

 รวม ๑๔๕ ๑๐๐ 
 จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยมากเป็นเจ้าหนา้ที่ จ านวน ๗๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๙.๗ รองลงมาเป็นอาจารย์จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ ถัดมาเป็นผู้บริหาร 
จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙ จากนั้นเป็นข้ออื่นๆ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ 

เกณฑ์การประเมินระดับความเหมาะสมของตอนที่ ๒ ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังน้ี 
  ช่วงค่าเฉลีย่  การแปลความหมาย 
  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
  ๓.๕๐ - ๔.๔๙  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
  ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัน้อย 
  ๑.๐๐ - ๑.๔๙  ความเหมาะสมอยู่ในระดบัน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๒ ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการกิจกรรมกีฬาบุคลากร  
ตารางที่ ๖  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการออกก าลัง

กาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” MCU Sport Day ด้านความเหมาะสม 

 จากตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการออกก าลัง
กาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” MCU Sport Day ด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าความเหมาะสมด้านสถานที่ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากกว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ รองลงมาเป็นความเหมาะสมด้านระยะเวลา ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ 
ถัดมาเป็นความเหมาะสมด้านครูผู้สอน ได้ค่าเฉลี่ย ๓.๗๘ และล าดับสุดท้ายความเหมาสมของ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ 
 

ที ่ ด้านความเหมาะสม 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 
๑ ความเหมาะสมของครูผู้สอน ๓.๗๘ ๒.๔๓ มาก 
๒ ความเหมาะสมของระยะเวลา ๔.๐๑ ๒.๑๑ มาก 
๓ ความเหมาะสมของสถานที่ 4.11 2.21 มาก 
๔ ความเหมาะสมของอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ ๓.๗๖ ๑.๔๘ มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๓.๙๒ ๒.๐๖ มาก 



๒๐ 
 

ตารางที่ ๗  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการออกก าลัง
กาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” MCU Sport Day ภาพรวม 

ที ่ ภาพรวม 
ผลการประเมิน 

 X  S.D ระดับ 
๑ เกิดความรักความสามคัคีปรองดองกันทั้งสถาบัน ๔.๒๑ ๑.๓๔ มาก 

๒ บุคลากรมีความสขุได้ผ่อนคลายความเครียด ๔.๑๓ ๑.๐๙ มาก 

๓ เสริมสรา้งสุขนิสัยรกัการออกก าลังกาย ๔.๐๒ ๑.๘๘ มาก 

๔ ท าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ๓.๘๙ ๒.๕๖ มาก 

๕ การประชาสัมพันธ์โครงการ ๓.๘๗ ๑.๕๖ มาก 

๖ ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ ๔.๓๔ ๒.๑๑ มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๐๘ ๑.๗๖ มาก 

 จากตารางที่ ๗ แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการออกก าลัง
กาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” MCU Sport Day ในด้านภาพรวมของโครงการฯ พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๐๘ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อ
โครงการ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ รองลงมาคือเกิดความรักความ
สามัคคีปรองดองกันทั้งสถาบัน มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ ถัดมาคือบุคลากรมีความสุขได้ผ่อนคลาย
ความเครียด มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ ถัดมาคือเสริมสร้างสุขนิสัยรักการออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ 
ถัดมาคือท าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๙ และล าดับสุดท้ายคือการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๗ 

 
ตารางที่ ๘  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมในโครงการออกก าลัง

กาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” MCU Sport Day  

ที ่ ภาพรวม 
ผลการประเมิน 

 X  S.D ระดับ 
๑ ด้านความเหมาะสม ๓.๙๒ ๒.๐๖ มาก 

๒ ด้านภาพรวม ๔.๐๘ ๑.๗๖ มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๐๐ ๑.๙๑ มาก 

 จากตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมในโครงการออก
ก าลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” MCU Sport Day ในด้านภาพรวมของโครงการฯ พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๐๐ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าความพึงพอใจด้าน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ และด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๒  

 



๒๑ 
 

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการฯ 
  ส าหรับการด าเนินโครงการออกก าลังกาย “มจร สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (MCU Sport Day 
: Good Health for Good Life) นี้ สามารถประมวลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว ได้ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑ ปัญหาเรื่องกิจกรรมออกก าลังกาย 

- ครูสอนเต้นเร็วเกินไป  
- ควรมีการด าเนินการเรื่องการประสานงาน
กับทางครูฝึกสอน และควรเริ่มเต้นจากขั้น
พ้ืนฐานก่อน  

 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๑๕๐  ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลับมาเป็นจ านวน ๑๔๕ ชุด คิดเป็น ๙๖.๗ % และได้ด าเนินการประเมินผลของแบบสอบถาม
ดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นเพศชาย จ านวน ๗๒ คน เพศหญิง ๗๓ โดยจ าแนก
เป็นอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๔๑ คน อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๔๗ คน อายุระหว่าง 
๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๓๒ คน และอายุ ๕๑ ปีขึ้นไปจ านวน ๒๕ คน เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร
จ านวน ๒๖ คน, เป็นอาจารย์จ านวน ๔๕ คน, เจ้าหน้าที่ ๗๒ คน และอื่นๆ จ านวน ๒ คน  

 
๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ และ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นรายข้อ แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

ค่า
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน สรุป 

ตัวช้ีวัด ความคาดหวัง จ านวน ร้อยละ ส าเร็จ 
ไม่

ส าเร็จ 

โครงการออกก าลัง
กาย “มจร สุขภาพ

ดี ชีวีมีสุข” 

1.1 ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

ความพึงพอใจไม่ต่ า
กว่าการประเมิน 

3.51 
๔.๐๐ 

 
-  

 

1.2 ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 

ผู้เข้าร่วม ๑๕๐ รูป/
คน 

80% 
๑๔๕ 

รูป/คน 
๙๖.๖๗  

 
1.3 เป้าหมาย

เชิงเวลา 
๕ กันยายน ๖๑ – 
๑ พฤษภาคม ๖๒ 

ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- -  
 

  
 
 
 



๒๓ 

 

๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  

ที ่ ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑ ปัญหาเรื่องกิจกรรมออกก าลังกาย 

- ครูสอนเต้นเร็วเกินไป  
- ควรมีการด าเนินการเรื่องการประสานงาน
กับทางครูฝึกสอน และควรเริ่มต้นจากขั้น
พ้ืนฐานก่อน 

 
 
 
 
 
 
 


