
1 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลโครงการ 
ชื่อโครงการหลัก โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการเดี่ยว/ย่อย โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน 
 

รหัสกิจกรรม 19-03-01-002 
 
 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 

ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 
 
 

งานศิลปวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน  
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
****************************************** 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ  

 Frequency Percent 

ชาย 92 23.40 

หญิง 104 76.60 

 รวม 196 100.0 
 

สภาพ 
สภาพ Frequency Percent 

ผู้บริหาร - - 

คณาจารย ์ - - 

บุคลากร 4 7.84 

นักศึกษา 16 31.36 

ประชาชนท่ัวไป 176 60.80 

 รวม 196 100.0 
 

คณะ 
คณะ/วิทยาลัย Frequency Percent 

วิทยาการจัดการ - - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
เทคโนโลยีการเกษตร - - 
นวัตกรรมการจดัการ - - 
ครุศาสตร ์ - - 
สาธารณสุขศาสตร ์ 16 31.36 
ศูนย์/ส านัก 4 7.84 
ประชาชนท่ัวไป 176 60.80 
 รวม 240 100.0 



3 
 

 
 

 
ตอนที่ 2 ประเมินผลความพึงพอใจของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
n = 196 

ความพึงพอใจ 
  X̅ S.D. 

1 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.92 .266 มากที่สุด 
2 การลงทะเบยีนมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.92 .266 มากที่สุด 
3 เวลาในการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม 4.96 .192 มากที่สุด 
4 รูปแบบ/ล าดับการด าเนินงาน 4.81 .556 มากที่สุด 
5 การฝึกท างานหัตถกรรมเพื่อน าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจได ้ 4.96 .192 มากที่สุด 
6 ท่านเข้าใจนักศึกษาที่ได้ให้ความรูก้ารท างานหัตถกรรม 4.88 .319 มากที่สุด 

7 มีความภาคภูมิใจกับผลงานท่ีท่านได้ท า 4.92 .266 มากที่สุด 

 รวม 4.92 .109 มากที่สุด 
 

หมายเหตุ : ผู้ประเมินโครงการ จ านวน  196  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 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า 
จากผลการประเมินความพึงพอใจเป็นรายข้อ พบว่า การฝึกท างานหัตถกรรมเพ่ือน าไปต่อยอดสู่

เศรษฐกิจได ้(X̅ = 4.96) รองลงมาคือ เวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (X̅ = 4.96) ความเหมาะสมของ
สถานที่(X̅ = 4.92) การลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว (X̅ = 4.92) มีความภาคภูมิใจกับผลงานที่ท่านได้
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ท า (X̅ = 4.92)  ท่านเข้าใจนักศึกษาที่ได้ให้ความรู้การท างานหัตถกรรม (X̅ = 4.88) รูปแบบ/ล าดับการ
ด าเนินงาน (X̅= 4.81)  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และผลด าเนินการ 

1.  ผลการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายตั้งไว้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการด าเนินโครงการ 

มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการมีค่าเฉลี่ยระดับ 4.92 คิดเป็นร้อยละ 97.50 
ล าดับ คณะ จ านวน หน่วยนับ 

1. ผู้บริหาร - คน 
2. คณาจารย ์ - คน 
3. บุคลากร 4 คน 
4. นศ.คณะครุศาสตร ์ - คน 
5. นศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คน 
6. นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คน 
7. นศ.คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - คน 
8. นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - คน 
9. นศ.คณะวิทยาการจดัการ - คน 
10. นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์   16 คน 
11. นศ.วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ - คน 
12. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - คน 
13. ประชาชนท่ัวไป 500 คน 

รวม 520 คน 
 
2.  จ านวนผลงานอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น 1 ผลงาน 
 ชื่อผลงาน เดคูพาจ สร้างชีวิต สร้างอาชีพ  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 
2563 
ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง 
ข้อเสนอแนะ 

1. สถานทีค่วรเพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 1. ด าเนินการจัดพื้นที่ให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ปรับบริเวณพ้ืนที่ให้มีแสงสว่าง มากขึ้น 
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แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเภท (√)  โครงการ   ( )  กิจกรรม 

1. ชื่อ       สร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   รหัส 19-03-01 
  กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 รหัส 19-03-01-002 

2. ระยะเวลา    11 มกราคม พ.ศ. 2563      ผู้ด าเนินการ  นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์ 
3. สถานที่ด าเนินงาน.  ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 
4. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 
บรรลุ 
() 

ไม่บรรลุ 
() 

1. เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พัฒนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้พัฒนาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน 
97.5  

  

 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมในการ
อนุ รั กษ์  ฟ้ื น ฟูและสื บสานประ เพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับคนในชุมชน 

2. บุคลากร 4 คน นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์  16 คน และประชาชนทั่วไป 500 คน  
รวมทั้งสิ้น 520 คน คิดเป็นร้อยละ100 ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับคนในชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้และ
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง 

  

 

 

 

 

กนผ.05 
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5. ผลการด าเนินโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวช้ีวัด 

บรรลุ 
() 

ไม่บรรลุ 
() 

1. จ านวนผลงาน
อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชนท้องถิ่น อย่าง
น้อย 1 ผลงาน 

1 ผลงาน ชื่อผลงาน เดคูพาจ สร้างชีวิต สร้างอาชีพ                          
ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2563 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563  
ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง  

  

 

6. งบประมาณ      
  งบประมาณแผ่นดิน (งานศิลปวัฒนธรรม)    จ านวน  40,000   บาท    
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
งบประมาณทัง้สิ้น 40,000  บาท   (ตัวอักษร)   สี่หมื่นบาทถ้วน 
 
7. จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นกับคนในชุมชน และด าเนินการจัด

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนและได้น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   

8. จุดที่ควรพัฒนา 

 -   

9. ข้อเสนอแนะ 

1. สถานที่ที่ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ส่วนใหญ่มีก าลังคนไม่เพียงพอ เนื่องจากภายในงานมีกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง เด็กท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนมาก จึงท าให้ก าลังคนไม่เพียงพอ 

2. วัสดุ-อุปกรณ์ ในการสาธิตท าเดคูพาจ ไม่เพียงพอให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีผู้สนใจเป็น

จ านวนมาก 
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10. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล ์.jpg) 

 

 

   

   

    

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


