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รายละเอียดโครงการ 

การด าเนินงานกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  5” เนื่องใน
โอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  5” เนื่องในโอกาส
มหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
หลักการและเหตุผล 
  คณะท างานเสริมสร้างคุณธรรม ปลูกจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมพิจารณาเห็นสมควรจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการรับ
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 66 พรรษา ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน และบุคลากรในสถานศึกษาจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยการท าความดีถวายด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 
เพ่ือมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน และบุคลากรในสถานศึกษาได้
ร่วมท าความดีถวาย โดยร่วมด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตส านึกในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม 

3. เพ่ือจัดหาโลหิตมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กาชาดจังหวัด และ
โรงพยาบาลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เป้าหมายโครงการ  สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  21-22 สิงหาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินโครงการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
งบประมาณ จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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การด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  5” เนื่องใน
โอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสาร
และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการรับบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจปันโลหิต  ต่อชีวิตเพื่อน

มนุษย์  ปีท่ี  5” ประจ าปีการศึกษา 2561 
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1. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

 
 

 
    

 
ก าหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 

“กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  ปีท่ี  5” 
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
ระหว่างวันที่  21-22  สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

****************************************************** 
 

วันที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2561 
08.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิต 
10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิต 

-  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ  
โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี    
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   -  กล่าวต้อนรับ  โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                - กล่าวพันธกิจ  บทบาทหน้าที่  ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 

   โดย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 
   -  กล่าวรายงาน  โดย  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

-  กล่าวใหโ้อวาทและเปิดโครงการ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน ีประธานในพิธี 
-  ตัดริบบิ้นเปิดงาน 
   โดย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
-  ผู้บรหิารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มอบของที่ระลึกให้แก่ 

        1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
       2)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    3)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 

-  ผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่       
   สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมงาน  
-  ถ่ายภาพร่วมกัน 
-  ชมการแสดงของนักศึกษา 
-  ผู้บริหารเยี่ยมชมการบริจาคโลหิต   
      

วันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2561 
08.30 – 12.00  น. ลงทะเบียนและรับบริจาคโลหิต 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00  น. ลงทะเบียนและรับบริจาคโลหิต 
 

************************************* 
  
หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  
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การติดตามประเมินผล  
 

การติดตามประเมินผลกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  5” 
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา ด าเนินการเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมี
การติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน และบุคลากรในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

จ านวนทั้งสิ้น 1,000 คน ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวนอย่างน้อย  286  คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการแจก QR Code จ านวน 300 ชุด และป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสแกน QR Code 
ในสถานที่จัดกิจกรรม 

การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( Sample size) ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(1973) (อ้างอิงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 164) ดังนี้ 
  

    n =            
         1+Ne2 

  
 เมื่อ         n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
                                          N  =  ขนาดของประชากร 
                               e            =  ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 
                                โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05  
 
 แทนค่า n  =              1,000 

               1+ 1,000 (0.05)2 
     

=  285.71   ( 300 คน)  
  
 
 
 
 

N 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความคิดเห็นกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  

ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา  สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : https://goo.gl/forms/iFFumc14ESjqjKcE2  โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เพศ และอายุ 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 ข้อ 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและได้รับแบบประเมินคืนแล้ว  ได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
3.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดย
น าเสนอเป็นตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละ 

 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 ข้อ เป็นแบบประเมินมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้วิธีการทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 24 แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 62) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 และ
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 24 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  
5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
66 พรรษา คณะกรรมการได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ 1) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (n=245) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
53 
192 

 
21.6 
78.4 

รวม 245 100.0 
2.อายุ 

2.1 อายุต่ ากว่า 20 ปี 
2.2 อายุ 21-25 ปี 
2.3 อายุ 26-30 ปี 
2.4 อายุ 31-35 ปี 
2.5 อายุ 36-40 ปี 
2.6 อายุ 41-45 ปี 
2.7 อายุ 46-50 ปี 
2.8 อายุ 51 ปีขึ้นไป 

 
154 
76 
- 
1 
5 
6 
1 
2 

 
62.9 
31.0 

- 
0.4 
2.0 
2.4 
0.4 
0.8 

รวม 245 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 78.4 
และเพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 
อายุ 21-25 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 อายุ 41-45 ปี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 จาก
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 245 คน 

 
2. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ความหมายของค่าคะแนน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความหมาย 

1. มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยการท าความดีถวายด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ 
2. กิจกรรมนี้สร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
3. ได้โลหิตไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
4. สถานที่จัดกิจกรรมนี้ 
5. ระยะเวลาจัดกิจกรรมนี้ 
6. การประชาสัมพันธ์และการประสานงาน 
7. การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 
8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ 

4.58 
 

4.68 
4.78 
4.41 
4.38 
4.33 
4.49 
4.58 

0.586 
 

0.510 
0.473 
0.638 
0.633 
0.652 
0.631 
0.578 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 4.53 0.588 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.53 อยู่ในระดับมำกที่สุด  โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีคิดเห็นมากทีสุดในประเด็นกิจกรรมนี้ได้โลหิตไปใช้
ประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 รองลงมา กิจกรรมนี้สร้างจิตส านึกในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68  มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยการท าความดีถวายด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.49  สถานที่จัดกิจกรรมนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ระยะเวลาจัดกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และการ
ประชาสัมพันธ์และการประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ อยู่ในระดับมำกที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 อยากมาทุกวันเลย 
 สถานที่ร้อน 
 คุณหมอพูดเพราะทุกคนเลยค่ะ น่ารักมากๆ 
 ไม่มีการแนะน าว่าควรไปตรงไหน เริ่มจุดไหนไม่มีคนมาบอกให้เดินไปเองไม่มีการช่วยเหลือ

ใดๆเลย คนเยอะแต่ไม่มีการจัดระเบียบการต่อแถว 
 อยากให้เข็มอันเล็กกว่านี้ 
 อยากให้จัดขึ้นบ่อยๆ 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  5” 
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน และบุคลากรในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน
ทั้งสิ้น 1,000 คน ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย  286  คน ผู้รับผิดชอบโครงการแจก QR Code 
จ านวน 300 ชุด และป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสแกน QR Code  ในสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งมีผู้ตอบ
แบบประเมิน จ านวน 751 คน เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน
กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา เป็นแบบประเมิน
ออนไลน์ ผ่าน Google form : https://goo.gl/forms/iFFumc14ESjqjKcE2 สร้างขึ้นตามกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ 2 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 จากประชากรทั้งหมด 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 78.4 และมีอายุต่ า

กว่า 20 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมำก

ที่สุด  โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีคิดเห็นมากทีสุดในประเด็นกิจกรรมนี้ได้โลหิตไปใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 รองลงมา กิจกรรมนี้สร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์เพ่ือสังคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68  มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยการท าความดีถวายด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  สถานที่จัด
กิจกรรมนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ระยะเวลาจัดกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และการประชาสัมพันธ์และ
การประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ  

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้  อยู่ในระดับมำกที่สุด  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 

 
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 66 พรรษา  
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดย
การท าความดีถวายด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
(ผลกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ : บรรลุเป้ำหมำย) 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาผู้
กู้ยืมเงินกองทุน และบุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วม
ท าความดีถวาย โดยร่วมด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตส านึกในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม 

กิจกรรมนี้สร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68   
(ผลกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ : บรรลุเป้ำหมำย) 
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เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
3. เพ่ือจัดหาโลหิตมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย กาชาดจังหวัด และ
โรงพยาบาลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

ได้โลหิตไปใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
(ผลกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ : บรรลุเป้ำหมำย) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินโครงการรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่  
 การประชาสัมพันธ์และการประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  
 ระยะเวลาจัดกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  
 สถานที่จัดกิจกรรมนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  

ผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ในการด าเนินงานครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบประเมินที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
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ภาคผนวก กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  ปีที่  5” เนื่องในโอกาส
มหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม 
 

    

     

      

 

     

     

 

http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118035552.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118032913.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118033886.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118034761.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118032024.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118055665.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118040443.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118043717.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118062260.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118064017.JPG
http://www.ubu.ac.th/web/files/01ac2018082118061470.JPG
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3. รายช่ือ/สถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 
 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 
3. หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
6. มหาวิทยาลัยราชธานี 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
8. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
9. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 
10. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
11. วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ 
12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
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คณะผู้จัดท า  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รวบรวมแบบประเมินผล : 
 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประเมินผลการรับบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพ่ือน
มนุษย์  ปีที่  5” ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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