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รายงานสรุปผลโครงการ 

ชื่อโครงการหลัก โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ชื่อโครงการเดี่ยว/ย่อย โครงการประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู ประจ าปี 2562  

รหัสกิจกรรม 09-01-02-010 

 
 

  วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ  หอประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

  งานศลิปวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
โครงการประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู ประจ าปี 2562  

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
****************************************** 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
 เพศ  

 Frequency Percent 
ชาย 100 33.33 
หญิง 200 66.67 
 รวม 300 100.0 

 
คณะ 

 คณะ Frequency Percent 

ครุศาสตร ์ 95 31.66 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 43 14.33 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 66 22.00 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 6.66 

เทคโนโลยีการเกษตร 11 3.66 

วิทยาการจัดการ 30 10.00 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 7 2.33 

สาธารณสุขศาสตร ์ 26 8.66 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 2 0.66 

 รวม 300 100.0 
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ตอนที่ 2 ประเมินผลความพึงพอใจของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : ผู้ประเมินโครงการ จ านวน  300  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 
 

ที ่ รายการ   
N = 300  

แปลผล 
�̅�   S.D.    

1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ีในการจดักิจกรรม 4.18 .448 มาก  
2 ความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา 4.12 .833 มาก 
3 รูปแบบ ล าดบัพิธีการด าเนินกิจกรรมวันไหว้คร ู 4.20 .570 มากที่สุด 
4 ท่านคิดว่าการประกวดพานไหว้คร ูมีความหลากหลาย สร้างสรรค์ 4.29 .571 มากที่สุด 
5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมมคีวามเพียงพอในการด าเนนิ

กิจกรรม 
4.57 .576 มากที่สุด 

6 ท่านร าลึกรูบุ้ญคณุครู อาจารย์ จากการจัดกิจกรรมครั้งนี ้ 4.35 .454 มากที่สุด 
7 ท่านเข้าใจประเพณีการไหว้คร ู 4.25 .441 มากที่สุด 
8 ท่านเห็นด้วยระดับไหนกับค าว่า “การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู สะท้อนให้

เห็นความวิรยิะอุตสาหะถ่ายทอดความรู้และความดีของครู ที่ลูกศิษย์
ควรตอบแทนด้วยการเป็นคนดี” 

4.38 .654 มาก 

9 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.40 .354 มากที่สุด 
รวม   4.30 .553 มาก 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า 

  ความพึงพอใจในกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ระดับมาที่สุด (�̅� = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมมีความเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 4.57) อันดับที่ 2 
คือ ท่านเห็นด้วยระดับไหนกับค าว่า “การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู สะท้อนให้เห็นความวิริยะอุตสาหะถ่ายทอดความรู้และ

ความดีของครู ที่ลูกศิษย์ควรตอบแทนด้วยการเป็นคนดี” (�̅� = 4.40) ล าดับที่ 3 คือท่านร าลึกรู้บุญคุณครู อาจารย์ จาก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ และความเหมาะสมของสถานที่และเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (�̅� = 4.12)   
 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และผลด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ : 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 1,500 คนขึ้นไป       

คิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่า  100 เปอร์เซ็นต์       

คน   1,500 คนขึ้น

ไป   

นักศึกษาเข้า   

ร่วมโครงการจ านวน 

1,530 คน  

       

เชิงคุณภาพ : 

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง  

พอใจไม่น้อยกว่า 3.51   

ระดับ  

ความ 

คิดเห็น 

(คะแนน)  

 
ไม่น้อยกว่า  

3.51  
(ระดับ  มาก)   

4.30 
(ระดับมากทสีุด) 

    

 
ข้อเสนอแนะ 

1.มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากท าให้เก้าอ้ีไม่เพียงพอ 
2.สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย 

น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 1.ด าเนินการจัดพื้นที่ให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.ปรับสถานที่ในการใส่บาตรเป็นในหอประชุม 
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แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเภท (√)  โครงการ   ( )  กิจกรรม 

1. ชื่อ โครงการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รหัส 09-01-02 
กิจกรรม โครงการประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู ประจ าปี 2562  รหัส 09-01-02-010       

2. ระยะเวลา    25 กรกฎาคม 2562             ผู้ด าเนินการ  นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ 
3. สถานที่ด าเนินงาน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
บรรลุ 
() 

ไม่บรรลุ 
() 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดง

ความเคารพนอบน้อม และ

ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู 

อาจารย์ 

1.นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญู

กตเวทิตาต่อครู อาจารย์ 

  
 

  

2.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม

อนุรักษ์และสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งามของไทย 

2.นักศึกษา มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของไทยในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม จ านวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จ านวน 1,530 คน   

  

3. เพ่ือใหน้ักศึกษามีความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมไม่

น้อยกว่า 3.51 

3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
4.30 
 

  

 

 

 

กนผ.05 
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5. ผลการด าเนินโครงการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จตาม
ตัวชีวัด 

() () 
เชิงปริมาณ  

จ านวนนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 
1,000 คน 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 1,530 คน 
   

เชิงคุณภาพ  

 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 90 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,530 คน วัดจากผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 250 คนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 4.30 

คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 92 
  

 

6. งบประมาณ  

 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้    (  )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.  งบอ่ืน ๆ …………………   

 งบประมาณทั้งสิ้น  12,000   บาท    (ตัวอักษร)  หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน 

 

7.จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้  

1. มีการจัดรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมาท าพานไหว้ครู จะไม่ให้เกิด
มลภาวะ 

2. นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย   
3. นักศึกษาแต่ละคณะได้ท างานรวมกันเกิดความรักสามัคคีปองดอง 
4. ให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานในการประดิษฐ์พานไว้ครู 

8. จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
9. ข้อเสนอแนะ 

1. สถานที่การจัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ควรเป็นสถานที่เดี๋ยวกันการจัดกิจกรรมไหว้ครู 
2. สถานที่การให้คะแนนควรมีแต่คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง 
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10. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล ์.jpg) 

   


