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รายงานสรุปผลโครงการ 

ชื่อโครงการหลัก โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชื่อโครงการเดี่ยว/ย่อย โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ 

 

รหัสกิจกรรม 19-02-02-012  
 
 

(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563) 
ณ ห้องพระสารีริกธาตุ (ชั้น 11) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
 

  งานศลิปวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563) 

ณ ห้องพระสารีริกธาตุ (ชั้น 11) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
****************************************** 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ  

 Frequency Percent 

ชาย 110 9.30 

หญิง 224 90.70 

 รวม 334 100.0 
 

สภาพ 
สภาพ Frequency Percent 

ผู้บริหาร 41 3.10 

คณาจารย ์ 96 26.90 

บุคลากร 100 35.00 

นักศึกษา 100 35.00 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ - - 

ประชาชนท่ัวไป - - 

 รวม 334 100.0 

 
คณะ 

คณะ/วิทยาลัย Frequency Percent 
วิทยาการจัดการ 54 16.16 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 73 21.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 65 20.65 
เทคโนโลยีการเกษตร 63 18.84 
นวัตกรรมการจดัการ - - 
ครุศาสตร ์ 79 23.35 
สาธารณสุขศาสตร ์ - - 
ศูนย์/ส านัก - - 
 รวม 334 100.0 
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ตอนที่ 2 ประเมินผลความพึงพอใจของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
N = 334 

ความพึงพอใจ 
�̅� S.D. 

1 การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน  และทั่วถึง 4.85 .354 มากที่สุด 
2 การลงทะเบยีนมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.59 .599 มากที่สุด 
3 เวลาในการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม 4.91 .283 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.91 .373 มากที่สุด 
5 รูปแบบ/ล าดับการด าเนินงาน 4.76 .488 มากที่สุด 
6 ท่านมีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักด ี 4.79 .404 มากที่สุด 

7 กิจกรรมครั้งนี้แสดงถึงการจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ร.9 4.71 .665 มากที่สุด 

8 ร าลึกนึกถึงพระองค์ท่าน 4.88 .403 มากที่สุด 

9 การท ากิจกรรมในครั้งนี้มีคณุค่าและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.76 .545 มากที่สุด 
 รวม 4.80 0.118 มากที่สุด 

 

หมายเหตุ : ผู้ประเมินโครงการ จ านวน  334  คน 
  

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้  
  ตรงกับความพึงพอใจ มากที่สุด =  5 
  ตรงกับความพึงพอใจ มาก  = 4 
  ตรงกับความพึงพอใจ ปานกลาง = 3 
  ตรงกับความพึงพอใจ น้อย  = 2 
  ตรงกับความพึงพอใจ น้อยที่สุด = 1 
  

ก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย (  X̅  )   ดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจ       X̅ 
  มากที่สุด  4.21 - 5.00 
  มาก   3.41 - 4.20 
  ปานกลาง  2.61 - 3.40 
  น้อย   1.81 - 2.60 
  น้อยที่สุด  1.00 - 1.80 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า 
จากผลการประเมินความพึงพอใจเป็นรายข้อ พบว่า เวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (X̅ = 4.91) 

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ (X̅ = 4.91) ร าลึกนึกถึงพระองค์ท่าน( X̅ = 4.88) การประชาสัมพันธ์มีความ
ชัดเจนและทั่วถึง (X̅ = 4.85) ท่านมีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี (X̅ = 4.79) รูปแบบ/ล าดับการด าเนินงาน (X̅ = 
4.76) การท ากิจกรรมในครั้งนี้มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ได้ (X̅ = 4.76) กิจกรรมครั้งนี้แสดงถึงการจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 (X̅= 4.71) การลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว (X̅= 4.59)  
 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย และผลด าเนินการ 
1.  เชิงปริมาณ  

เป้าหมายตั้งไว้ 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 50 คน 
ผลการด าเนินโครงการ  

 
2.  เชิงคุณภาพ 

เป้าหมายตั้งไว้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 

ผลการด าเนินโครงการ 
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96 
 

ข้อเสนอแนะ 
- พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมบรรจุคนเข้าร่วมได้น้อย 

คณะเจ้าภาพ วันเดือนปี 

ที่จัด 

ผู้บริหาร 

(คน) 

อาจารย ์

(คน) 

เจ้าหน้าที ่

(คน) 

นักศึกษา 

(คน) 

รวม (คน) 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 ต.ค. 62 10 18 30 7 65 

2. คณะครุศาสตร์ 20 พ.ย. 62 15 22 10 32 79 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 ธ.ค. 62 4 15 19 25 63 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 ม.ค. 63 5 24 20 24 73 

5. คณะวิทยาการจัดการ 11 ก.พ. 63 7 17 21 112 54 

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 มี.ค. 63 งดกิจกรรมเน่ืองจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19 

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 เม.ย. 63 งดกิจกรรมเน่ืองจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19 

8. วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 20 พ.ค.63 งดกิจกรรมเน่ืองจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19 

รวมผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 334 
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แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเภท (√)  โครงการ   ( )  กิจกรรม 

 

1. ชื่อ       บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   รหัส 09-02-02 
  กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมต้ังจิตสวดมนต์ รหัส 09-02-02-012 

2. ระยะเวลา    16 ตุลาคม 2562           ผู้ด าเนินการ  นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์ 
3. สถานที่ด าเนินงาน  ห้องพระบรมสารีริกธาตุ (ชั้น11) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
4. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ 

() () 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้า
หน้า และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสวด
มนต์ เ จ ริญสมาธิ  เป็ นผู้ มี คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจเบิกบาน อารมณ์
แจ่มใส มีความพึงพอใจในชีวิต 

1. ผู้บริหาร 41 ท่าน อาจารย์ 96 ท่าน 
เจ้าหน้าที่ 100 ท่าน นักศึกษา 100 คน 
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มี จิตใจเบิกบาน 
อารมณ์แจ่มใส มีความพึงพอใจในชีวิต 

  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา มีส่วนร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพุธต้นเดือน 

2. ผู้บริหาร 41 ท่าน อาจารย์ 96 ท่าน 
เจ้าหน้าที่ 100 ท่าน นักศึกษา 100 คน   
มีส่วนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพุธต้น
เดือน 

  

 

 

 

 

 

 

 

กนผ.05 
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5. ผลการด าเนินโครงการ 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุ
ความส าเร็จ

ตาม 
ตัวชีวดั 

() () 

เชิงปริมาณ 

ผู้ บ ริ ห า ร 
ค ณ า จ า ร ย์
เ จ้ า ห น้ า ที่  
และนักศึกษา 

50 คน 

 

คณะเจ้าภาพ วันเดือนปี 

ท่ีจัด 

ผู้บริหาร 

(คน) 

อาจารย์ 

(คน) 

เจ้าหน้าท่ี 

(คน) 

นักศึกษา 

(คน) 

รวม 

(คน) 

๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๙ ต.ค.๖๒ ๑๐                                   ๑๘ ๓๐ ๗ ๖๕  

๒. คณะครุศาสตร์ ๒๐ พ.ย.๖๒ ๑๕ ๒๒ ๑๐ ๓๒ ๗๙  

๓. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑๑ ธ.ค.๖๒ ๔ ๑๕ ๑๙ ๒๕ ๖๓  

๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๘ ม.ค. ๖๓ ๕ ๒๔ ๒๐ ๒๔ ๗๓  

๕. คณะวิทยาการจัดการ ๑๑ ก.พ.๖๓ ๗ ๑๗ ๒๑ ๑๒ ๕๔  

๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๑ มี.ค.๖๓ งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19 

๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๘ เม.ย. ๖๓ งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19 

๘. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ๒๐ พ.ค.๖๓ งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid 19 

รวมผู้เข้าร่วมจ านวนท้ังสิ้น ๓๓๔ 

  

6.  งบประมาณ      
  งบประมาณแผ่นดนิ (งานศิลปวัฒนธรรม)    จ านวน  4,000   บาท    
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
งบประมาณ (ตัวเลข)...4,000..บาท...ทัง้สิ้น(บาท)   (ตัวอักษร)...สี่พันบาทถ้วน.......  
 

7.จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ 

 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตใจเบิกบาน อารมณ์แจ่มใส มีความพึงพอใจในชีวิต  
 

8. จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

9.ข้อเสนอแนะ 

- ที่นั่งไม่เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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10. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล ์.jpg) 

   

   

    

   
 
 


