
ประเด็นที่ตองนําเสนอในการสรุปผลการจัดโครงการ 

เหตุผลที่มา/ความสําคัญที่จัดทําโครงการ 

วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการ 

ปญหา/อุปสรรค และการแกไขเมื่อพบเจอปญหา อุปสรรค 

ประโยชนที่เกิดจากการจัดโครงการ (ทั้งประโยชนที่เกิดตอผูอ่ืน 

และประโยชนที่เกิดแกตนเอง) 

การเรียนรูของนักศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแตริเริ่มทําโครงการจนสิ้นสุด

การทําโครงการ 



ผลการจัดกิจกรรม โครงการ “Pre- College และค่ายคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่”       
ประจําปีการศึกษา 2557 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ณ คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

1. ช่ือโครงการ   Pre- College และค่ายคุณธรรม และพัฒนานกัศึกษากฎหมายใหม่ 
2. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  คณะนิติศาสตร์ ร่วมกบั สโมสรนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์  
3. สังกัด    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 
5. สถานทีป่ฏิบตัิงาน   ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 

6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 

จํานวน (คน) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง 

จํานวน (คน) 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่  20 16 
นักศึกษาชั้นปทีี่ 1  250 220 
นักศึกษาชั้นปทีี่ 2 และ 3 80 100 

รวม 350 336 
 
ค. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

7. งบประมาณ 
รายการ งบประมาณที่ได้รับ จ่ายจริง

7.1   แหล่งเงินอุดหนุน 
1.) งบประมาณเงินรายได้ฯ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุน
การจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของกองกิจการ
นักศึกษา ในส่วนที่จัดสรรให้คณะนิติศาสตร์  

2.) งบประมาณเงินรายได้ฯ ปี 2557 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานทํานุบํารุง
ศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม  กองทุนทํานุบํารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ของคณะนิติศาสตร์  

 
63,000.- 

 
 
 

45,408.-  

 
บาท 
 
 
 
บาท 

รวมรายรับทั้งสิ้น 108,408.- บาท 
 
 
 



รายการ งบประมาณที่ได้รับ จ่ายจริง
7.2   รายจ่ายในการดําเนินโครงการ  
 งบเสริมหลักสูตร 
 - ค่าอาหาร (4 ม้ือ × 25 บาท × 350 คน) 35,000.- บาท 36,240.- บาท
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4 ม้ือ × 20 บาท × 350 คน) 28,000.- บาท 27,207.- บาท
 งบประมาณเงินรายได้ฯ ป ี2557 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร   
  คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์  

วิทยากรหัวข้อ "Positive thinking" 
 900.-  บาท 900.- บาท

  ศิษย์เก่า วิทยากรเสวนาหัวข้อ "เรียน เล่น ให้เป็นอย่างฝัน"
ข้าราชการ (5 คน× 600บาท×1.50 ชม.) 
เอกชน (3 คน×1,200บาท×1.50 ชม.) 

 
4,500.- 
5,400.- 

 
บาท 
บาท 

4,500.-
5400.-

บาท 
บาท 

 - ค่าเดินทางวิทยากร   
  ค่าต๋ัวเครื่องบินกทม.-ชม.-กทม. (2 คน×3,000บาท) 6,000.-  บาท 3,067.55.- บาท
  ค่าเดินทางลําปาง-เชียงใหม่-ลําปาง (4บาท×184กม.) 736.-  บาท 736.- บาท
  ค่าเดินทางลําพูน-เชียงใหม่-ลําพูน(4คน×4บาท×42กม.) 672.-  บาท 504.- บาท
 - ค่าที่พักวิทยากร 1,200.-  บาท 900.-
 - ค่าของรางวัลเกมส์ตอบคําถาม 2,000.-  บาท 2,826.- บาท
 - ค่าเสื้อคณะผู้จัดกิจกรรม  10,000.-  บาท 9,500.- บาท
 - ค่าเช่าชุดเครื่องเสียงและเครื่องดนตรี 10,000.-  บาท 5,800.- บาท
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์   3,000.-  บาท 3,588.- บาท
 - ค่าถ่ายเอกสาร   1,000.-  บาท 1,287.- บาท
 รวม 108,408.- บาท 102,455.55.- บาท

 
 
 
 
 
 
 



ง. การดําเนินงาน 
9. การดําเนินงานตามแผน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลดําเนินการ 
กรกฎาคม สิงหาคม 

อาทิตย์ที่ 1 อาทิตย์ที่ 2 อาทิตย์ที่ 3 อาทิตย์ที่ 4 อาทิตย์ที่ 5 อาทิตย์ที่ 1 
แผน ปฏิบัติ แผน ปฏิบัติ แผน ปฏิบัติ แผน ปฏิบัติ แผน ปฏิบัติ แผน ปฏิบัติ 

1.) ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายบริการการศึกษาเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรม เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรมและวันเวลาจัดกิจกรรม  

     

2.) ประชุมคณะผู้จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 เพื่อ ชี้แจงรูปแบบกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและแบ่ง
ภาระหน้าที่ 

    

3.) ประชุมคณะผู้จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 เพื่ออธิบายเนื้อหาทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และซักซ้อมความพร้อมของแต่ละฝ่าย 

     

4.) ติดต่อประสานงานกับวิทยากรในแต่ละหัวข้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
5.) รวบรวมแผนงานแต่ละฝ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ      
6.) จัดทําโครงการ และขออนุมัติจัดกิจกรรม      
7.) จัดทําเอกสารขอยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในโครงการ       
8.) จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรม      
9.) ประชุมคณะผู้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม      
10.) ดําเนินการจัดกิจกรรม    
11.) สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   

 
 



10. ความร่วมมือของหน่วยราชการและเอกชนที่ร้องขอหรือร่วมโครงการ (การมาพบปะเยี่ยมเยียน ดูแลความ
เป็นอยู่ การติดต่อประสานงาน การอํานวยความสะดวก การมีส่วนร่วมโครงการ ฯลฯ) 
 .      -             . 

11. ความร่วมมือของประชาชน  ชุมชนในท้องถิ่น  (การพบปะเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่  การติดต่อ  
ประสานงาน  การอํานวยความสะดวก  การมีส่วนร่วมในโครงการ  ฯลฯ) 
.      -             . 

12. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
.        -           . 

13. ความคิดเหน็และข้อเสนอของอาจารย์และนักศึกษาผู้รบัผิดชอบโครงการ 
.        -           . 
 

จ. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
14. หลักเกณฑ์การบรรลุวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดของโครงการ (ให้ระบุว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่

กําหนดไว้ในโครงการหรือไม่  มากน้อยเพียงใด) 
 ความคิดเหน็เกีย่วกบัการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.) การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้นักศึกษาได้ทราบ และเรียนรู้ถึงหลักสูตร ตลอดทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการเรียนในคณะนิติศาสตร์เฉล่ียในระดับดีข้ึนไป      

2.) การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทําให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติ
ของนักกฎหมายที่ดีเฉล่ียในระดับดีขึ้นไป  

3.) การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้นักศึกษาตระหนักในการเตรียมตนให้พร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพ
เฉล่ียในระดับดีข้ึน 

4.) การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้การทํางานร่วมกันมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
5.) การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งทําให้นักศึกษาได้รู้จักเพ่ือนใหม่หรือได้สนิทกับเพ่ือนมากข้ึน โดยคิดเป็นร้อยละ 

80 ข้ึนไป 
  ความพึงพอใจเกี่ยวกบักิจกรรม   

หัวข้อการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. รูปแบบของกิจกรรมมีสาระประโยชน์    
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม    
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม    
4. ความเหมาะของการเดินทาง    
5. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม   

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีความเห็นต่อการจัดกิจกรรมว่ากิจกรรมน้ีควรจัดข้ึนอีกในปีการศึกษาถัดไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 ความพึงพอใจและความประทับใจโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการปฏิบัติงานกิจกรรมน้ีต้องอยู่
ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 



15. สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ 
 จากการจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน  336 คน โดยมีอาจารย์เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 16 
คน นักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 จํานวน 100 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ของเป้าหมาย
เชิงปริมาณและเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จส้ินแล้วไปทําการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซ่ึงได้รับ
แบบประเมิน จํานวน 160 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งน้ีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
ได้แสดงความเห็นดังนี้  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่วัดตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
1.) การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้นักศึกษาได้ทราบ และเรียนรู้ถึงหลักสูตร ตลอดทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือการเรียนในคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทราบถึงประเด็นดังกล่าวในระดับดี หรือมี
คะแนนเฉล่ียที่ 4.30  

2.) การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทําให้นกัศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติของ
นักกฎหมายที่ดีในระดับดี หรือมีคะแนนเฉล่ียที่ 4.23 

3.) การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทําให้นักศึกษาตระหนักในการเตรียมตนให้พร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายท่ีมี
คุณภาพ ในระดับดี หรือมีคะแนนเฉล่ียที่ 4.35 

4.) การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้การทํางานร่วมกันได้ คิดเป็นร้อยละ 98.75 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  5.) การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งทําให้นักศึกษาได้รู้จักเพ่ือนใหม่ คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา 
จํานวน ร้อยละ 65 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้สนิทกับเพ่ือนมากขึ้น 
  6.) นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเหน็ว่ากิจกรรมน้ีควรจัดข้ึนอีกในปถีัดไป 
 

  ความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการ   
หัวข้อการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. รูปแบบของกิจกรรมมีสาระประโยชน์ 49
(30.60) 

102 
(63.80)

6 
(3.80) 

2 
(1.20) 

1
(0.60) 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 25
(15.60) 

70 
(43.80)

53 
(33.10) 

6 
(3.80) 

6
(3.80) 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 23
(14.40) 

61 
(38.10)

61 
(38.10) 

9 
(5.60) 

6
(3.80) 

4. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 42
(26.20) 

82 
(51.20) 

33 
(20.60) 

2 
(1.20) 

1
(0.60) 

  หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือจํานวนร้อยละ 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะอื่นๆจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- เลิกดึกเกินไปและสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
- พ่ีพูดไม่รู้เรื่อง เสียงเบา ไม่ได้ยิน อธิบายไม่เข้าใจ งงมาก สถานที่ฝุ่นเยอะไป ควรทําความสะอาดก่อน การ

จัดกิจกรรมน่าเบื่อในตอนฟัง 
- ควรอธิบายเกีย่วกับการลงทะเบียนมากขึ้น
- พ้ืนเปื้อนมากคะ 
- น่าจะมีที่นัง่ทีม่ีเบาะ 
- ข้าวในวันแรกอร่อยมาก แต่วันที่ 2 ไม่อร่อย
- ควรจัดครึง่วัน 
- ดีจ้า 
- ข้าวควรเยอะและอร่อยกว่านี้ 
- ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกบักฎหมายให้มากข้ึน
- ควรใช้เวลาน้อย เช่น 10.00-16.00 น.และควรมีเก้าอี้
- กิจกรรมทําให้ง่วงนอนมาก 
- อาหารอร่อยมาก 
- ควรใช้เวลาให้น้อยกว่านี้
- นานไปมาก ทีน่ั่งไม่เหมาะสม ยืดเยื้อเวลาโดยใช่เหตุ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเลิกคํ่าไป 
- สถานทีจ่ัดกิจกรรมยงัไม่มีสภาพไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นัก ไม่มีเก้าอ้ีให้นัง่ต้องนั้งพ้ืนทีม่ีละอองฝุ่นผงเปรอะ

เปื้อนประปราย แต่ก็ภมูิใจที่เปน็ชนกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาได้ใช้ตึกคณะทีสร้างใหม่แห่งนี้ 
- สถานทีไ่ม่พร้อมปวดตูดและฝุ่น แต่พ่ีๆ เทคแคร์ดีมาก ข้าวอร่อยสุด น้ําแดงหวานไปนิด 
- ดีมากครบั 

 
ฉ. แนวทางการปรับปรุงการจัดกิจกรรม 

 นําข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาํเสนอแก่ที่ประชุมผู้จัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 แล้วปรบัรูปแบบ
การจัดกิจกรรรมให้มีความกระชับ และส่งเสริมทักษะการเป็นนักศึกษากฎหมายในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
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