
1 
 

 

รายงานผลการดำเนนิโครงการ 

โครงการ รบัน้องใหมช่าวคณติศาสตรแ์ละราตรคีณติศาสตร์ 

วนัที ่๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

โดยชมุนมุคณติศาสตร ์คณะครศุาสตร ์

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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คำนำ 
 

 ด้วยชุมนุมคณิตศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรประสานงานของนักศึกษาที่มีความรักและสนใจทาง
คณิตศาสตร์ และต้องการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ภายใต้ปณิธานของ                          
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ว่า “วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของชุมนุมคณิตศาสตร์ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” 

เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และ         
ราตรีคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของชุมนุมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์                                  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่จัดขึ้นในวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาขอการดำเนินกิจกรรม และ
ขอขอบคุณสมาชิกชุมนุมคณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆจนประสบผลสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

      

                ชุมนุมคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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สารบญั 
 

เรือ่ง หนา้ 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ ๑ 

๒. คณะ/หน่วยงาน/สาขาวิชา เจ้าของโครงการ    ๑ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ 

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ   ๑ 

๕. สถานที่ในการดำเนินงาน   ๑ 
๖. หลักการและเหตุผล ๑ 

๗. วัตถุประสงค์ ๑ 
๘. กลุ่มเป้าหมาย ๒ 

๙.  ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ ๒ 

๑๐. วธิีดำเนินการ ๒ 
๑๑. สถานภาพโครงการ ๔ 

๑๒. สรุปผลการใช้จ่ายในโครงการ ๕ 

๑๓. สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นของโครงการ ๕ 
๑๔. แนวทางแก้ไขปัญหา ๕ 

๑๕. สรุป ๕ 

รายงานผลการประเมินโครงการ ๗-๑๑ 
ภาคผนวก  

๑. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ  
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  (แบบสอบถาม)  
๓. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ  



๑ 

 

 

            

        

 

 

  

เรือ่ง    รายงานผลโครงการ 
เรยีน   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ด้วย  ชุมนุมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชือ่โครงการ รับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์ 

๒. คณะ/หนว่ยงาน/สาขาวชิา เจ้าของโครงการ   ชุมนุมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นายวันเฉลิม  นามจันทร์  ประธานชุมนุมคณิตศาสตร์ 

๔. ระยะเวลาในการดำเนนิการ  วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๕. สถานทีใ่นการดำเนินงาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

๖. หลกัการและเหตผุล 

เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนไทยต่างมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันทั้งการดำเนินชีวิต  
องค์ความคิดและในด้านต่างๆ  ซึ่งเมื่อเหล่าเยาวชนมารวมตัวกันด้วยสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่นี้                      
ย่อมเกิดความขัดแย้ง รวมถึงความไม่เข้าใจในตัวบุคคลหรือไม่เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามา ยกตัวอย่างเช่น 
การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ปลูกฝังคุณธรรม หลักความสามัคคีปรองดอง การใช้ชีวิตในสังคมใหม่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์            
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษา กิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กิจกรรมฝึกทักษะความเป็นครู 
ปลูกฝังทัศนคติต่อการศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย และท่ีสำคัญคือการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในทุก ๆ 
กิจกรรม เพ่ือประโยชน์ต่อเยาวชนหรือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความสุขและสามารถใช้ชีวิตรั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้อย่างมีความสุข 
 

๗. วตัถปุระสงค ์
๗.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาใหม่ 
๗.๒ เพ่ือสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกชุมนุม 
๗.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิดและอัตลักษณ์ของชุมนุมคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 
๗.๔ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายของชุมนุม 
 

แบบฟอรม์รายงานการจัดกจิกรรม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

เลขท่ีหนังสือ………………………….. 

เลขท่ีโครงการ………………………….. 

วัน/เดือน/ปี……………………………… 

ชุมนุมคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่  ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 



๒ 

 

๘. กลุ่มเปา้หมาย 
 ๘.๑ สถานะกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ  
 ๘.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๔๗ คน   

 ๘.๓ พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ  
 

๙.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ลำดับ ชือ่ตวัชีว้ดั (KPI) หนว่ยนบั เป้าหมาย 

๑. สมาชิกชุมนุมคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน ๘๐ % 

จำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

๑๔๖ คน 

๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ หรือแนวทางในการ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและมีความ
พร้อมด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต 

ร้อยละ ๘๐ 

๓ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความอบอุ่น ประทับใจ 
ภาคภูมิใจในสถาบัน และวิชาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ 

๔. ผู้เข้าร่วมโครงการไดป้ลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิก
ชุมนุม 

ร้อยละ ๘๐ 

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด
และอัตลักษณ์ของชุมนุมคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 

ร้อยละ ๘๐ 
 

๖. ผู้เข้าร่วมโครงการไดพั้ฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายของชุมนุม 

ร้อยละ ๘๐ 

 
๑๐. วธิดีำเนนิการ 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน ระยะเวลา 

๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 



๓ 

 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน ระยะเวลา 

๔. ดำเนนิงานโครงการตามแผนงานโครงการ ๑๕-๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
 ๔.๑ ขัน้เตรยีม  ๑๕-๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

    ๑) ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๒) กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการและกำหนดหน้าที่และแบ่ง
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๓) ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คือ วัดศรีสวัสดิ์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๕) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการทำกิจกรรม 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๖) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม
กิจกรรม 

๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๔.๒ ขัน้จัดกจิกรรม  ๒๔-๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

    ๑) นัดน้องปี ๑ สาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือทำกิจกรรมนันทนาการ 
ร่วมกับรุ่นพี่ปี ๒ สาขาคณิตศาสตร์  

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๒) นัดน้องปี ๑ สาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมจับสายรหัส  
และกิจกรรมรับธง โดยรุ่นพ่ีปี ๒-๕ สาขาคณิตศาสตร์ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๓) นัดน้องปี ๑ สาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมเฉลยสายรหัส 
โดยรุ่นพ่ีปี ๒-๕ สาขาคณิตศาสตร์ 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๔) นัดน้องปี ๑ สาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับ             
รุ่นพี่ปี ๒ สาขาคณิตศาสตร์  

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๕) นัดน้องปี ๑ สาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับ             
รุ่นพี่ปี ๒ สาขาคณิตศาสตร์ 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

    ๖) นัดน้องปี ๑ สาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือทำกิจกรรมพิสูจน์รุ่น                   
โดยรุ่นพ่ีปี ๒-๕ 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

    ๗) นัดน้องปี ๑ สาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง               
โดยรุ่นพ่ีปี ๒-๕ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
(ช่วงเช้า) 

    ๘) นัดน้องปี ๑ สาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าเข้าร่วมกิจกรรมบายศรี            
สู่ขวัญและราตรีคณิตศาสตร์ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
(ช่วงเย็น) 

 



๔ 

 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน ระยะเวลา 

 ๔.๓ ขัน้ประเมนิผลและสรปุ  ๑-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการทำกิจกรรม ๑-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

    ๒) วิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

    ๓) จัดทำรายงานสรุปผลโครงการนำเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๕ รายงานผลการดำเนนิโครงการ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

๑๑. สถานภาพโครงการ 

๑๑.๑ ลกัษณะของโครงการ 

  (    ) ยังไม่ดำเนินการ    (    ) อยู่ระหว่างดำเนินการ    () ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว 

 ๑๑.๒ ความก้าวหนา้ในการดำเนนิโครงการ 

() ๑. นักศึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์มีทักษะ หรือแนวทางในการปรับตัวในการใช้ชีวิต                

ในมหาวิทยาลัยและมีความพร้อมด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต 

() ๒. นักศึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์เกิดความอบอุ่น ประทับใจ ภาคภูมิใจในสถาบัน และ

วิชาชีพ 

() ๓. นักศึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์ได้รับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี ในการทำ 

กิจกรรมร่วมกับสมาชิกชุมนุม 

() ๔. นักศึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและอัตลักษณ์ของชุมนุม

คณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 

() ๕. นักศึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์ได้รับพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

ของชุมนุม 

 (  )  ต่ำกว่าเป้าหมาย                 () ตามเป้าหมาย                  (  ) สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

๑๒. สรปุผลการใชจ้า่ยในโครงการ 

งบกิจกรรมนักศึกษา  -  บาท งบอ่ืน ๆ ๓๓,๒๘๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 
 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใชจ้า่ย จำนวน 

๑. จดักจิกรรมรบันอ้งใหม่
ชาวคณติศาสตร์และ                
ราตรคีณติศาสตร์  
  
  
  

ค่าอาหาร (อาจารย์และนักศึกษา) 
จำนวน ๑๔๖ คน × ๑๑๕ บาท × ๑ มื้อ  

๑๖,๗๙๐ 

ค่าเครื่องดื่ม (อาจารย์และนักศึกษา)  
จำนวน ๑๔๖ คน × ๒๕ บาท × ๑ มื้อ  

๓,๖๕๐    

ค่าพานบายศรีและค่าพราหมณ์ ๑ องค์ × ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ 

ค่าเครื่องเสียงและเวที ๑ วัน × ๙,๐๐๐ บาท  ๙,๐๐๐ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
จำนวน ๒๐ อัน × ๑๔๒ บาท  

๒,๘๔๐ 

รวม ๓๓,๒๘๐ 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ ๓๓,๒๘๐ บาท 
 

รวมเป็นเงิน   ๓๓,๒๘๐ บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 
  () ต่ำกว่าแผน                  ( ) ตามแผน                 ( ) มากกว่าแผน 

๑๓. สภาพปญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ของโครงการ 

 ๑๓.๑  สถานที่ในการจัดกิจกรรมตอนเย็นค่อนข้างมืด ไม่ค่อยสะดวกต่อการจัดกิจกรรม 

 ๑๓.๒  เวลาในการจัดกิจกรรมมีความล่าช้า 

๑๔. แนวทางแก้ไขปญัหา 

 ๑๔.๑ ในการจัดกิจกรรมรับน้องชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์ของชุมนุมคณิตศาสตร์                
ในครั้งต่อไป  ควรเลือกสถานที่ที่มีความสว่าง เหมาะกับการจัดกิจกรรม และจะต้องดำเนินการติดต่อสถานที่    
ในการทำกจิกรรมไว้ล่วงหน้า 

๑๔.๒  มีการจัดสรรและกระชับเวลาให้เหมาะสม เพ่ือจะไม่ทำให้เวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความ
ล่าช้า และทำให้โครงการดำเนินตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี 
๑๕. สรปุ 

ปัจจุบันเยาวชนไทยต่างมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันทั้งการดำเนินชีวิต แนวความคิด
และในด้านต่าง ๆ  ซึ่งเมื่อเหล่าเยาวชนมารวมตัวกันด้วยสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่นี้ ย่อมเกิดความขัดแย้ง 
รวมถึงความไม่เข้าใจในตัวบุคคลหรือไม่เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามา ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น  ดังนั้น นักศึกษาชุมนุมคณิตศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมที่



๖ 

 

จะปลูกฝังคุณธรรม หลักความสามัคคีปรองดอง การใช้ชีวิตในสังคมใหม่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษา กิจกรรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กิจกรรมฝึกทักษะความเป็นครู 
ปลูกฝังทัศนคติต่อการศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย และท่ีสำคัญคือการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในทุก ๆ 
กิจกรรม  

จากการจัดโครงการรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น  ๒  ช่วง คือ 
ช่วงเช้า จะเป็นกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์  โดยมีการพาน้องไปทำบุญตักบาตรที่วัด บำเพ็ญประโยชน์และ
มีการแนะนำท่านอาจารย์ในสาขาให้น้อง ๆ รู้จัก  ส่วนช่วงเย็นนั้น จะเป็นการบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ โดยมี
อาจารย์และรุ่นพ่ีในสาขาวิชาคอยต้อนรับน้อง ๆ ตลอดกิจกรรม อย่างอบอุ่น  พร้อมทั้งมีการประกวดดาว
เดือนของนักศึกษาชั้นปีที ่๑ จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาใหม่ของชุมนุมคณิตศาสตร์มีทักษะ หรือ
แนวทางในการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและมีความพร้อมด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต              
เกิดความอบอุ่น ประทับใจ ภาคภูมิใจในสถาบัน และวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี ในการทำ
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกชุมนุม ได้รับแลกเปลี่ยนแนวความคิดและอัตลักษณ์ของชุมนุมคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 
และได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายของชุมนุม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนหรือนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความสุขและสามารถใช้ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้อย่างมีความสุข 



๗ 

 

รายงานการประเมินผล 
โครงการ รับนอ้งใหมช่าวคณติศาสตรแ์ละราตรีคณติศาสตร์ 

 

วนัที ่ ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๒ 
ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

ผลประเมนิผลโครงการ รบันอ้งใหมช่าวคณติศาสตรแ์ละราตรคีณติศาสตร์ 
 
จากการตอบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการ รับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์                  

ในวันที่  วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๗ คน สรุปข้อผลได้ดังนี้ 

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ ๕  

มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนน เท่ากับ ๔ 

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ ๓  

มีความพึงพอใจน้อย ระดับคะแนน เท่ากับ ๒ 

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ ๑ 

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 
 ของ บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๓๒ : ๑๑๑  

ค่าเฉลี่ยระดับ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระดับ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระดับ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ มีความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระดับ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ มีความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระดับ ๑.๐๐ – ๑.๕๐  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 
 



๘ 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ รับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์ ทั้งหมด ๑๓๗ คน เป็นอาจารย์ 
จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙  นักศึกษา จำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑  เป็นผู้หญิง จำนวน  
๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐ และเป็นชายจำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐ ดังตารางที่ ๑ และ ๒ 
 

ตารางที ่๑  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์ 

เพศ ความถี ่ รอ้ยละ 

ผูห้ญิง ๘๗ ๖๓.๕๐ 

ผูช้าย ๕๐ ๓๖.๕๐ 

รวม ๑๓๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
รปูที ่๑  แผนภูมิแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการรับน้องใหม่ 

ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์ 

ตารางที ่๒  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และ                  
ราตรีคณิตศาสตร์ 

สถานภาพ ความถี ่ รอ้ยละ 

อาจารย ์ ๓ ๒.๑๙ 

นักศึกษา ๑๓๔ ๙๗.๘๑ 

รวม ๑๓๗ ๑๐๐.๐๐ 
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แผนภมูแิสดงขอ้มลูเกีย่วกบัเพศของผูเ้ข้ารว่มโครงการรบันอ้งใหม่
ชาวคณติศาสตรแ์ละราตรคีณติศาสตร์

หญิง ชาย



๙ 

 

 

 

รปูที ่๒ แผนภูมิแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการรับน้องใหม่ 
ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์ 

ตารางที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์ 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ความถี ่

�̅� S.D. ผล มากทีส่ดุ 
(๕ คะแนน) 

มาก 
(๔ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๓ คะแนน) 

นอ้ย 
(๒ คะแนน) 

นอ้ยทีสุ่ด 
(๑ คะแนน) 

  ๑. ทักษะความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ๖๖ ๖๓ ๘ - - ๔.๔๒ ๐.๖๐ มาก 

  ๒. สามารถนำทักษะความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่และประยุกต์ได้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๗๒ ๕๘ ๗ - - ๔.๔๗ ๐.๕๙ มาก 

  ๓. การปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคีของ
กิจกรรม 

๙๔ ๔๓ - - - ๔.๖๙ ๐.๔๖ มากที่สุด 

  ๔. แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๙๖ ๓๘ ๓ - - ๔.๖๘ ๐.๕๑ มากที่สุด 

  ๕. การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของชุมนุม 

๙๔ ๓๘ ๕ - - ๔.๖๕ ๐.๕๕ มากที่สุด 

  ๖. ความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๙๒ ๔๔ ๑ - - ๔.๖๖ ๐.๔๙ มากที่สุด 

  ๗. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๗๑ ๔๔ ๒๒ - - ๔.๓๖ ๐.๗๔ มาก 
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สถานภาพ

แผนภมูแิสดงขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูเ้ข้ารว่ม
โครงการรบันอ้งใหมช่าวคณติศาสตรแ์ละราตรคีณติศาสตร์

อาจารย์ นักศึกษา



๑๐ 

 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ความถี ่

�̅� S.D. ผล มากทีส่ดุ 
(๕ คะแนน) 

มาก 
(๔ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๓ คะแนน) 

นอ้ย 
(๒ คะแนน) 

นอ้ยทีสุ่ด 
(๑ คะแนน) 

  ๘. สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม ๗๑ ๕๗ ๙ - - ๔.๔๕ ๐.๖๒ มาก 

  ๙. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๗๙ ๔๕ ๑๓ - - ๔.๔๘ ๐.๖๖ มาก 

  ๑๐. ความประทับใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๑๐ ๒๗ - - - ๔.๘๐ ๐.๔๐ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์               

มีความพึงพอใจในประเด็นทักษะความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ ๔.๔๒ สามารถนำทักษะความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่และประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๔๗ การปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคีของกิจกรรมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๖๙ แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๖๘ การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมนุมใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๖๕ ความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๖๖ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๓๖ สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักเท่ากับ ๔.๔๕ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 
๔.๔๘ ความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๘๐ 
ขอ้เสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกับโครงการรับนอ้งใหมช่าวคณิตศาสตรแ์ละราตรคีณิตศาสตร์ 

ความคิดเห็นของเข้าร่วมโครงการรับน้องใหม่ชาวคณิตศาสตร์และราตรีคณิตศาสตร์โดยจำแนกเป็นแต่
ละด้าน  ดังนี้ 

ด้านสิง่ที่ประทบัใจ 
๑. ฐานแต่ละฐานสนุกมาก 

๒. เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกมาก 

๓. สนุกท้ังกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน 

๔. ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ และได้มีพ่ีๆที่น่ารัก 

๕. อาหารอร่อย ดนตรีสนุก  
๖. บรรยากาศงานดีมาก 
๗. สนุกมาก 
๘. พิธีเทียน 



๑๑ 

 

๙. ทำให้รุ่นพี่และรุ่นน้องรู้จักกันมากขึ้น ได้พูดคุย สร้างความสามัคคี กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 ๑๐. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี กิจกรรมสนุกสนาน 

๑๑. ดนตรีสนุก เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้มีการพบปะกันระหว่างพ่ีน้องร่วมสาขา 
๑๒. ประทับใจดนตรี 
๑๓. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
๑๔. ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำกิจกรรม มีความสุขในการทำกิจกรรม 
๑๕. ซุ้มสวย ฉากเวทีสวย 
๑๖. ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑๗. เห็นความพยายามและความตั้งใจของพ่ีๆทุกคน ทำให้งานที่ได้สนุกมาก 
๑๘. เห็นความสามัคคีของทุกคนที่ร่วมมือกัน 
๑๙. เห็นรอยยิ้มและความสนุกของทุกคน 
๒๐. อบอุ่น เป็นกันเอง 
๒๑. กิจกรรมล้อมเทียน 
๒๒. พี่ๆน่ารักใจดี ได้ความรัก ความสามัคคี 
๒๓. สร้างความสัมพันธ์พี่น้องได้ดี 
๒๔. กิจกรรมเก๋ๆเก๋าๆ 
สิง่ทีต่อ้งปรับปรงุ 
๑.  อาหารน้อย ไม่เพียงพอ 
๒.  ระยะเวลาควรมากกว่านี้ 
๓.  สถานที่ไม่เอ้ือ อากาศร้อน 
๔.  ยุงเยอะมาก 
๕.  ขอเวลาแสดงของวงดนตรีนานกว่านี้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพบรรยากาศการดำเนนิโครงการ/กจิกรรมประกอบโครงการ

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

แบบประเมนิ 
โครงการ รบันอ้งใหมช่าวคณติศาสตรแ์ละราตรคีณติศาสตร์ 

วันที ่ ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๒ 
คำอธบิาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๒ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๒ ตอน  
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 

เพศ  (      )   หญิง     (      )    ชาย 

สถานภาพ       (      )   อาจารย์     (      )    นักศึกษา 
 

ตอนที ่๑ ระดบัความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มโครงการรบันอ้งใหมช่าวคณติศาสตรแ์ละราตรีคณิตศาสตร์ 
คำชีแ้จง โปรดทำเครือ่งหมาย      ลงในชอ่งทีต่รงกบัความพึงพอใจของทา่น 
 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปาน
กลาง 

๓ 

นอ้ย 
๒ 

นอ้ย
ทีสุ่ด 
๑ 

๑. ทักษะความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม      
๒. สามารถนำทักษะความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไป 
เผยแพร่และประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน 

     

๓. การปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคีของกิจกรรม      

๔. แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม      

๕. การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมนุม      
๖. ความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม      

๗. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
๘. สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม      

๙. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม      

๑๐. ความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

ตอนที ่๒ ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 
๑) สิ่งที่ประทับใจ 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... .................................................................................................... ........ 
๒) สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
............................................................................................................................ ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 



 

 


