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รายงานสรุปผลโครงการ 

ชื่อโครงการหลัก โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชื่อโครงการเดี่ยว/ย่อย โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

รหัสกิจกรรม 09-02-01-008  
 
 

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

  งานศลิปวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
****************************************** 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ  

 Frequency Percent 

ชาย 11 19.70 

หญิง 49 80.30 

 รวม 60 100.0 

 
สภาพ 

สภาพ Frequency Percent 

ผู้บริหาร - - 

คณาจารย ์ - - 

บุคลากร - - 

นักศึกษา 60 100.0 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ - - 

ประชาชนท่ัวไป - - 

 รวม 60 100.0 

 

คณะ 
คณะ/วิทยาลัย Frequency Percent 

วิทยาการจัดการ 8 13.10 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
เทคโนโลยีการเกษตร - - 
นวัตกรรมการจดัการ - - 
ครุศาสตร ์ 38 62.30 
สาธารณสุขศาสตร ์ 15 24.60 
ศูนย์/ส านัก - - 
 รวม 60 100.0 
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ตอนที่ 2 ประเมินผลความพึงพอใจของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
n = 60 

ความพึงพอใจ 
X̅ S.D. 

1 การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน  และทั่วถึง 4.55 .603 มากที่สุด 
2 การลงทะเบยีนมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.42 .646 มากที่สุด 
3 เวลาในการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม 4.35 .480 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.71 .453 มากที่สุด 
5 รูปแบบ/ล าดับการด าเนินงาน 4.45 .567 มากที่สุด 
6 ท่านมีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักด ี 4.93 .246 มากที่สุด 

7 
กิจกรรมครั้งนี้แสดงถึงการจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

4.88 .319 มากที่สุด 

8 ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุที่ทรงมีพระมหากรณุาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย 4.60 .520 มากที่สุด 

9 การท ากิจกรรมในครั้งนี้มีคณุค่าและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.52 .568 มากที่สุด 
 รวม 4.80 .83 มากที่สุด 

 

หมายเหตุ : ผู้ประเมินโครงการ จ านวน  60  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 
จากผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี  

(X̅ = 4.93)  รองลงมาคือ กิจกรรมครั้ งนี้แสดงถึงการจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (X̅ = 4.88) ความเหมาะสมของสถานที่ (X̅ = 4.71) ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิ คุณต่ อพสกนิ ก รช าว ไทย ( X̅ = 4 . 60 )  กา รประชาสั มพั น ธ์   มี ค ว ามชั ด เ จน  และทั่ ว ถึ ง  ( X̅ = 4 .55 )   
การท ากิจกรรมในครั้งนี้มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ได้  (X̅ = 4.52) รูปแบบ/ล าดับการด าเนินงาน ( X̅= 4.45)  
การลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว (X̅= 4.42) เวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (X̅= 4.35) 
 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลด าเนินการ 

1.  เชิงปริมาณ  
เป้าหมายตั้งไว้ 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไมน่้อยกว่า 100 คน 
ผลการด าเนินโครงการ  

ล าดับ คณะ จ านวน หน่วยนับ 
1. ผู้บริหาร 20 คน 
2. คณาจารย ์ 100 คน 
3. บุคลากร 80 คน 
4. นศ.คณะครุศาสตร ์ 50 คน 
5. นศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 คน 
6. นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 คน 
7. นศ.คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 40 คน 
8. นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30 คน 
9. นศ.คณะวิทยาการจดัการ 40 คน 
10. นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์   40 คน 
11. นศ.วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 20 คน 
12. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 217 คน 
13. ประชาชนท่ัวไป 20 คน 

รวม 687 คน 
 
2.  เชิงคุณภาพ 

เป้าหมายตั้งไว้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 

ผลการด าเนินโครงการ 
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96 

ข้อเสนอแนะ 
1. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการมีน้อย 
2. การประสานงานที่ผิดพลาด 

น าผลการประเมินมาปรับปรุง 

1. จัดประชุมการด าเนินงานเปน็ระยะ 
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แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ประเภท (√)  โครงการ   ( )  กิจกรรม 

1. ชื่อ       บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   รหัส 09-01-02 
  กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 รหัส 09-01-02-008 

2. ระยะเวลา    9 สิงหาคม 2562           ผู้ด าเนินการ  นางสาวปรีญา  สุขประเสริฐ 
3. สถานที่ด าเนินงาน.  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
 

การบรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 ()  () 
1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง 

1.ผู้บริหาร 20 คณาจารย์ 100 คน บุคลากร 80  คน 
นักศึกษา 250 คน ประกอบด้วย  
1.คณะครุศาสตร์ 50 คน  
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 คน  
3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 คน  
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 คน  
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 คน  
6.คณะวิทยาการจัดการ 40 คน  
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 คน  
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20 คน และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต  217 คน ประชาชนทั่วไป 20 คน  คน
รวมทั้งสิน 687 คน เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

 

กนผ.05 
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5. ผลการด าเนินโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวชีวัด 

() () 
เชิงปริมาณ  

ผู้บริหาร คณาจารย ์

บุคลากร นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

วไลยอลงกรณ ์ใน

พระบรมราชปูถัมภ์

และประชาชนทั่วไป 

100 คน 

 

1.ผู้บริหาร 20 คณาจารย์ 100 คน บุคลากร 80  คน  

นักศึกษา 250 คน ประกอบด้วย 1.คณะครุศาสตร์ 50 คน  

2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 คน  

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 คน  

4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 คน  

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 คน  

6.คณะวิทยาการจัดการ 40 คน  

7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 คน  

8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิต  

217 คน ประชาชนทั่วไป 20 คน  คนรวมทั้งสิน 687 คน 

  

2. ผู้บริหาร  คณาจารย์  

บุคลากร  นักศึกษา  และ

นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกนั 

2. ผู้บริหาร 20 คณาจารย์ 100 คน บุคลากร 80  คน 

นักศึกษา 250 คน ประกอบด้วย  

1.คณะครุศาสตร์ 50 คน  

2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 คน  

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 คน  

4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 คน  

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 คน  

6.คณะวิทยาการจัดการ 40 คน  

7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 คน  

8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 20 คน และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต  217 คน ประชาชนทั่วไป 20 คน  คน

รวมทั้งสิน 687 คนได้ท ากิจกรรมร่วมกันในโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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เชิงคุณภาพ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น

กิจกรรมมีความพึง

พอใจไม่น้อยกว่ า 

3.51 

ร้อยละ 90 

ผู้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้านางสิริกิต์  
พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีความพึงพอใจ  
คิดเป็นร้อยละ 96 
 

  

 

 
6.  งบประมาณ      
  งบประมาณแผ่นดิน (งานศิลปวัฒนธรรม)    จ านวน  18,000   บาท    
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
งบประมาณ (ตัวเลข)...18,000..บาท...ทั้งสิ้น(บาท)   (ตัวอักษร)...หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน.......  
 

7.จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ 

 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

8. จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

9.ข้อเสนอแนะ 

- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการมีน้อย 
- การประสานงานที่ผิดพลาด 
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10. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล ์.jpg) 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
  


