
 
คําอธบิาย  

รูปแบบการจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 
 เพ่ือให้การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถรองรับการประเมินผล
ของคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การประกันคุณภาพ การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ และการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ กองนโยบายและแผน จึงได้กําหนดหัวข้อการรายงานสรุปผลโครงการ จะต้อง
ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 

ปก 

คํานํา 

สารบัญ  

 ส่วนท่ี 1 ส่วนนํา 
 - ชื่อโครงการหลัก 
 - ชื่อโครงการเด่ียว/ย่อย 
 - ผู้รับผิดชอบ 
 - งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
 - ระยะเวลา  

-  หลักการเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย 

 ส่วนท่ี 2 วิธีการดําเนินโครงการ   
 - วิธีการและขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

 ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 - กลุ่มเป้าหมาย 

       - เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
       - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - การวิเคราะห์ข้อมูล  
 - เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 - ผลการวิเคราะห์ 

ส่วนท่ี  4 สรุปผล     
- สรุปผลการดําเนินการ   
- ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลดําเนินการ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

      - ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 ส่วนท่ี 5  ภาคผนวก 
  เอกสารท่ีควรมี 

 5.1 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว   
 5.2 บันทึกข้อความเพ่ือประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

  5.3 แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ 
  5.4 แบบสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนเป้าหมาย (กรณีบริการวิชาการ)                                               
  5.5 ภาพกิจกรรม (ก่อนดําเนินโครงการ/ระหว่างดําเนินโครงการ/ และเมื่อส้ินสุดโครงการ)   
   5.6 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบเซ็นชื่อ  

 เอกสาร (ถ้ามี)  
 5.1 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ  

 5.2 การประชุม พร้อมรายงานการประชุม  
 5.3 เอกสารแสดงการประชาสัมพันธ์โครงการ   
 5.4 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง   

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รายงานสรุปผลโครงการ  

ช่ือโครงการหลักโครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
รหัส 09-01-02 

ช่ือโครงการเดี่ยว/ย่อย โครงการประเพณีวันลอยกระทง  ประจําปี 2561 
รหัส 09-01-02-001 
รหัส 09-01-02-002 
รหัส 10-11-01-143 

หน่วยงาน  งานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ “โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561” จัดทําขึ้น
เพ่ือภารกิจดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  2562  ตามแผนงานทํานุบํารุง เผยแพร่  สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทํานุบํารุงสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย  ในโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี  2561   ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทย
จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี ดังน้ันควรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ประเพณีวันลอยกระทง  ในวัน 20-22  พฤศจิกายน  2561   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  อีกทั้งในการจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นเพ่ือเป็นใช้เป็นเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการดําเนินงานรับการประเมินผลงานของหน่วยงาน สํานักศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการนํา
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ ไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 
 
 
          นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ 
          หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ชื่อโครงการหลัก   โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

รหัส 09-01-02 
2. ชื่อโครงการยอ่ย/กิจกรรม  โครงการปะเพณีวันลอยกระทง   ประจําปี 2561 

รหัส 09-01-02-001 
รหัส 09-01-02-002 
รหัส 10-11-01-143 

3. ผู้รับผิดชอบ    นางเบญจัคค์  ธนแพรวพันธ์ 
4. งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ  จํานวน 155,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นห้าบาทถ้วน) 

( / ) แผ่นดิน  (  ) บ.กศ. (  ) กศ.ปช. (  ) กองทุน …………………………. 
( ) อ่ืน ๆ …………………………. 

5.  ระยะเวลา    วันเริ่มต้นโครงการ   15 ตุลาคม2561   วันสิ้นสุดโครงการ  
30 พฤศจิกายน  2561 

6. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีภารกิจดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561  ตามแผนงานทํานุบํารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ    ด้านงานส่งเสริมพัฒนาเผยแพร่การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัด
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อ
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไป   ซึ่งประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สําคัญอย่างหน่ึงของไทยที่
มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเช่ือของแต่ละท้องถิ่น  เช่น เพ่ือเป็นการให้ความเคารพบูชา และ
ขอบคุณนํ้าที่อํานวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์  รวมท้ังเป็นการขอขมาลาโทษที่
มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทําความเสียหายแก่นํ้า ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 
ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี ดังน้ันควรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบต่อไปรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเพณีวันลอย
กระทง   และเพื่อตอบสนองตัวบ่งช้ีที่  ระบบกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.๔.๑)
ได้จัดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง   ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน  2561   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   เป็นการสอดคล้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และประชาชน
ทั่วไป ได้สืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับลูกหลาน ทั้งน้ีเป็นการเผยแพร่และ
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 

เผยแพร่วัฒนธรรม  
2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในวันลอยกระทง  
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 

 
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย   

 
ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการ 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย และได้รับความพึงพอใจ   

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 90 



 
ส่วนท่ี 2 

วิธีการดําเนนิโครงการ 
 

 ในการจัดทําโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561  คณะทํางานได้มีวิธีการดําเนิน
โครงการ ได้กําหนดวิธีการและขั้นตอนของการดําเนินงาน ดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1  จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ เดือน พฤศจิกายน  2561 
 ขั้นตอนที่ 2  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง 
ประจําปี 2561 และจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดําเนินงานตามโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 3  ประชาสัมพันธ์ และติดตามประสานงานกับ 
 ขั้นตอนท่ี 4  ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  
 ขั้นตอนที่ 5  สรุปรายช่ือนักศึกษา  และจัดทําบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ไปตามคณะ/
ศูนย์  ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย บอร์ดหน้ากองพัฒนานักศึกษา และเว็ปไซด์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 6  การเริ่มดําเนินงานจัดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานปะเพณีวันลอยกระทงให้
กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,000 คน ตามกําหนดการดังน้ี  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 16.00 –  17.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดนางนพมาศจําแลง 
เวลา 17.00  - 18.00  น. การแสดงดนตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เวลา 18.35    พิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2561 
   อธิการบดีเดินทางมาถึง (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
   กล่าวรายงาน โดยนายกองค์การนักศึกษา 
   อธิการบดีกล่าวเปิดงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561 

ชมการแสดงชุดแสงประทีปบูชา คงคามหานที คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (8 นาที) 

เวลา 18.30  –  19.45 น. ประกวดนางนพมาศจําแลง  รอบที่ 1 
เวลา 19.46  –  20.00 น. ชมการแสดงชุดภูมิใจใต้ คณะครุศาสตร์ 
เวลา 20.00 –  20.30 น. ประกวดนางนพมาศจําแลง  รอบที่ 2 
เวลา 20.30 –  20.45 น. ชมการแสดงชดุ Diamond of Asean คณะครุศาสตร์ 
เวลา 21.00 –  21.30 น. รอบตัดสินการประกวดนางนพมาศจําแลง  
เวลา 21.45  น. ประกาศผลการตัดสินนางนพมาศจําแลง   
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
เวลา 14.00  –  15.00 น.  รับลงทะเบียนผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ/ประกวดนางนพมาศ 
เวลา 15.01  –  20.00 น.  ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดนางนพมาศ 

 การประกวดหนูน้อยนพมาศรอบคัดเลือก 
 การประกาศผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ  (มอบรางวัล) 
 การแสดงดนตรีของโรงเรียนสาธิต 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 10.00  – 12.00 น ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดกระทง  
เวลา 13.01  – 15.00 น.  คณะกรรมการตัดสินประกวดกระทงประเภทต่างๆ 
เวลา 16.00  – 17.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดนางนพมาศ  
เวลา 18.35 น.  กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง 

โดย ท่านประธานในพิธี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน
อธิการบดี 

เวลา 18.35 – 18.45 น. ชมการแสดงชุดวัฒนธรรมอันล้ําค่า จากถิ่นล้านนา คณะครุศาสตร ์
เวลา 18.45 –  19.00 น. ประกาศผลการตัดสินประกวดกระทงประเภทต่างๆ 
เวลา 19.00 –  19.45 น. ประกวดนางนพมาศ  รอบที่ 1 
เวลา 19.45 –  20.00 น. ชมการแสดงชุดรื่นฤดีกลองยาว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เวลา 20.00 –  20.30 น. ประกวดนางนพมาศ  รอบที่ 2 
เวลา 20.30 –  20.45 น. ชมการแสดงชุดเปิดประตูสู่แดนมังกร คณะครุศาสตร์ 
เวลา 21.00 –  21.30 น. รอบตัดสินการประกวดนางนพมาศ  
เวลา 21.30 –  21.40 น. ชมการแสดงชุดเทิดพระเกียรติ พระราชินี คณะครุศาสตร์    
เวลา 21.40 น.  ประกาศผลการตัดสินนางนพมาศ 
เวลา 22.00 น.       เชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านชมมหรสพ  และลอยกระทงพร้อมกัน 
 
 ขั้นตอนท่ี 7  การประเมินผลและการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ ผู้ดําเนินโครงการ
ได้จัดทําแบบประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ เทียบ
เกณฑ์ดังน้ี 

คะแนน           ระดับความพึงพอใจ 
 5  มากที่สุด 
 4  มาก 
 3   ปานกลาง 
 2   น้อย 
 1   น้อยที่สุด 

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์  (Best, 
1981อ้างถึงใน ศิริวรรณ สรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, 2541)  ดังน้ี 
 

        ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนตํ่าสุด 
                   จํานวนช้ัน 
 

แทนค่าได้ดังน้ี   =   5 - 1 =    .80 
            5 

ช่วงการวัด          
  



 
การแปรผลให้คะแนนจากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ จะจัดระดับต้ังแต่ มากที่สุดจนถึงน้อย

ที่สุด     โดยใช้คะแนนเฉล่ีย บุญชม  ศรีสะอาด (2545) ดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21 - 5.00   หมายถึง   ระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41 - 4.20   หมายถึง   ระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61 - 3.40   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81 - 2.60   หมายถึง   ระดับน้อย 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.80   หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด 
 
   
 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กองพัฒนานักศึกษา ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้ดําเนินการกับ

กลุ่มเป้าหมาย มีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี  
1. กลุ่มเปา้หมาย 
ผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

และประชาชนทั่วไป   จํานวน 1000  คน 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
แบบประเมินผลโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ประกอบด้วย  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  จํานวน 3 ข้อ โดยให้ทําเคร่ืองหมาย  ตรงหน้าข้อที่ตรงกับ

ความเป็นจริงของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตอนที่ 2 ประเมินผลระดับความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการประเพณีวันลอยกระทง 

ประจําปี 2561 จํานวน 12 ข้อ โดยให้ทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจตามความเป็นจริง
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

3. วิธีการเก็บข้อมูล 
แจกแบบสอบถามให้กับผู้เขา้ร่วมโครงการจากการเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1500 คน และเก็บ

แบบสอบถามได้คืน 100 ชุด 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยผู้ดําเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
4. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรอบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และ

ความสมบูรณข์องข้อมูล 
5. ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละและนําเสนอใน

รูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย 
6. ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  
 

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าเฉลี่ย (เกณฑ์ สมศ.)  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ควรปรับปรุง 
1.00 –1.50 ต้องปรับปรุง 

 
 



 

ค่าร้อยละ (เกณฑ์ ก.พ.ร.) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละ 65 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 75 
4 ร้อยละ 80 
5 ร้อยละ 85 

 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดําเนินโครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง ประจําปี 2561 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) 
แบ่งเป็น  5 ระดับ เทียบตามเกณฑ์ดังน้ี 
  คะแนน           ระดับความพึงพอใจ 
 5  มากที่สุด 
 4  มาก 
 3   ปานกลาง 
 2   น้อย 
 1   น้อยที่สุด 

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์  (Best, 
1981อ้างถึงใน ศิริวรรณ สรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, 2541)  ดังน้ี 
 

        ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนตํ่าสุด 
                   จํานวนช้ัน 
 

แทนค่าได้ดังน้ี   =   5 - 1 =      .80 
            5 
 

การแปรผลให้คะแนนจากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ จะจัดระดับต้ังแต่ มากที่สุดจนถึงน้อย
ที่สุด     โดยใช้คะแนนเฉล่ีย บุญชม  ศรีสะอาด (2545) ดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21 - 5.00   หมายถึง   ระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41 - 4.20   หมายถึง   ระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61 - 3.40   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81 - 2.60   หมายถึง   ระดับน้อย 
  คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.80   หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด 
6. ผลการวิเคราะห์ 

6.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ช่วงการวัด          
  



 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลนักศึกษาโดยทั่วไป 
เพศ 
  

เพศ 
 Frequency Percent

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid ชาย 50 35.7 35.7 35.7 
  หญิง 90 64.3 64.3 100.0 
  Total 140 100.0 100.0   

 
 

จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงจํานวน  90 คน คดิเป็นร้อยละ   64.3 
เป็นเพศชายจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  35.7 
 
สถานภาพ 

 
สถานภาพ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid อาจารย์ 33 23.6 23.6 23.6
  เจ้าหน้าที่ 39 27.9 27.9 51.4
  นักเรียน/นักศึกษา 68 48.6 48.6 100.00
  อ่ืนๆ - - - -
  Total 100.00 100.0 100.0  

จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ  
48.6  รองลงมาเจ้าหน้าที่ จํานวน 39  คน คิดเป็นร้อยละ  27.9  อาจารย์  จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.6    
สังกัดคณะ/ศนูย์/สํานัก 
 

คณะ 
 Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33 23.6 23.6 23.6
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 19.3 19.3 42.9
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 7.9 7.9 50.7
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 17 12.1 12.1 62.9
  วิทยาการจัดการ 7 5.0 5.0 67.9
  ครุศาสตร ์ 31 22.1 22.1 90.0
  เทคโนโลยีการเกษตร 6 4.3 4.3 94.3
 ศูนย์/สํานัก 8 5.7 5.7 100.0
  Total 140 100 100 

 



 

 
    จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังค จํานวน 33 คน 

คิดเป็นร้อยละ  23.6 รองลงมาสังกัดคณะครุศาสตร์ จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  22.1 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 สังกัดวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน 11 คิดเป็นร้อยละ  7.9 
สังกัดศูนย์/สํานัก จํานวน 8 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 5.7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จาํนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.3   

 
 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินผลระดับความพึงใจการดําเนินงานโครงการสานประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 
2561  ดังน้ี 

ตาราง  แสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
 

                     รายการ n = 140 
ระดับ 

  S.D. 
1. การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงกิจกรรมอนุรักษ์
ส่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 4.93 .246 มากที่สุด

2. การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงานวันลอยกระทง 4.35 .480 มากที่สุด
3. กิจกรรมน้ี แต่ละคณะ/สํานัก ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.55 .603 มากที่สุด
4. รูปแบบ ลําดับพิธีการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง 4.71 .453 มากที่สุด

5. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ความ
สะดวกในการลอยกระทง 4.42 .646 มากที่สุด

6. ความเหมาะสมของวันที่จัดงานวันลอยกระทง 4.45 .567 มากที่สุด
7. ท่านคิดว่าการประกวดกระทง หนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ มีความ
หลากหลายและ สร้างสรรค์ 4.60 .520 มากที่สุด 

8. คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงมีความยุติธรรม 4.52 .568 มากที่สุด
9. การมีส่วนรว่มกับคณะหรือหน่วยงานในการจัดอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง ส่งเข้าประกวด 4.88 .319 มากที่สุด

10. ลําดับขั้นตอน เน้ือหา และรูปแบบการดําเนินการประกวดมีความ
เหมาะสม 4.64 .495 มากที่สุด

11. มคีวามร่วมมือระหว่างชุมชน  องค์กร  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 4.55 .579 มากที่สุด
12. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดประเพณีวันลอยกระทงคร้ังน้ีมีการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 4.56 .497 มากที่สุด

รวม 4.60 .85 มากที่สุด
 
 

จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากระดับความพึงใจการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมสืบสานประพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.60) เมื่อ



 

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบ
ถึงกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง  ประจําปี 2561 ในครั้งน้ีมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
 (=4.93)   รองลงมาคือ นักศึกษามีความพึงพอใจการมีส่วนร่วมกับคณะหรือหน่วยงานในการจัด
อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ส่งเข้าประกวด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 
มากที่สุด (=4.88)   และนักศึกษามีความระดับความพึงพอใจการดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณงานวันลอยกระทง  ครั้งน้ีมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด (=4.35) 
 

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561 
วันที่ 20-22  พฤศจิกายน 2561 

ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปัญหา 

1. เวที ลึกมาก ไกลจากคนดู 
2. สถานที่จัดงานไม่สะดวกต่อนางนพมาศเวลาเดิน 
3. ชุดการแสดงบนเวทีมีความลา่ช้า และเตรียมวัสดุที่ใช้ในการแสดง ทั้งฉาก นานเกินไป  
4. การใช้เครื่องเสียงบนเวที 
5. มีการประสานงานผิดพลาดของคณะกรรมการลอยกระทง 
6. ห้องแต่งตัวของนางนพมาศ/นางนพมาศจําแลง ไม่อํานวยต่อการแต่งตัว 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การประกวดนางนพมาศคุณสมบัติจริงไม่ใส่เหล็กดัดฟัน  
2. นักศึกษาที่ช่วยคณะกรรมการคิดคะแนนไมค่วรน่ังที่พ้ืน ให้หาเก้าอ้ีมาน่ัง ในเขตของกรรมการ 
3. ลืมเชิญผู้บริหารลอยกระทง และควรมีฝ่ายผู้ดูแลผู้บรหิารอย่างใกล้ชิด 
4. ทําหนังสือเชิญ เครือข่ายตํารวจ 
5. ครั้งหน้าควรมีการประกวดกระทงแบบรีไซเคิล 
6. กําหนดการส่งกระทง ให้เป็นเวลา 13.00 น.-14.00 น. 
7. ควรนัดกรรมการล่วงหน้า เวลา 17.30 น. 
8. ปรับเกณฑ์ 40 แนวความคิดสร้างสรรค์ 
9. เชิญคนในชุมชนเข้าร่วม 
10. อยากให้กําหนดเวลาในการแสดง 10 นาที รวมชุดและฉากทั้งหมด 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ส่วนท่ี 4 
                                               สรปุผล  

 
การดําเนินการ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561 สรุปผลการดําเนินการ  ผล

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะสําหรับเป็นข้อมูลในการ
ดําเนินการคร้ังต่อไป ดังน้ี  
1. สรุปผลการดําเนนิงาน 

ขอสรุปผลการดําเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561 ดังน้ี  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงจํานวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ   64.3 เป็นเพศชาย

จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  35.7  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากนักศึกษา  จํานวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ  48.6 รองลงมาเจ้าหน้าที่ จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 อาจารย์ จํานวน 33 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 23.6   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากระดับความพึงใจการดําเนินงานโครงการประพณีวันลอยกระทง 
ประจําปี 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นักศึกษามี
ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง  
ประจําปี 2561 ในคร้ังน้ีมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (=4.93)   รองลงมาคือ นักศึกษามีความ
พึงพอใจการมีส่วนร่วมกับคณะหรือหน่วยงานในการจัดอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ส่ง
เข้าประกวด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.88)   และนักศึกษามีความระดับความพึงพอใจการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงานวันลอยกระทง  ครั้งน้ีมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(=4.35) 

 
2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปา้หมาย และผลดําเนนิงาน 

 
ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการ 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย และได้รับความพึงพอใจ   

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ หน่วยนบั เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรล ุ ไม่บรรลุ
เชิงปริมาณ :       

นักศึกษา  บุคลากร อาจารย์และประชาชนท่ัวไป 
 

คน 1,000 นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม1,500 คน 

  

เชิงคุณภาพ :       
ร้อยละของนักศึกษา  บุคลากร  อาจารย์และ
ประชาชนท่ัวไปในท้องถ่ินเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับความ
คิดเห็น 

(คะแนน) 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 94   

เชิงเวลา :       

วันเริ่มต้นโครงการ   15  ตุลาคม  2561 
วันสิ้นสุดโครงการ 30  พฤศจิกายน  2561 
วันจัดกิจกรรม 20-22 พฤศจิกายน  2561 

- เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้ในแผน
ของโครงการ 

เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  

เชิงต้นทุน :    ผลการดําเนนิงาน บรรล ุ ไม่บรรลุ
งบประมาณ 145,000 บาท บาท สามารถใช้

งบประมาณ
เพียงพอตามที่
ได้รับอนุมัติให้
ดําเนินการ 

100% 

เบิกจ่ายตาม
งบประมาณท่ีได้รับ 

  

งบประมาณ 145,000 บาท    บาท      100% เบิกจ่ายตาม
งบประมาณท่ีได้รับ 

  

 
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ “โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน

ประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2561” ผลการดําเนินงานที่ได้ “บรรลุตามเป้าหมาย” โดยแยกเป็น 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,500 คน ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 
2. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 4.60  ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ประเภทงบ/

หมวด   
รายการ งบประมาณ

ค่าวัสดุ 1.ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการประกวดกระทง/นางนพมาศ/นางนพมาศจําแลง  
วัสดุอุปกรณ์ในการจดังานลอยกระทง 

14,165

 2.ค่าสายสะพายนางนพมาศ/นางนพมาศจําแลง (4 ผืน x 1,500 บาท) 6,000
 3.ค่าโบว์ติดกระทง/ติดนางนพมาศ (2 แพ็ค x 500 บาท) 1,000
 4.ค่าถว้ยรางวัล (6 ถ้วย x 1,000 บาท) 6,000
 5.ค่าสระว่ายนํ้าเด็ก  (ประกอบการให้คะแนนกระทง) 1,500



 

 6.ค่าผ้าต่วนสีทอง 2 มว้น x 2,400  บาท 4,800
 7.ค่าดอกไม้ประดิษฐ์ ( 30 ชอ่ x 200 บาท) 6,000
 8.ถ่านอัคคาไลน์ 990
 9.ตะกร้าผ้าใบใหญ่ 720

ค่าใช้สอย 10.ค่าป้ายโปสเตอร์ A3   (25 แผ่น x 35 บาท) 875
 11.ค่าป้ายรางวลัสติ๊กเกอร์ซินฟวิเจอร์บอรด์ประชาสัมพันธ์ (10 แผ่น x 350

บาท) 
3,500

 12.ค่าเช่าชุดการแสดงค่าแต่งหน้าทําผมนักแสดง  (12 คน x 750 บาท) 9,000
 13.ค่าปริ้นกระดาษสีเกยีรติบตัร (30 แผ่น x 25 บาท) 750
 14.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  (ขนาด 2.4 ม. x 4.8 ม.)  ด้านขา้งไปรษณีย ์ 1,500
 15.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์(ขนาด 3. ม. x 1 ม.) (2 ป้ายx 600 บาท)บริเวณใน

มหาลัยฯ   
1,200

ค่าตอบแทน 16.ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน (30 คน x200บาทx 3วัน) 18,000
 17.ค่าคณะกรรมการประกวดนางนพมาศจําแลง(ชั่วโมงละ600 บาท x5 ชม.x 1 

ท่าน ) (วันที่ 20 พ.ย.61)  
3,000

 18.ค่าคณะกรรมการประกวดนางนพมาศ (ชั่วโมงละ 600 บาท x 5 ชม.x 1 
ท่าน ) 
(วันที่ 22 พ.ย. 61) 

3,000

 19.ค่าคณะกรรมการประกวดกระทง  (ชั่วโมงละ 600 บาท x 5 ชม. X 1 ท่าน ) 3,000
 20.ค่ารางวัลประกวดกระทงประเภทสวยงามรางวัลชนะเลิศ 5,000
 21.ค่ารางวัลประกวดกระทงประเภทสวยงามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3,000
 22.ค่ารางวัลประกวดกระทงประเภทสวยงามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000
 23.ค่ารางวัลประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศ 5,000
ประเภทงบ/

หมวด 
รายการ งบประมาณ

ค่าตอบแทน 24.ค่ารางวัลประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

3,000

 
 

25.ค่ารางวัลประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

2,000

 26.ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 5,000
 27.ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 3,000
 28.รางวัลขวญัใจราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ 2,000
 รวมงบประมาณแผ่นดิน 115,000
ค่าใช้สอย 29. ค่าอาหารนักศึกษา (40 คน x 50 บาท x 5 มื้อ) ระหว่างวนัที่ 19-22 พ.ย. 

61 
10,000

 รวมงบประมาณรายได้ 10,000
 รวมงบประมาณ 125,000



 

 
งบประมาณ (ตัวเลข)...125,000..บาท...ทัง้สิ้น(บาท)  (ตัวอักษร)...หนึ่งแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน... 
 
 
 งบประมาณรายได้เงนิสนับสนนุ (งานบรหิารทรพัย์สินและรายได้)    จํานวน    30,000   บาท 
งบประมาณรายได้

เงินสนบัสนุน 
รายการ งบประมาณ

รายได้ 
ค่าตอบแทน 1.ค่ารางวัลนางนพมาศ 10,000

 2.ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 5,000
 3.ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 3,000
 4.รางวัลขวัญใจราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2,000
 5.ค่ารางวัลนางนพมาศจําแลง 10,000
 รวมงบประมาณรายได้ 30,000

 
งบประมาณ (ตัวเลข).... 30,000...บาท........ทั้งสิน้(บาท) (ตัวอักษร)............สามหม่ืนบาทถ้วน...............  
 

 
 

4.ปัญหาอุปสรรค 
1. เวที ลึกมาก ไกลจากคนดู 
2. สถานที่จัดงานไม่สะดวกต่อนางนพมาศเวลาเดิน 
3. ชุดการแสดงบนเวทีมีความล่าช้า และเตรียมวัสดุที่ใช้ในการแสดง ทั้งฉาก นานเกินไป  
4. การใช้เครื่องเสียงบนเวที 
5. มีการประสานงานผิดพลาดของคณะกรรมการลอยกระทง 
6. ห้องแต่งตัวของนางนพมาศ/นางนพมาศจําแลง ไม่อํานวยต่อการแต่งตัว 

5.ข้อเสนอแนะ 
1. การประกวดนางนพมาศคุณสมบัติจริงไม่ใส่เหล็กดัดฟัน  
2. นักศึกษาที่ช่วยคณะกรรมการคิดคะแนนไม่ควรน่ังที่พ้ืน ให้หาเก้าอ้ีมาน่ัง ในเขตของกรรมการ 
3. ลืมเชิญผู้บริหารลอยกระทง และควรมีฝ่ายผู้ดูแลผู้บริหารอย่างใกล้ชิด 
4. ทําหนังสือเชิญ เครือข่ายตํารวจ 
5. ครั้งหน้าควรมีการประกวดกระทงแบบรีไซเคิล 
6. กําหนดการส่งกระทง ให้เป็นเวลา 13.00 น.-14.00 น. 
7. ควรนัดกรรมการล่วงหน้า เวลา 17.30 น. 
8. ปรับเกณฑ์ 40 แนวความคิดสร้างสรรค์ 
9. เชิญคนในชุมชนเข้าร่วม 
10. อยากให้กําหนดเวลาในการแสดง 10 นาที รวมชุดและฉากทั้งหมด 



 

 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวขา้งต้นเปน็ความจรงิทุกประการ 
 
   
   ลงช่ือ................................................. ผู้รายงาน    
           (นางสาวปรีญา  สุขประเสริฐ) 
         วันที่........................................... 

 
    ลงช่ือ ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน 

                        (นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์) 
                      วันที่.......................................... 
                 

   ลงช่ือ .................................................หัวหน้า/หลักสูตร/สาขา/หัวหน้างาน  
                       (นางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานันท์) 
                      วันที่............................................. 
 
                  ลงช่ือ .................................................. คณบดี / ผอ.สถาบัน /สํานัก  /ศูนย์ 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์) 
                    วันที่................................................ 

 
 
 



 

 
ส่วนท่ี 5 
ภาคผนวก 

 
รายการเอกสารประกอบ 
 เอกสารหมายเลข 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 เอกสารหมายเลข 2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 เอกสารหมายเลข 3. หนังสือเชิญ / แบบตอบรับ /บันทึกขอ้ความประชาสัมพันธ์ 
       โครงการ 
 เอกสารหมายเลข 4. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ / ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
 เอกสารหมายเลข 5. แบบประเมินผลโครงการ 
 เอกสารหมายเลข 6. ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


