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ค าน า 

 

..................................................................... 

 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ ได้รวบรวมแล ะ
น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรม /โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ 2555 โดยได้รวบรวมสรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการไว้ โดยมีโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 20 โครงการ มีการด าเนินงานทั้งสิ้น 17 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 นอกจากนี้ยังมีการด าเนินกิจกรรมนอกเหนือจากแผนอีกจ านวน 1 โครงการ คือกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยและวันขึ้นปีใหม่ ซึ่ง ในแต่ละโครงการมีการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายความส าเร็จของโครงการในแต่ละกิจกรรมไว้ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
รวมถึงการใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นน ามาประมวลผลแล้วสรุปผลการ
ด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
 การด าเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี 
(พ.ศ.2555-2559) ในประเด็นยุทธ ศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านท้องถิ่นศึกษา โดยมีเปูาประสงค์ คือ 1.เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 2.นักศึกษา บุคลากร และชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ท านุบ า รุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยผ่าน 3 กลยุทธ์ คือ 1.ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ และกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 2.การมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีจิตส านึก เห็นคุณค่า
และความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกอันทรงคุณค่า และ  3.พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยธนบุรี ให้เป็นแหล่ะวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือให้บริการแก่สังคม และเผยแพร่สู่
อาเซียน 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ส่วนหนึ่ง
เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะวิชาและหน่วยงานต่ างๆ เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ส าหรับการประกันคุณภาพประจ าปี
การศึกษา 2555 ต่อไป 
 
 
 

นายส าราญ  ผลดี 
ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 



สารบัญ 
 

..................................................................... 
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 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 9 
  -  กิจกรรม“วันไหว้ครู” ประจ าปี 2555 10 
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 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศาสนา 55 
  - กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล  
              แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจ าปีการศึกษา 2555 56 
  -  กิจกรรมการบรรยายธรรมะในหัวข้อ “ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” 65 
  - กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาประจ าปี 2555 74 
 กลยุทธ์ที่ 2 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ จิตส านึก เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
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 โครงการฝึกอบรม เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านวิชาหรือวิชาชีพด้าน 85 
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 กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรีให้เป็นแห่งการเรียนรู้ด้าน                         
                     ประวัติศาสตร์เพื่อบริการสังคม เผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน 124 
 โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปะให้เป็นแห่งการเรียนรู้ “ธนบุรีศึกษา” 125 
  -  กิจกรรมการจัดตั้งห้องเรียนรู้ “ธนบุรีศึกษา” ปีที่ 3 ประจ าปี 2555 126 
  -  กิจกรรมจัดพิมพ์หนังสือเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 136 
  - กิจกรรมวันร าลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจ าปี 2555 142 
  -  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เยาวชน 151 
 โครงการนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 156 
  - กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวัน “สถาปนามหาวิทยาลัยธนบุรีและเทศกาลปีใหม่” 157 
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ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยความตั้งใจของ

ผู้บริหาร ในการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นพื้นฐานของความเป็ นไทย การรักษาและธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในเชิง
บูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ในปีการศึกษา 2555 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินงานตามแ ผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการ
ด าเนินงานจากการประเมินคุณภาพตนเองพบว่า ในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ .) จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 6, 7, 9 และ 10 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ใน 
ระดับดีมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

 
องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 

 
 

6 ข้อ 
 

 
 

8 ข้อ 

 
 
5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1    5 (ระดับดีมาก) 
  

องค์ประกอบท่ี 6 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 

 
 

4 ข้อ 
 

 
 

5 ข้อ 

 
 
5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6    5 (ระดับดีมาก) 
 

องค์ประกอบท่ี 7 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 

 
 

6 ข้อ 
 

 
 

7 ข้อ 

 
 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 ข้อ  5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 ข้อ  5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 3 ข้อ  3 ข้อ 3 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7    4.5 (ระดับดี) 
 

องค์ประกอบท่ี 9 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 

 
 

8 ข้อ 
 

 
 

9 ข้อ 

 
 
5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9    5 (ระดับดีมาก) 
 

องค์ประกอบท่ี 10 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.3 

 
 

5 ข้อ 
 

 
 

5 ข้อ 

 
 
5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 10    5 (ระดับดีมาก) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

   4.75 (ระดบัดีมาก) 



 ในส่วนของผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) (สมศ) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการและรับผิดชอบ
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 10 และ 11 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สมศ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 10 4  ข้อ 5 5  ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 11 5  ข้อ 5 5  ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ย    5  (ระดับดีมาก) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ 1 
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ องค์ความรู้  

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

กิจกรรม 
“วันไหว้คร”ู 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1)  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 
2)  เพ่ือ เป็นการปลูกฝ๎งจิตส านึก เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกอัน

ทรงคุณค่าของสังคม 
 3)  เพ่ือกระตุ้นให้ นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของกิจกรรมพิธีวันไหว้ครูของ
ไทย 
 4)  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม อัน
จะเป็นการบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  500 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
  นักศึกษาทุกคณะวิชา     จ านวน  500 คน 

  

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  จัดเตรียมสถานที่ 
 5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนิน 
 7.  สรุป/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
 8.  จัดท ารูปเล่มโครงการให้กับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือการประกันคุณภาพ  
 
 

6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 65,000 บาท จ่ายจริง 65,000 บาท 
 คงเหลือ - บาท เกินงบประมาณ         - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

6.1  ค่าห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 35,000 บาท 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
 
 



6.2  ค่าตกแต่งอาคารสถานที่ 6,500 บาท 
6.3  ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 2,000 บาท 
6.4  ค่าจัดซื้อพานพุ่มของแต่ละคณะวิชา 6,000 บาท 
6.5  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยงาน (10 คนๆ ละ 300) 3,000 บาท 
6.6  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 4,000 บาท 
6.7  ค่าน้ าดื่ม 3,000 บาท 
6.8  ค่าดนตรีไทย 5,000 บาท 
6.9  ค่าสรุปโครงการ 500 บาท 

                                                     สรุปรวมค่าใช้จ่าย 65 ,000 บาท 

 

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนตามเปูาหมาย

ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจะมีส่วนช่วยปลูกจิตส านึก เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของวันไหว้ครู ซึ่งถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของสังคมไทย รวมถึงจะมีส่วนช่วยสืบสานประเพณีอัน
ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

 
7. วิธีการประเมินผลโครงการ 

7.1  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.2  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.3  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย 

 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  
 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดกิจกรรมพิธี “ไหว้ครู” ประจ าปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีการจัดกิจกรรม 2 วัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ .ศ. 2555 นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ .ศ.
2555 นักศึกษาภาคสมทบและภาคพิเศษ โดยเริ่มการลงทะเบียนในเวลา 12.15 น.- 13.00 น. ในเวลา 13.00
น. ผู้บริหาร คณาจารย์เข้าสู่ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 เพ่ือเป็นเกียรติใน
พิธี โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนผู้เ ข้าร่วมกิจกรรม
ตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด 608 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 500 คน คิดเป็น
ร้อยละ 121.60 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบสุ่มประเมิน  โดยแจกแบบประเมินทั้งสิ้น 
300 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 294 คน คิดเป็นร้อ ยละ 98.00 ผู้ตอบแบบประเมินแบ่งได้เป็น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 



35.03 คณะบัญชี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.80 ไม่มีผู้ไม่ระบุจ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ผลรวมประเมินความพึงพอใจ คิดได้ 4.00 
จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
 สรุปผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ 
 1)  กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ สืบสาน  ส่งเสริม เผยแพร่ และวัฒนธรรมอันดีงาม
ประเพณีของไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่แสดงออกถึงมุทิตาจิต ความกตัญํูรู้คน 
อันถือคุณลักษณะที่ดีงามของคนไทยที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีขึ้นกับเยาวชน 

2)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝ๎งจิตส านึก เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
มรดกอันทรงคุณค่าของสังคม ด้วยการแสดงออกถึงความกตัญํูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งถือเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีควรปลูกฝ๎งให้เกิดมีในเยาวชนของไทย 
 3)  กิจกรรมดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของกิจกรรมพิธี
วันไหว้ครูของไทยด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน 

4)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรม อันจะเป็นการบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ท่ีดีในอนาคต 
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอน มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินค วามพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับดี 
  
 

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
คือ 
 1.การแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นตัวแทนถือพานใส่กระโปรงสั้นเกินไปเลยท าให้ไม่เหมาะสมในพิธีการ
ไหว้คร ู
 2.การตระเตรียมการซ้อมของพิธีการยังไม่พร้อมเพรียงเท่าที่ควร เนื่องจากคณาจารย์และนักศึกษาติด
ภารกิจด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการซักซ้อมพิธีกรรมได้ 
 ข้อบกพร่องดังกล่าว ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการด าเนินงานจะได้น ามาพิจารณาแก้ไข
และปรับปรุงให้มีความเรียบร้อยต่อไป 
 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
กิจกรรม วันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2555 

วันพฤหัสบดีที่5 และวันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ณ  อาคารเอนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี  

…………………………………………… 
 

  มีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ  1,000 คน โดยมีผู้ลงทะเบียน 608 คน จากกลุ่มเปูา หมาย 500 คน คิด
เป็นร้อยละ 121.60 จากกลุ่มเปูาหมาย โดยมี การประเมินใช้วิธีการแบบสุ่มจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จาก
แบบส ารวจความพึงพอใจที่แจกจ านวน 300 ชุด มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 294 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.00 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ     

ชาย 
หญิง  
ไม่ระบ ุ

 
 

146 
116 

 
 
 

49.0 
38.9 

 32  10.7 
สถานภาพ      
      ผู้บริหาร  -  - 

คณาจารย์  -  - 
นักนักศึกษา  294  100 
ไม่ระบุ  -  - 
คณะ      
วิศวกรรมศาสตร ์  106  36.1 
บริหารธุรกิจ  103  35.0 
บัญชี  20  6.8 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20  6.8 
หน่วยงานต่างๆ  -  - 
ไม่ระบุ  45  15.3 
สาขาวิชา     
เครื่องกล   18  6.1 
ไฟฟูา  17  5.8 
อุตสาหการ  38  12.9 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  33  11.2 
การจัดการ  40  13.6 



คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   26  8.8 
การตลาด  20  6.8 
การจัดการโลจิสติกส์  20  6.8 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  16  5.4 
การบัญชี  19  6.5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  33  11.2 
บัณฑิตวิทยาลัย  23  7.8 
หน่วยงานต่างๆ  -  - 
ไม่ระบุ  4  1.4 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ 
ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 24.1 43.9 29.9 1.7 0.3 3.90 78.00 
2. ความเหมาะของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 20.7 58.5 20.4 0.3 - 4.00 80.00 
3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 21.1 62.9 15.3 0.7 - 4.04 80.80 
4.   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนิน

กิจกรรม 
19.7 58.8 20.4 1.0 - 3.97 79.40 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 15.6 67.7 16.0 0.7 - 3.98 79.60 

6.   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ 18.0 63.6 17.0 1.4 - 3.98 79.60 

7. กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ดีงามเป็นการปลูกฝ๎งจิตส านักที่ดีทาง
วัฒนธรรม 

19.4 66.0 3.9 0.7 - 4.04 80.80 

8. กิจกรรมดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้
ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของ
กิจกรรมไหว้ครูของไทย 

22.8 64.6 12.6 - - 4.10 82.00 

9. กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรม อันจะเป็นการบูรณาการงานด้าน
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา 

   18.7 67.3 13.6 0.3 - 4.04 80.80 

10. ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม    18.7 60.5 20.4 0.3 - 3.98 79.60 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.00 80.00 
 

 

  

 

 



ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 281 95.6 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ 13 4.4 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   
1.ควรจัดพ้ืนที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้มากกว่านี้ 
2.อยากมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไป 
 

  

   

   

                                               
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490702588971&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490749255633&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490749255633&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490782588963&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490782588963&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490839255624&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490839255624&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490879255620&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490879255620&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
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กิจกรรม 
จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องใน “วันแม่แห่งชาต”ิ  

ประจ าปี 2555 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ ” ประจ าปี
การศึกษา 2555 

 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝุายพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1) เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  
          2)  เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรักต่อมารดาและผู้มี
พระคุณ 
          3)  เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของวันแม่
แห่งชาติ 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  320 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี จ านวน    20 คน 
 2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีทุกคณะวิชา     จ านวน  300 คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของวันแม่แห่งชาติ  
 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 5.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.2  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 5.3  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 5.4  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.5  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 5.6  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 5.7  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 37,000 บาท จ่ายจริง 37,000 บาท 
 คงเหลือ      - บาท เกินงบประมาณ     - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

6.1 ค่าอาคารสถานที่ 7,000 บาท 
6.2 ค่าจัดตกแต่งอาคารสถานที่  4,000 บาท 
6.3 ค่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 6,000 บาท 
6.4 ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงด าเนินการ 8,000 บาท 
6.5 ค่าจัดท าเทียนเอกประธานในพิธี  2,000 บาท 
6.6 ค่าแรงเจ้าหน้าที่ช่วยงาน 2,500 บาท 
6.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,000 บาท 
6.8 ค่าประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 2,000 บาท 
6.9 ค่าอัดรูปและสรุปโครงการ 500 บาท                                                              

                                            รวมงบประมาณทั้งสิ้น  37,000 บาท 
  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนผู้บริห าร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และได้
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของวันแม่แห่งชาติ เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 7.1 ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  

สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 

   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 ทางมหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2555 ศูนย์ศิลปวัฒนธ รรมร่วมกับสโมสรนักศึกษามีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ทั้ง
การจัดประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ จัดเตรียมสถานที่รับรองคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัด
ตกแต่งต้นเทียนเอกและเทียนส าหรับเตรียมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจ กรรม
เพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 19.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร
วิทยบริการ ในเวลา 19.39 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปบูชาพระ
รัตนตรัย เปิดกรวย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวน าถวายพร ะพรชัยมงคล พิธีปฏิบัติธรรมนั่ง
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สมาธิเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา ดังกล่าวรวมทั้งหมดจ านวน 
375 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 320 คน คิดเป็นร้อยละ 117 .19 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาคณะสาขาวิชาต่างๆประกอบไปด้วย ผู้ บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.07 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 181 คน คิดเป็น 
48.27 คณะบัญชี 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าวนวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.00  และได้แจกแบ บประเมินท้ังสิ้น 300 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมิน 285 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 ผลรวม
แบบประเมินความพึงพอใจคิดได้ 3.91 จากคะแนน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.20 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
 โดยผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ 

1) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติของปวงชนชาวสยาม 

2) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้
มีโอกาสแสดงความรักต่อมารดาและผู้มีพระคุณ 

3) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอนมีการประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับดี 
  
 

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประกา รที่ควรปรับปรุง 
คือ 
 1. เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพร และเทียนไม่เพียงพอกับนักศึกษาท่ีมาเข้า
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้เพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพร 
 2. กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการด าเนินการทุกปี 
 ข้อบกพร่องดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
ครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
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สรุปผลการประเมินโครงการ 

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 
วันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2555 

ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี  
……………………………………………… 

 

  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 375 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 320 คน คิดเป็นร้อยละ 117.19 
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าร่วม  
  จากแบบประเมินที่แจกท้ังหมด 300 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 107 37.5 
หญิง 176 61.8 
ไม่ระบุ 2 0.7 

สังกัด   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 71 24.9 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะบัญชี 

125 43.9 
63 22.1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 9.1 
หน่วยงานอื่นๆ - - 
ไม่ระบุ - - 

สาขาวิชา   
เครื่องกล 17 6.0 
ไฟฟูา 25 8.8 
อุตสาหการ 19 6.7 
การจัดการ 52 18.2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 6.7 
การตลาด 24 8.4 
การจัดการโลจิสติกส์  
การบัญช ี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

7 
70 
- 
9 

2.5 
24.6 

- 
3.2 
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ชั้นป ี   
ชั้นปีที่ 1 76 26.7 
ชั้นปีที่ 2 190 66.7 
ชั้นปีที่ 3 9 3.2 
ชั้นปีที่ 4 10 3.5 
ไม่ระบุ - - 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 10.2 39.3 36.5 9.1 4.9 3.41 79.0 
2.   ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด

กิจกรรม 
9.1 48.4 40.7 1.8 - 3.65 85.6 

3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 9.8 52.3 37.9 - - 3.72 86.6 
4.   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

ด าเนินกิจกรรม 
13.7 53.0 31.9 1.4 - 3.79 79.4 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

23.5 49.5 27.0 - - 3.96 76.4 

6.   ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

21.4 50.5 28.1 - - 3.93 86.6 

7  โครงการดังกล่าวเป็นการเทิดพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

28.1 53.3 18.6 - - 4.09 79.0 

8. โครงการดังกล่าวช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันแม่
แห่งชาติ 

28.8 60.0 11.2 - - 4.19 98.2 

9.   โครงการนี้ช่วยปลูกจิตส านึก เห็นคุณค่า
และความส าคัญของวันแม่แห่งชาติ 33.7 56.1 10.2 - - 4.24 98.2 

10.  ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 26.7 57.9 15.4 - - 4.11 92.2 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.91 78.20 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 285 100 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ - - 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

1. ควรจะเปลี่ยนเวลาเป็น 19.00 น. 1 0.5 

2. เป็นกิจกรรมที่ดี 1 0.5 

3. ควรมีการแสดงให้มากกว่านี้ 1 0.5 

4. ควรจัดความพร้อมให้มากกว่านี้ 1 0.5 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรม 
ประเพณวีันลอยกระทง  

ประจ าปี 2555 
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                        แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วม กับฝุายพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.)  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  อันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย 

2.)  เพ่ือให้ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 

3.)  เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของ
กิจกรรมวันลอยกระทง 
   
4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  300 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  จ านวน  200      คน 
2. ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย    จ านวน  100      คน 
  

5.  วิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  จัดเตรียมสถานที่ 
 5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนิน 
 7.  สรุป/จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
 8.  จัดท ารูปเล่มโครงการให้กับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือการประกันคุณภาพ  
 
6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 198,000 บาท จ่ายจริง 198,000 บาท 
 คงเหลือ - บาท เกินงบประมาณ         - บาท 

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้  
      1. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ 5,000       บาท 
 2. ค่าด าเนินการกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 35,000 บาท 
 3. ค่าด าเนินการกิจกรรมประกวดกระทง 20,000 บาท 
 4. ค่าด าเนินการกิจกรรมประกวดนางนพมาศ 30,000 บาท 
 5. ค่าด าเนินการกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ 30,000 บาท 
 6. ค่าด าเนินการด้านการแสดงบนเวที 20,000 บาท 
 7. ค่าจัดอาคารสถานที่ 30,000 บาท 
 8. ค่าจัดจ้างเวทีการแสดง 15,000 บาท 
 9. ค่าด าเนินการด้านรักษาความสงบเรียบร้อย 2,000 บาท 
 10. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 บาท 
 11. ค่าจัดท าโครงการ 1,000 บาท 
                                                     สรุปรวมค่าใช้จ่าย 198 ,000  บาท 
 

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน

ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งจะมีส่วนช่วยปลูกจิตส านึก 
เห็นคุณค่าและความส าคัญของวันประเพณีลอยกระทง ถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของสังคมไทย รวมถึงจะมี
ส่วนช่วยสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

 
7. วิธีการประเมินผลโครงการ 

7.1  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.2  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.3  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย 

 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  

สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 

   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปีการศึกษา 2555  ขึ้นในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ซึ่งได้จัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดกระทง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  การประกวดนางนพ
มาศ และหนูน้อยนพมาศ โดยเริ่มการลงทะเบียนกิจกรรมประกวดกระทงในเวลา 17.15 น.- 18.00 น. พร้อม
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ด้วยคณะกรรมการได้ตัดสินในการประกวดกระทง ในเวลา 18.00 น. มีการลงทะเบียนการประกวดการร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง จ านวน 15 คน และการประกวดนางนพมาศ จ านวน 14 หนูน้อยนพ มาศ จ านวน 11 คน 
เวลา 18.30 น. อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ลอยกระทงร่วมกับนางนพมาศ 14 คน เพื่อเป็นการเปิดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ในเวลา18.30 น.มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ผู้เข้าประกวดขึ้นเวที และประกาศผล
การตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดหนูน้องนพมาศ ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกาญจนรัตน์ แสวงทรัพย์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯส่งเข้าประกวด 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลูเพ่ิม  การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ส่งเข้า
ประกวด 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงรุจาภา มั่นคง มหาวิทยาลัยธนบุรี ส่งเข้าประกวด 
- รางวัลขวัญใจมหาชน 2 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลูเพ่ิม  การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ส่งเข้า

ประกวด 
เวลา 18.50 น.เริ่มประกวดนางนพมาศรอบแรกโดยการขึ้นโชว์ตัวบนเวที ทั้งหมด 14 สาวงามเพ่ือให้

คณะกรรมลงคะแนนในรอบแรก โดยมีการให้ลูกโปุงเพื่อเก็บขวัญใจมหาชน ในเวลา 21.00 น.ให้นางนพมาศ
เดินขึ้นเวทีรอบสุดท้าย และประกวดผลการตัดสินของคณะกรรมการ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดนพมาศ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุนิสา โพธ์สร้อย (โบว์) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเข้าประกวด 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวภัคจิรา สิงห์ใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูส่งเข้าประกวด 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวจุฑามาศ ค าเพ็ง (จ๊ะ จ๋า ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ส่งเข้า

ประกวด 
- รางวัลขวัญใจมหาชน 2 นางสาวจุฑามาศ ค าเพ็ง (จ๊ะ จ๋า ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ส่งเข้า

ประกวด 
เวลา 19. 20 น.เริ่มการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จ านวน 14 คน ผู้เข้าประกวดขึ้นเวที โดยการ

จัดล าดับของคณะกรรมการ ร้องเพลงลูกทุ่งตามท่ีส่งชื่อเพลงเข้าประกวดเพียง 1 รอบ เวลา 21.30 น. 
ประกาศผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งธนบุรี ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปานจันทร์ รอดเรืองรัตน์ ชื่อเล่นจัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บท
เพลงสาวเพชรบุรี 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นาย แปง แซ่ต่าง ชื่อเล่นแปง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทเพลง ฝากใจใส่กระทง 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวจริยา อินทรัตน์ ชื่อเล่นกิ๊ก วิทย าลัยหมู่บ้านครู บทเพลง 
เอกลักษณ์ไทย  

- รางวัลขวัญใจดาวรุ่งลูกทุ่งธนบุรี  นางสาวจริยา อินทรัตน์ ชื่อเล่นกิ๊ก วิทยาลัยหมู่บ้านครู บท
เพลง เอกลักษณ์ไทย  

โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาและประชาชน มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 680 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 300 คน คิดเป็นร้อยละ 
226.7 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบสุ่มประเมิน โดยแจกแบบประเมินทั้งสิ้น  250 ชุด 
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มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 98 .8 ผู้ตอบแบบประเมินแบ่งได้เป็น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 
คณะบัญชี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.8 ไม่มีผู้ไม่ระบุจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ผลรวมประเมินความพึงพอใจ คิดได้  4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

 
 สรุปผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ 
 1.)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธ รรมประเพณีลอยกระทง  อันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย 
 2.)   กิจกรรมดังกล่าวเพ่ือให้ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และบุคคลทั่วไปได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 
 3.)  กิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็น
ความส าคัญของกิจกรรมวันลอยกระทง 

โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอน มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับดี 

 
10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ  
 1. เกิดข้อบกพร่องเรื่อง ไฟบริเวณเวที แสงสว่างไม่เพียงพอ คณะกรรมการตัดสินมองให้เห็นตาราง
การให้คะแนนต่างๆ ซึ่งในครั้งต่อไปจะแก้ไขด้วยการควรให้ทางช่างไฟฟูาให้ติดฟูามากกว่านี้เพื่อความสะดวก
ผู้ร่วมงาน 
 2. ข้อบกพร่องการประกวดกระทงการเตรียมความพร้อมเรื่องเกณฑ์การตัดสินที่ยังไม่มีความชัดเจน 
ท าให้เกิดความสับสนขึ้นเล็กน้อย 
 ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวทางผู้จัดกิจกรรมจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
กิจกรรม วันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2555 

วันพุธที่ 28 พ.ศ. 2555 
ณ  บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  

…………………………………………… 
 

  มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ  680 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 300 คน คิดเป็นร้อยละ 226 .7 จาก
กลุ่มเปูาหมาย โดยมี การประเมินใช้วิธีการแบบสุ่มจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จากแบบส ารวจความพึง
พอใจที่แจกจ า นวน 250 ชุด มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ    

ชาย 106  42.9 
หญิง  141  57.1 
ไม่ระบุ 0  0 

สถานภาพ     
      ผู้บริหาร -  - 

คณาจารย์ -  - 
นักนักศึกษา 247  100 
ไม่ระบุ -  - 

คณะวิชา     
วิศวกรรมศาสตร์ 75  30.4 
บริหารธุรกิจ 78  31.6 
บัญชี 37  15.0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27  10.9 
หน่วยงานต่างๆ 30  12.1 
ไม่ระบุ -  - 

สาขาวิชา    
เครื่องกล  22  6.1 
ไฟฟ้า 19  5.8 
อุตสาหกรรม 21  12.9 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 12  4.9 
การจัดการ 37  13.6 
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  29  8.8 
การตลาด 29  6.8 
การจัดการโลจิสติกส์ 11  6.8 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 13  5.3 
การบัญชี 19  6.5 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 27  10.9 
บัณฑิตวิทยาลัย 
บุคคลทั่วไป 
อื่นๆ 

1 
15 
3 

 0.4 
6.1 
1.2 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ 
ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 20.6 54.3 25.1 - - 3.96 78.00 
2. ความเหมาะของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 8.5 67.2 23.9 0.4 - 3.84 80.00 
3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 10.1 39.3 48.2 2.4 - 3.57 80.80 
4.   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนิ น

กิจกรรม 
25.9 39.7 34.4 - - 3.91 79.40 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 25.5 65.2 9.3 - - 4.16 79.60 

6.   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ 28.7 48.6 20.6 2.0 - 4.04 79.60 

7. กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ดีงามเป็นการปลูกฝ๎งจิตส านักที่ ดีทาง
วัฒนธรรม 

32.8 50.6 16.6 - - 4.16 80.80 

8. กิจกรรมดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้
ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของ
กิจกรรมไหว้ครูของไทย 

31.6 59.1 9.3 - - 4.22 82.00 

9. กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ี ยวกับ
วัฒนธรรม อันจะเป็นการบูรณาการงานด้าน
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา 

   38.9 44.5 16.6 - - 4.22 80.80 

10. ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 35.2 39.3 25.1 0.4 - 4.09 79.60 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.02 80.40 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 247 100 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ 0 0 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   
1.ควรจะมีร้านค้าให้มากกว่านี้ 
 
 

  

  

                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490702588971&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490702588971&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
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กิจกรรม 
จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาต”ิ  

ประจ าปี 2555 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ ” ประจ าปี
การศึกษา 2555 

 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝุายพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอัน
เป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ตระห นัก เห็นคุณค่า
และความส าคัญของวันพ่อแห่งชาติ 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยธนบุรีธนบุรี เป็นศูนย์กลางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  200 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี จ านวน     20 คน 
 2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีทุกคณะวิชา     จ านวน  180 คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และไ ด้เห็น
คุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของวันพ่อแห่งชาติ  
 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 6.  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 34,000 บาท จ่ายจริง 26,000 บาท 
 คงเหลือ   8,000 บาท เกินงบประมาณ     - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดเตรียมอาคารสถานที่ 5,000 บาท 
2. ค่าเครื่องเสียง 3,000 บาท 
3. ค่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 6,000 บาท 
4. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงด าเนินการ 3,500 บาท 
5. ค่าจัดท าเทียนเอกประธานในพิธี  2,500 บาท 
6. ค่าแรงเจ้าหน้าที่ช่วยงาน 1,500 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,000 บาท 
8. ค่าประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 2,000 บาท 
9. ค่าอัดรูปและสรุปโครงการ 500 บาท                                                              

                                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น   34,000 บาท 
  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ความส าคัญของวันพ่อแห่งชาติ เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับฝุายพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระ
พรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ทั้งการจัด
ประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ จัดเตรียมสถานที่รับรองคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดตกแต่งต้น
เทียนเอกและเทียนส าหรับเตรียมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า แล ะนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือจุดเทียนชัย
ถวายพระพร โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 18.30 น. ณ บริเวณ มุขกลาง อาคารแย้มชุติ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ในเวลา 19.00 น. ดร.บัญชา  เกิดมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง เปิดกรวย
และถวายพวงมา ลัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวน าถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา  
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กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ลงทะเบียน เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งหมดจ านวน 322 คน จากกลุ่ มเปูาหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 161.00 โดยมีผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาขาวิชาต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ประกอบไปด้วย 
ผู้บริหาร  คณาจารย์ เละเจ้าหน้าที่จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 และนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 72 คน คิดเป็น 22.36 คณะบัญชี 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าวนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  และได้แจกแบบประเมิน
ทั้งสิ้น 100 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมิน 98 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 ผลรวมแบบประเมินความพึงพอใจคิดได้ 3.91 จาก
คะแนน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.20 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี 
 โดยผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ 
 1) กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้ าหน้าและนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซ่ึง
จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกินเปูาหมาย แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี 
 2) กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีได้ตระหนัก 
เห็นคุณค่าและความส าคัญกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  เห็นได้จากความพร้อมเพรียงกันในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่
เป็นไปตามก าหนดเวลาที่วางเอาไว้ 
 3) กิจกรรมดังกล่าว ช่วยส่งเสริมให้ม หาวิทยาลัยธนบุรี เป็นศูนย์กลางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน เนื่องจากพบว่ามีจ านวนบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยจ านวนหนึ่ง 
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอน
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่อยู่ในระดับดี 
  
 

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง คือ 
 1. เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพร และเทียนไม่เพียงพอกับนักศึกษาท่ีมาเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพร 
 2. กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการด าเนินการทุกปี 
 ข้อเสนอแนะและข้อ บกพร่องดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
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สรุปผลการประเมินโครงการ 
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2555 

วันอังคารที่  4  ธันวาคม  2555 
ณ มุขกลาง อาคารแย้มชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี  

……………………………………………… 
 

  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 322 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 161.00 โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าร่วม  
  จากแบบประเมินที่แจกท้ังหมด 100 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 98 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 107 37.5 
หญิง 176 61.8 
ไม่ระบุ 2 0.7 

สังกัด   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 71 24.9 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะบัญชี 

125 43.9 
63 22.1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 9.1 
หน่วยงานอื่นๆ - - 
ไม่ระบุ - - 

สาขาวิชา   
เครื่องกล 17 6.0 
ไฟฟูา 25 8.8 
อุตสาหการ 19 6.7 
การจัดการ 52 18.2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 6.7 
การตลาด 24 8.4 
การจัดการโลจิสติกส์  
การบัญช ี
บัณฑิตวิทยาลัย 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

7 
70 
- 
9 

2.5 
24.6 

- 
3.2 

ชั้นป ี   
ชั้นปีที่ 1 76 26.7 
ชั้นปีที่ 2 190 66.7 
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ชั้นปีที ่3 9 3.2 
ชั้นปีที่ 4 10 3.5 
ไม่ระบุ - - 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 10.2 39.3 36.5 9.1 4.9 3.41 79.0 
2.   ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด

กิจกรรม 
9.1 48.4 40.7 1.8 - 3.65 85.6 

3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 9.8 52.3 37.9 - - 3.72 86.6 
4.   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

ด าเนินกิจกรรม 
13.7 53.0 31.9 1.4 - 3.79 79.4 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

23.5 49.5 27.0 - - 3.96 76.4 

6.   ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

21.4 50.5 28.1 - - 3.93 86.6 

7  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมอันเป็นการเทิดพระเกียรติ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

 
28.1 

53.3 18.6 - - 4.09 79.0 

8.กิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นการช่วยส่งเสริมให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ตระหนักเห็น
คุณค่าและความส าคัญของวันพ่อแห่งชาติ 

28.8 60.0 11.2 - - 4.19 98.2 

9 . กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นศูนย์กลางให้การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

33.7 56.1 10.2 - - 4.24 98.2 

10.  ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 26.7 57.9 15.4 - - 4.11 92.2 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.91 78.20 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 98 100 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ - - 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   

5. ควรจะเปลี่ยนเวลาเป็น 19.00 น. 1 0.5 

6. เป็นกิจกรรมที่ดี 1 0.5 

7. ควรมีการแสดงให้มากกว่านี้ 1 0.5 

8. ควรจัดความพร้อมให้มากกว่านี้ 1 0.5 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรม 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี “วันสงกรานต”์ 

ประจ าปี 2556 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

  
 
  
1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “วันสงกรานต์” ประจ าปีการศึกษา 

2555 
 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับฝุายพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ฝุายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1)  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย  อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าของไทย 
2)  เพ่ือให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกัน 
3)  เพ่ือกระตุ้นให้นักศึ กษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของ

กิจกรรมวันสงกรานต์ประเพณีไทย 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  200 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธนบุรี จ านวน  50 คน 
 2.  นักศึกษาทุกคณะวิชาและทุกชั้นปี   จ านวน  150 คน 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  จัดเตรียมสถานที่ 
 5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินการ 
 7.  จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
 8.  จัดท ารูปเล่มโครงการให้กับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือการประกันคุณภาพ  
 

6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 26,700 บาท จ่ายจริง 26,700 บาท 
 คงเหลือ - บาท เกินงบประมาณ         - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1.  ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1,500 บาท 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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2.  ค่าอาคารสถานที่ 7,000 บาท 
3.  ค่าจัดแตกแต่งสถานที่ 3,000 บาท 
4.  ค่าป๎จจัยถวายพระสงฆ์(9 รูปๆละ300บาท) 2,700 บาท 
5.  ค่าจัดซื้อของใส่บาตรส าหรับผู้บริหาร 3,000 บาท 
6.  ค่าจัดดอกไม้ประดับตกแต่งพระพุทธรูปเพื่อสรงน้ า   1,500 บาท 
7.  ค่าจัดประดับพานตกแต่งพานรับน้ าพิธีรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ (15พาน)   3,500 บาท 
8.  ค่าเช่าเครื่องเสียง 1,000 บาท 
9.  ค่าใช่จ่ายท าบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 3,000 บาท 
10. ค่าใช้จ่ายสรุปโครงการ 500 บาท 

                                         สรุปรวมค่าใช้จ่าย           26,700 บาท                                                             

 

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนตามเปูาหมายที่ตั้ง

ไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริม และได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  
7. วิธีการประเมินผลโครงการ 
 1. การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3. จ านวนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ80จากกลุ่มเปูาหมาย 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูปประจ าวัน กิจกรรม
ท าบุญตักบาตร และกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
 จัดด าเนินกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เปิดให้มีการสรงน้ า
พระพุทธรูป ณ บริเวณ หน้ามุขกลาง อาคารแย้ มชุติ เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้มี
โอกาสสรงน้ าพระประจ าวันเกิด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในเทศการวันขึ้นปีใหม่ของไทย 

กิจกรรมท าบุญตักบาตรเริ่มเวลา 9.00 น. นิมิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 รูป มารับบาตร ณ บริเวณสนาม
หญ้า หน้าอาคารแย้มชุติ โดยมีแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันท าบุญ
ใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันปีใหม่ไทย เพื่อให้เป็นมงคลแก่ตนเอง 

 กิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยมีแม่ชีระเอิบ แย้มชุติเป็นประธานได้ให้โอวาทและอวยพรเนื่องในวัน
ปีใหม่ของไทย แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธนบุรี มี
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จ านวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมรดน้ าขอพรจ านวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและปลาบปลื้ม
ใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.กิจกรรมวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 
2. กิจกรรมวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นช่วยให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม

ในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกัน อันจะเป็ นการสานสัมพันธ์ระหว่างกันและร่วม
ซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 

3)  กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนกระตุ้นให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็น
ความส าคัญของกิจกรรมวันสงกรานต์ประเพณีไทย พิจารณาได้จากความคิดเห็นที่ปรากฏในแบบสอบถามความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.15 จากคะแนนเต็ม 5  
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอน
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่อยู่ในระดับด ี
  

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง คือ 
เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเรื่องข้ันตอนของการด าเนินกิจกรรมบางส่วน เช่น ความพร้อมในขั้นตอนพิธีกรรม  ซึ่งเกิด
จากการประสานงานที่ไม่ชัดเจน  
 ข้อบกพร่องดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมครั้ง
ต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
11.  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   
 จากการด าเนินกิจกรรมวันสงกรานต์ประจ าปีการศึกษา 2553 พบป๎ญหาบางประการที่ควรได้รับการแก้ไข
คือ การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ไม่ทั่วถึง ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบางส่วนไม่ได้รับข้อมูล
รายละเอียดของกิจกรรม  
 กิจกรรมวันสงกรานต์ประจ าปีการศึกษา 2554 ได้น าข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขด้วยการจัดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้าน ใน 2 วิธีการด้วยกันคือ  
 1. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เชิญชวน และชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมอย่างชัดเจน บริเวณ
ด้านหน้าอาคารฝุายกินการนักศึกษา 
 2. จัดท าประชาสัมพันธ์โดยมีหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งไปยังคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันวันและเวลาที่ก าหนด 
 จากการน าข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม ท าให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จด้วยดี มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและทั่วถึงมากข้ึน 
 
 

(..................................................)                                                                                                                                      
ผู้รับผิดชอบสรุปโครงการ 

                        ........../............../.................  
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
กิจกรรม สืบสารวัฒนธรรมประเพณี “สงกรานต์” ประจ าปีการศึกษา 2555 

วันอาทิตย์ท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2556 
ณ มุขกลาง อาคารแย้มชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี  

…………………………………………… 
 

  มีผู้ลงชื่อเข้าร่ วมกิจกรรมจ านวน 315  คน จากกลุ่มเปูาหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 157.5 จาก
กลุ่มเปู าหมาย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต ์
  การประเมินใช้วิธีการแบบสุ่มจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จากแบบส ารวจความ พึงพอใจที่แจกจ านวน 
100 ชุด มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 43 44.3 
หญิง 53 54.6 
ไม่ระบุ 1 1.0 

คณะ   
วิศวกรรมศาสตร ์
บริหารธุรกิจ 

30 
38 

30.9 
39.2 

บัญช ี 12 12.4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11.3 

    บัณฑิตวิทยาลัย 
ไม่ระบ ุ

6 
- 

6.2 
- 

สาขาวิชา   
วิศวกรรมเคร่ืองกล 7 7.2 
วิศวกรรมไฟฟูา 7 7.2 
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7.2 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 5 5.2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11.3 
การบัญชี 11 11.3 
การจัดการ 16 16.5 
การตลาด 8 8.2 
การจัดการโลจิสติกส์ 8 8.2 
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8.2 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 3.1 
ไม่ระบุ 6 6.2 
ชั้นปีการศึกษา   
ชั้นปีที่ 1 36 37.1 
ชั้นปทีี่ 2 34 35.1 
ชั้นปีที่ 3 13 13.4 
ชั้นปีที่ 4 6 6.2 
ไม่ระบุ 8 8.2 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ 
ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึง

พอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 43.3 23.7 27.8 5.2 - 4.05 81 
2. ความเหมาะสมด้านอาคารสถานที่ส าหรับ

การจัดกิจกรรม 
46.4 29.9 21.6 2.1 - 4.21 84.2 

3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 45.4 38.1 14.4 2.1 - 4.27 81.60 
4.   ความเหมาะสมของ ระยะเวลาในการ

ด าเนินกิจกรรม 
34.0 43.3 21.6 1.0 - 4.10 85.4 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

42.3 34.0 17.5 6.2 - 4.12 82.4 

6. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรม 

41.2 38.1 18.6 2.1 - 4.19 83.8 

7. โครงการดังกล่าวช่วยอนุรักษ์ อนุรักษ์ 
ส่งเสริม แ ละการสืบสานประเพณีสงกานต์
ไทย  อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าของไทย 

41.2 46.4 12.4 - - 4.29 85.8 

8. กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกัน 

50.5 35.1 14.4 - - 4.36 87.2 

9.  กิจกรรมดังกล่าวช่วยสงเสริม ช่วยกระตุ้น
ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้
ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของ
กิจกรรมวันสงกรานต์ในฐานะที่เป็นมรดกอัน
ทรงคุณค่าของไทย 

50.5 36.1 13.4 - - 4.37 87.4 

10. ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม    43.3 44.3 12.4 - - 4.31 86.2 
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ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.23 84.54 
 

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 93 95.9 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ 4 4.1 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

1. ช่วยให้มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 1 1.1 

2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และสถานที่ให้เหมาะสมกว่านี้ 1 1.1 
3. อยากให้คณะท่านอาจารย์มีสถานที่ ที่กว้างพอส าหรับ

นักศึกษาและคณาจารย์ เพ่ือความสะดวกต่อการร่วม
กิจกรรม 

1 1.1 

4. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมซับซ้อนหลายอย่างท าให้ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 

1 1.1 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490702588971&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490702588971&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490749255633&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490749255633&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490782588963&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490782588963&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490839255624&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490839255624&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490879255620&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=241490879255620&set=a.241488639255844.57536.100001841297798&type=3
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โครงการส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศาสนา 
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กิจกรรม 
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม  “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม ฝุายพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1)  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
          2)  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสได้ฝึกสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อันเป็นพื้นฐาน
เพ่ือการเข้าถึงพระพุทธศาสนา รวมถึงเพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจ  
          3)  เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  110 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  คณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี    จ านวน    10 คน 
 2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีทุกคณะวิชา     จ านวน  100 คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความมีโอกาสท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ด้วยการฝึกจิตข่มใจ สวดมนต์ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ  ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของพระพุทธ
สาสนาในการใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  จัดเตรียมงานด้านสถานที่ 
 5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 7.  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 8.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 30,000 บาท จ่ายจริง 23,300 บาท 
 คงเหลือ   6,700 บาท เกินงบประมาณ         - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าอาคารสถานที่ (ครั้งละ 3,000 X 5 ครั้ง) 15,000 บาท 
3. ค่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท 
4. ค่าจัดซื้อหนังสือสวดมนต์ (เล่มละ 50 X 50) 2,500 บาท 
5. ค่าวิทยากร (ครั้งละ 300 X 5) 1,500 บาท 
6. ค่าแรงแม่บ้านด าเนินงานอ านวยความสะดวก (100 X 5) 500 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000 บาท 
8. ค่าประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 800 บาท 
9. ค่าอัดรูปและสรุปโครงการ 500 บาท  
                             สรุปรวมค่าใช้จ่าย 23,300 บาท 

  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เกินกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความ

มีโอกาสท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการฝึกจิตข่มใจ สวดมนต์
ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญขอ งพระพุทธสาสนาในการใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีจ านวนคณาจารย์และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนมากเกินกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือ มีจ านวนคณาจารย์และนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 148 คน จากกลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ 110 คน 
 กิจกรรมด าเนินตลอดปีการศึกษา 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 148 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 
110 คนคิดเป็นร้อยละ 134 .5 จากกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 5 คน สาขาวิศวกรรมไฟฟูา จ านวน 9 คน คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 5 คน สาขาการตลาด จ านวน 8 คน สาขาการจัดการ 
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จ านวน 35 คน คณะบัญชี สาขาการบัญชี จ านวน 61 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 25 คน 
 รูปแบบของกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากนั้นเป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการท าความดีถวาย เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กล่าวคือ 
 1)  กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยให้นักศึกษาคณะวิชาต่างๆ ได้มีโอกาสท าความดีด้วยการปฏิบัติธรรม
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ.2555  
 2)  กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสได้ฝึกสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อันเป็น
พ้ืนฐานเพื่อการเข้าถึงพระพุทธศาสนา รวมถึงเพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามตามค าสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนา  
 3)  กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย 
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จเกินกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ด้วยการ
เตรียมการอย่ างเป็นขั้นตอนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับดี 
  

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้ วยดี มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรท ากิจกรรมลักษณะ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

(..................................................) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการประเมินกิจกรรม 

 “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
ตลอดปีการศึกษา 2555 

ณ ห้องจตุรมงคล ชั้น 2 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  
……………………………………………… 

 

  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 148 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 110 คนคิดเป็นร้อยละ 134 .5 จาก
กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
จ านวน 5 คน สาขาวิศวกรรมไฟฟูา จ านวน 9 คน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 5 
คน สาขาการตลาด จ านวน 8 คน สาขาการจัดการ จ านวน 35 คน คณะบัญชี สาขาการบัญชี จ านวน 61 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 25 คน 
  จากแบบประเมินที่แจกท้ังหมด 100 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.0 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 54 58.1 
หญิง 39 42 
ไม่ระบุ - - 

คณะ   
วิศวกรรมศาสตร์ 14 9.45 
บริหารธุรกิจ 48 32.43 
บัญชี 61 41.21 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 16.89 
ไม่ระบุ - - 

สาขาวิชา   
วิศวกรรมเคร่ืองกล 5 3.37 
วิศวกรรมไฟฟูา 9 6.08 
วิศวกรรมอุตสาหการ - - 
การจัดการ 35 23.64 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 
การตลาด 8 5.40 
การจัดการโลจิสติกส์ 5 3.37 
การบัญชี 61 41.21 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 61 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 16.89 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม - - 
ไม่ระบุ - - 

ชั้นปีที่ศึกษา   
ชั้นปีที่ 1 62 41.89 
ชั้นปีที่ 2 70 47.29 
ชั้นปีที่ 3 16 10.81 
ชั้นปีที่ 4 - - 
ไม่ระบุ - - 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 7.5 43.0 49.5 - - 3.58 71.60 
2.   ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 14.0 71.0 15.1 - - 3.99 79.80 
3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 17.2 72.0 10.8 - - 4.06 81.20 
4.   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

ด าเนินกิจกรรม 
18.3 68.8 12.9 - - 4.05 81.0 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

15.1 69.9 15.1 - - 4.00 80.0 

6.   ความสามารถของวิทยากรในพิธีการ
ปฏิบัติธรรม 

28.0 62.4 9.7 - - 4.18 83.60 

7.  ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

30.1 54.8 15.1 - - 4.15 83.0 

8. โครงการดังกล่าวช่วยให้ท่านมีโอกาสท า
ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

33.3 55.9 10.8 - - 4.23 84.60 

9.   โครงการนี้ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

36.6 46.2 17.2 - - 4.19 83.80 

10.  ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 16.1 40.9 43.0 - - 3.73 74.60 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.02 80.40 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 145 97.97 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ 3 2.03 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   

9. ควรมีการนิมนต์พระมาเทศน์ด้วย 1 1.1 
10. ควรน่าจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดข าวเพ่ือให้เข้ากับ

บรรยากาศ 
1 1.1 

11. บรรยากาศร่มรื่น สถานที่เหมาะสมมาก สวยงามดี 1 1.1 
12. เป็นโครงการที่ดี เพราะได้ฝึกสติ ท าให้เกิดสมาธิในการ

อ่านหนังสือมากข้ึนและเข้าใจค าสั่งสอนและมีความรู้
เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม 

1 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 
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กิจกรรม 

การบรรยายธรรมะในหัวข้อ 
“ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมการบรรยายธรรมะในหัวข้อ  “ธรรมะกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด” 

 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝุายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1)  เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาในกลุ่มเปูาหมาย  ให้เป็นผู้มี
บุคลิกภาพด ี เกิดความรู้และเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          2)  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถู กต้องแก่นักศึกษาในเรื่องของยาเสพติดโดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากธรรมะในพระพุทธศาสนา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้ 
          3)  เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          4)  เพ่ือบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา
ทักษะเพ่ือการเรียนรู้  
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51 จาก 5 ระดับ 
 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  110 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  110 คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากธรรมะใน
พระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นที่พึงปร ะสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีได้ในสังคม 
รวมถึงเห็นคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนาตนเองเพ่ือการปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  จัดเตรียมความพร้อมของการด าเนินงาน 
 5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6.  จัดความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 7.  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 67 

 8.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
 

6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 26,500 บาท จ่ายจริง  26,350 บาท 
 คงเหลือ   300 บาท เกินงบประมาณ         - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

1. ค่าอาคารสถานที่ 15,000 บาท 
2. ค่าจัดตกแต่งอาคารสถานที่  1,000 บาท 
3. ค่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท 
4. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท 
5. ค่าตอบแทนส าหรับวิทยากร 1 ท่านๆ ละ 3,000 บาท 3,000 บาท 
6. ค่าแรงพนักงานด าเนินงาน 1,000 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,000 บาท 
8. ค่าประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 1,000 บาท 
9. ค่าอัดรูปและสรุปโครงการ 500 บาท  
                                               สรุปรวมค่าใช้จ่าย 26,500 บาท 

 
    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องโทษ

ภัยของยาเสพติด โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากธรรมะในพระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเองให้เป็นที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ในสังคม รวมถึงเห็นคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนา
ตนเองเพ่ือการปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
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9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมการบยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมะกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ห่างไกล
ยาเสพติด ” ด าเนินกิจกรรมงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีจ านวนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 122  คน จาก
กลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 122 โดยแบ่งเป็นนักศึกษา คณะบัญชี จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.36 จากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดได้ 4.27 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิด
เป็นร้อยละ  85 .40 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่อยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
 กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมะกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ห่างไกล
ยาเสพติด ” โดยพระมหามงคล วรธฺมวาที เลขานุการศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาส นาและพัฒนาเยาวชน วัด
นิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่  1 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 
น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น  5  อาคารเอนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้เพ่ือให้
คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และน าแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 
          1)  กิจกรรมดังกล่าวช่วยเสริมสร้างบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาในกลุ่มเปูาหมาย  
ให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี   เกิดความรู้และเข้าใจถึงโทษภัยของ ยาเสพติดสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ด้วยการเรียนรู้จากวิทยากร 
          2)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาในเรื่องของยา
เสพติดโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากธรรมะในพระพุทธศาสนา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้ 
          3)  กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          4)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน
การสอนรายวิชาทักษะเพ่ือการเรียนรู้  
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับดีมาก 
  

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง
แก้ไขดังนี ้
 1.  ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยเกินไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีโอกาสได้ท ากิจกรรมในลักษณะ
ปฏิบัติมากนัก 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอย่าต่อเนื่อง สม่ าเสมอในทุกปีและมีความหลากหลาย 
 ข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้น ามาพิจารณาเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
                (..................................................) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 69 

           

 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมการบรรยายธรรมะในหัวข้อ “ธรรมะกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” 
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 5 อาคารเอนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี  
……………………………………………… 

 

  มีนักศึกษาคณะสาขาวิชาต่างๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 122 คน จากกลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 122.00 จากแบบประเมินที่แจกท้ังหมด 122 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 95.90 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 35 29.9 
หญิง 82 70.1 
ไม่ระบุ - - 

คณะ   
วิศวกรรมศาสตร ์ 10 8.55 
บริหารธุรกิจ 58 49.57 
บัญชี 50 42.74 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไม่ระบุ 

- 
- 

- 
- 

สาขาวิชา   
เครื่องกล - - 
ไฟฟูา - - 
อุตสาหการ - - 
การจัดการ - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 6.84 
การตลาด 8 6.84 
การจัดการโลจิสติกส์ 16 9.04 
การบัญชี 50 42.74 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ไม่ระบุ 

- 
11 
24 
- 

- 
9.40 
20.51 

- 
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ชั้นปี   
ชั้นปีที่ 1 89 76.1 
ชั้นปีที่ 2 16 13.7 
ชั้นปีที่ 3 12 10.3 
ชั้นปีที่ 4 - - 
ไม่ระบุ - - 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.    การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 15.4 47.9 31.6 2.6 2.6 3.71 74.20 
2.    ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด

กิจกรรม 
30.8 53.8 15.4 - - 4.15 83.00 

3.    ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 39.3 52.1 8.5 - - 4.31 86.20 
4.    ความเหมาะสมของรูปแบบและ

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
40.2 47.0 9.4 3.4 - 4.24 84.80 

5.    ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ 35.9 45.3 18.8 - - 4.17 83.40 
6.    ความสามารถของวิทยากรผู้บรรยายใน

การน าเสนอ 46.2 34.2 19.7 - - 4.26 85.20 

7.   กิจกรรมดังกล่าวช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์แก่
นักศึกษาในกลุ่มเปูาหมาย ให้เป็นผู้มี
บุคลิกภาพด ี เกิดความรู้และเข้าใจถึง
โทษภัยของยาเสพติดสามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

51.3 39.3 9.4 - - 4.42 88.40 

8.    กิจกรรมดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาในเร่ือง
ของยาเสพติดโดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากธรรมะในพระพุทธศาสนา 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

53.8 36.8 6.0 3.4 - 4.41 88.20 

9.   กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้
คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็น
คุณค่า และความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

57.3 34.2 8.5 - - 4.49 89.80 

10. ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 59.0 32.5 8.5 - - 4.50 90.00 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.27 85.40 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 117 117 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ - - 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
 1. น่าจะมีคนควบคุมเครื่องเสียง เมื่อท่านพระอาจารย์ต้องการเสียง 
 ควรจัดกิจกรรมนี้บ่อยๆ 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และหลากหลาย 
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ภาคผนวก 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :    กิจกรรม “แห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจ าปีการศึกษา 2555 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝุายพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1)  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันเข้ าพรรษา อัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย 
          2)  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
เห็นความส าคัญของวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน 
          3)  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นั กศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรม อันจะเป็นการบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา 
        4)  เพ่ือบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา 
ทักษะเพ่ือการเรียนรู้ 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  210 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 นักศึกษาทุกคณะวิชา     จ านวน  200 คน 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่    จ านวน  10 คน  
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริมและสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม “แห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ” ประจ าปีการศึกษา 
2555 รวมถึงเพ่ือเป็นการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนใน
รายวิชา ทักษะเพ่ือการเรียนรู้ 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  จัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน 
 5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.  จัดด าเนินกิจกรรม 
 7.  สรุป / ประเมินผลโครงการ 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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 8.  จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการประกันคุณภาพ  

 

6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 40,000 บาท จ่ายจริง   47,284 บาท 
 คงเหลือ      - บาท เกินงบประมาณ     7,284 บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1.  ค่ายานพาหนะ   6,000 บาท 
2.  ค่าน ามันรถรับ - ส่ง 2,500 บาท 
3.  ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 2,500 บาท 
4.  ค่าจัดซื้อต้นเทียนและขาตั้ง 5,000 บาท 
5.  ค่าตกแต่งต้นเทียนและขบวนแห่ 3,500 บาท 
6.  ค่าน้ าแข็งและน้ าดื่ม 3,000 บาท 
7.  ค่าใช้จ่ายส าหรับท าบุญถวายพระ 17,284 บาท 
8.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 3,000 บาท 
10. ค่าเช่าชุดไทยในขบวนแห่ 4,000 บาท 
11.  ค่าใช้จ่ายสรุปโครงการ 500 บาท                                                                     

                                                        รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,284 บาท 
  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความความรู้เกิด

จิตส านึกในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย 
 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
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9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีจ านวนคณาจา รย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรีลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 195 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 
แบ่งออกเป็น นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 คณะ
บริหารธุรกิจ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 37.44 คณะบัญชี 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.56 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28  
 
 สภาพการด าเนินกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ คือ มีการ จัดขวนแห่เทียนพรรษาจาก
มหาวิทยาลัยธนบุรีตั้งแต่เวลาประมาณ 12.30 น. ได้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 13.00 น.ได้จัด
ขบวนแห่เพ่ือที่จะเดินทางไปถวายเทียนจ าน าพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดวงษ์ลาภาราม ในเวลา 14.30 น.ได้ท า
พิธีการถวายเทียนจ าน าพรรษา โดยมีผอ .ประวิทย์ ชุมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล ให้
เป็นเกียรติประธานการจัดกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา พร้อมถวายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง
มหาวิทยาลัยและการร่วมท าบุญของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงชุมชนจ านวน 17,284 บาทรวมถึง
นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีและร่วมหล่อเทียนพรรษาภายในวัดเพ่ือเป็นการร่วมท าบุญในพระพุทธศาสนา 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 
          1)  กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยในการการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา
เนื่องในวันเข้าพรรษา อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 
          2)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึง
คุณค่าและเห็นความส าคัญของวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้ถึง
รูปแบบ คติความเชื่อและพิธีกรรมของวันเข้าพรรษา 
          3)  กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม อันจะเป็นการบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา  โดยมีผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
        4)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอนรายวิชา ทักษะเพ่ือการเรียนรู้ 
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่ างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีอยู่ในระดับดีมาก 
  

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง 
คือ 
 1.  เนื่องจากอากาศร้อน ท าให้นักศึกษารู้สึกอ่อนเพลียเมื่อเดินทางถึงวัด ซึ่งครั้งต่อไปจะแก้ไขโดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเตรียมร่ม หมวก มาด้วย 
 2.  การจัดขบวนของนักศึกษายังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร เนื่องจากอากาศร้อน และระยะ
ทางไกลพอสมควร ซึ่งจะแก้ไขด้วยการเตรียมพร้อมท าความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนด าเนินกิจกรรม 
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 3. กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีในอันที่จะช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ 
ดังนั้นจึงควรจัดด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อบกพร่องรวมถึงข้อแสนอแนะดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้ด าเ นินการแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
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สรุปผลการประเมินโครงการ 
กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 
ณ วัดวงษ์ลาภาราม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ  

……………………………………………… 
 

  มีคณาจารย์และนักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 205 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 102.5โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าร่วม  
  จากส ารวจความพึงพอใจใช้วิธีการสุ่มประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จากแบบส ารวจความพึง
พอใจที่แจกจ านวนแจก 100 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 50 53.2 
หญิง 41 43.6 
ไม่ระบุ 3 3.2 

คณะ   
วิศวกรรมศาสตร ์ 18 19.1 
บริหารธุรกิจ 57 60.6 
บัญชี 7 7.4 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไม่ระบุ 

12 
- 

11.8 
- 

สาขาวิชา   
เครื่องกล 12 12.8 
ไฟฟูา - - 
อุตสาหการ 7 7.4 
การจัดการ 5 5.3 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10.6 
การตลาด 7 7.4 
การจัดการโลจิสติกส์  
การบัญช ี
บัณฑิตวิทยาลัย 

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

28 
7 
8 
9 

14.36 
7.4 
8.5 
9.6 
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ชั้นปี   
ชั้นปีที่ 1 82 87.2 
ชั้นปีที่ 2 1 1.1 
ชั้นปีที่ 3 2 2.1 
ชั้นปีที่ 4 1 1.1 
ไม่ระบุ 8 8.5 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 17.0 33.0 33.0 16.0 1.1 3.49 69.80 
2.   ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด

กิจกรรม 
14.9 52.1 31.9 1.1 - 3.81 76.20 

3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 23.4 26.6 47.9 1.1 - 3.71 74.20 

4.   ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 12.8 53.2 33.0 1.1 - 3.78 75.60 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กิจกรรม 
24.5 42.6 28.7 4.3 - 3.87 77.40 

6.   ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 27.7 33.0 37.2 2.1 - 3.86 77.20 

7.  การจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 39.4 36.2 24.5 - - 4.15 83.00 
8. กิจกรรมดั งกล่าวช่วยให้เกิดความรู้และ

เข้าใจเรื่องวันเข้าพรรษาและกิจกรรม 
แห่เทียนพรรษามากข้ึน 

44.7 34.0 18.1 3.2 - 4.20 84.00 

9.   กิจกรรมดังกล่าวช่วยปลูกจิตส านึก เห็น
คุณค่า และความส าคัญของวันส าคัญทาง
ศาสนา ในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ 

44.7 43.6 11.7 - - 4.33 86.60 

10.  ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 42.6 31.9 23.4 2.1 - 4.15 83.00 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.94 78.80 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 94 94.00 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ - - 

   

ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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กลยุทธ์ที่ 2 
มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ จิตส านึก เห็นคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นมกดกอันทรงคุณค่า 
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โครงการฝึกอบรม เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านวิชาหรือวิชาชีพด้าน 
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กิจกรรมการอบรม  

“ศิลปะการผูกผ้าเพื่อประดบัตกแต่งอาคารสถานที่เบื้องต้น 
เพื่อการอาชีพ” 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมอบรมศิลปะการผูกผ้าประดับตกแต่งสถานที่เบื้องต้นเพื่อการ
อาชีพ 

 
2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทักษะด้านศิลปะการผูกผ้าเพ่ือการประดับตกแต่งสถานที่เบื้องต้น แก่บุคคลที่
สนใจ ส าหรับสร้างงานสร้างอาชีพ 
 2) เพ่ือเป็นการวาการวิชาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนหรือบุคคลภายนอก 
 3) เพ่ือพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรีให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และให้บริการแก่ชุมชน 
 
4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  40 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  บุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ  จ านวน     40 คน 
  
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสสร้างทักษะในการอบรมศิลปะการผูกผ้าเพื่อประดับสถานที่เบื้องต้น 
น าไปใช้ในการสร้างสรรค์ สร้างเป็นอาชีพได้  
 
5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 6.  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 19,500 บาท จ่ายจริง 13,000 บาท 
 คงเหลือ   6,500 บาท เกินงบประมาณ     - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าอาคารสถานที่ 3,000 บาท 
2. ค่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่านๆ ละ3,000 บาท 3,000 บาท 
4. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่านๆ 1,000 บาท 2,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายเบ็คเตล็ด 1,000 บาท 
6. ค่าปูายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 500 บาท  
7. ค่าอัดรูปและสรุปโครงการ                                                    500 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น        19,500       บาท 
  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนบุคคลภายนอกหรือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

มีทักษะในการอบรมครั้งนี้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ หรือน าไปต่อยอดเป็นอาชีพ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพใน
กับผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมอบรม 

 
7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย 
 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  

สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 

   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดกิจกรรม “การอบรมศิลปะการผูกผ้าประดับตกแต่ง
สถานที่เบื้องต้นเพื่อการอาชีพ ” โดยมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่เพ่ือการอบรม ณ ห้อง  B402 อาคารแย้ม
ชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี  เวลา 12.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนเข้ าร่วมกิจกรรมเวลา 13.30 น. ณ ห้อง  B402 
อาคารแย้มชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี ในเวลา 14.00 น. เริ่มการอบรม มีผู้สนใจเข้าฝึกอบรมทั้งสิ้นจ านวน 59 คน 
อาชีพรับราชการจ านวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ธุรกิจส่วนตัวจ านวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ12.3 
พนังงานบริษัทจ านวนทั้งสิ้น 24 คน คิดเป็นร้อยละ42.1 อ่ืนๆ จ านวนทั้งสิ้น 23 คน คิดเป็นร้อยละ40.4 จาก
กลุ่มเปูาหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 147.50 
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 โดยผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ 
 1) กิจกรรมดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้ทักษะด้านศิลปะการผูกผ้าเพ่ือการประดับตกแต่ งสถานที่
เบื้องต้น แก่บุคคลที่สนใจ ส าหรับสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่บุคคลกรได้ ซึ่งผลของการอบรมท าให้ผู้ที่เข้าร่วม
การอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการผูกผ้าเพ่ือการประดับตกแต่งอย่างง่าย ซึ่งสามารถท าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาต่อยอดสู่การสร้างเป็นอาชีพได้ต่อไป 
 2) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการวิชาการวิชาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนหรือบุคคลภายนอกและ
เป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในอันที่จะเอ้ือประโยชน์ทางด้าน
ความรู้ด้านศิลปะเพ่ือเป็นการบริการให้กับชุมชนและคนที่สนใจทั่วไป 
 3) กิจกรรมดังกล่าวเป็ นการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรีให้เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการแก่ชุมชน เนื่องจากใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในการอบรม ซึ่งมีการเตรียม
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ไว้อย่างเรียบร้อย เกิดความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่ของผู้เข้าร่วมกา ร
อบรม 
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับดี  
 
10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว มีข้อเสนอแนะที่ควรน าไปปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
 1. ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไปท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ยังไม่ได้ทักษะการอบรม
ในครั้งนี้มากนัก 
 ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าว ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้น าไปเป็นข้อมูลส าหนับการแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 90 

 
 

 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

“การอบรมศิลปะการผูกผ้าประดับตกแต่งสถานที่เบื้องต้นเพื่อการอาชีพ” 
วันอาทิตย์ท่ี  16  ธันวาคม  2555 

ณ ห้อง B 402 อาคารแย้มชุติ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
……………………………………………… 

 
  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 59 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 147.50 โดย
มีบุคคลภายนอกสนใจหรือประชาชนทั่วไป  
  จากแบบประเมินที่แจกท้ังหมด 59 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.6 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 11 19.3 
หญิง 46 80.7 
ไม่ระบุ - - 

อายุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 2 3.5 
20-30 ปี 

    30-40 ปี 
10 17.5 
34 59.6 

40 ปีขึ้นไป 11 19.3 
อาชีพ   

รับราชการ 3 5.3 
ธุรกิจส่วนตัว 7 12.3 
พนักงานบริษัท 24 42.1 
อ่ืนๆ 23 40.4 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

ระดับความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 1.8 57.9 40.4 - - 3.61 79.0 
2.   ความเหมาะสมของส ถานที่ในการจัด
กิจกรรม 

1.8 45.6 43.9 8.8 - 3.40 85.6 

3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 1.8 35.1 52.6 10.5 - 3.28 86.6 
4.   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

5.3 26.3 52.6 15.8 - 3.21 79.4 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

8.8 38.6 42.1 10.5 - 3.46 76.4 

6.   ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม 

12.3 73.7 12.3 1.8 - 3.96 86.6 

7  กิจกรรมดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้
ทักษะด้านศิลปะการผูกผ้าเพ่ือประดับ
ตกแต่งสถานที่เบื้องต้น แก่บุคคลที่สนใจ 
ส าหรับการสร้างงานสร้างอาชีพ 

 
19.3 

50.9 29.8 - - 3.89 79.0 

8.กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบริการวิชาการ
งานโนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนหรือ
บุคคลภายนอก 

21.1 56.1 22.8 - - 3.98 98.2 

9 .กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพความพร้อมของศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการแก่ชุมชน 

21.1 57.9 21.1 - - 4.00 98.2 

10.ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 10.5 24.6 59.6 5.3 - 3.40 92.2 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.62 72.38 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 57 57 

ไม่เห็นด้วย - - 
ไม่ระบุ 
 
 

- 
 

- 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1.เวลาในการอบรมน้อยเกินไป 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรม 

การอบรมศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร” 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมการอบรมศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร” 
 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนยศ์ิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1)  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะการตัดกระดาษโบราณ “พวงมโหตร” ของไทยให้กับนักศึกษาใน
อันจะช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป 
 2)  เพ่ือเป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรร มเข้ากับการเรียนการสอน ให้กับ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรม 
 3)  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปะการตัดกระดาษโบราณ 
“พวงมโหตร” อันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย   จ านวน  40 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  นักศึกษาที่เรียนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรม ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 จ านวน 40  คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาที่เรียนรายวิชาศิลปวัฒนธรรมได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และฝึ กปฏิบัติการตัดกระดาษในรูปแบบ
ของศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร” ทั้งเพ่ือให้สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ประโยชน์ อันจะเป็น
การบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็น
คุณค่าและความส าคัญของศิลปะโบราณของไทยที่ แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ  
 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 6.  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 8,500 บาท จ่ายจริง 8,020 บาท 
 คงเหลือ   480 บาท เกินงบประมาณ     - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าอาคารสถานที่ 3,000 บาท 
2. ค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 720 บาท 
3. ค่าตอบแทนส าหรับวิทยากร 1 ท่านๆ ละ 3,000 บาท 3,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 800 บาท 
5. ค่าอัดรูปและสรุปโครงการ 500 บาท  
                                                    สรุปรวมค่าใช้จ่าย 8,500 บาท 

  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามเปูาหมายที่วางไว้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสได้

ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตัดกระดาษในรูปแบบของศิลปะการตัดกระดา ษแบบโบราณ “พวงมโหตร ” ทั้ง
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ประโยชน์ อันจะเป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปะโบราณของไทยที่แฝงไว้ด้วย
วัฒนธรรมอันดีงาม ในฐานะท่ีเป็นมรดกท างวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ  และจ าการส ารวจความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ ดี 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 สภาพ การด าเนิน งานเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ มีจ านวนนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรม 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  47 คน คิดเป็นร้อยละ 117.5 จากกลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือ 40 คน ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ได้ระดับคะแนน 4.23 จากคะแนน 5 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 84.6 
อยู่ในระดับ ดี รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการตัดกระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร ” ใน 3 
รูปแบบ คือ แบบแขวน 1 สี 2 สี และแบบพุ่มกลม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ 
โดยกิจกรรมจัดด าเนินในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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 โดยผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ 
 1)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้และทักษะการตัดกระดาษโบราณ “พวงมโหตร” ของไทย
ให้กับนักศึกษาในอันจะช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป  โดยการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง 
ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานขของความเข้าใจเรื่องศิลปะการตัดกระดาษ 
 2)  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกา รเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรายวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการเสริมสร้างประสบการการ
เรียนรู้ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้กา รเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก
ขึ้น 
 3)  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปะการตัดกระดาษ
โบราณ “พวงมโหตร” อันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งศิลปะการตัดกระดาษแบบ
โบราณของไ ทยมีการประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้ในงานมงคลต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีมา
ตั้งแต่ครั้งโบราณ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ศิลปะไทยอย่างตรงเปูาหมาย 
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอน
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน  
  
 

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง คือ 
 1. สถานที่ที่จัดกิจกรรมคับแคบเกินไป ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีจ านวนมาก รวมถึงควรเปูฯ
สถานที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม 
 2. จ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีมากเกินไป ท าให้การฝึกปฏิบัติเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ซึ่งควรจัดให้มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีจ านวนเหมาะสมหรือเพ่ิมวิทยากรให้เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะและข้อ บกพร่องดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
การอบรมศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร” 

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 

…………………………………………… 
 
 

  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 117.5 จากกลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ 40 คน โดยมีนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วม 
  การประเมินใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จากแบบส ารวจความพึงพอใจที่แจกจ านว น 
47 ชุด มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 11 23.4 
หญิง 36 76.6 
ไม่ระบุ - - 

สังกัดคณะ   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 

- 
47 

- 
100 

บัญชี - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
ไม่ระบุ - - 

สาขาวิชา   
วิศวกรรมเครื่องกล - - 
วิศวกรรมไฟฟูา - - 
วิศวกรรมอุตสาหการ - - 
การจัดการ 33 70.20 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 29.80 
การตลาด - - 
การจัดการโลจิสติกส์ - - 
การบัญชี - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม - - 
ไม่ระบุ - - 
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ชั้นปีที่ศึกษา   
ชั้นปีที่ 1 - - 
ชั้นปีที่ 2 7 14.9 
ชั้นปีที่ 3 19 40.4 
ชั้นปีที่ 4 19 40.4 
ไม่ระบุ 2 4.2 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 23.4 55.3 19.1 2.1 - 4.00 80.0 
2.  ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีในการ

ฝึกอบรม 
23.4 55.3 19.1 2.1 - 3.98 79.6 

3.  ความสะดวกในการเข้าร่วมการอบรม 27.7 59.6 12.8 - - 4.15 83.0 

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ด าเนินการฝึกอบรม 

34.0 42.6 21.3 2.1 - 4.09 81.8 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 25.5 61.7 12.8 - - 4.13 82.6 

6.  ความสามารถของวิทยากรผู้ฝึกอบรม 34.0 57.4 8.5 - - 4.26 85.2 
7.  กิจกรรมดังกล่าวช่วยเพื่อ เผยแพร่องค์

ความรู้และทักษะการตัดกระดาษโบราณ 
“พวงมโหตร” ของไทยให้กับนักศึกษาใน
อันจะช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คง
อยู่สืบไป 

44.7 46.8 8.5 - - 4.36 87.2 

8. กิจกรรมดังกล่าว เป็นกา รบูรณาการ
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรม 

48.9 51.1 - - - 4.49 89.8 

9.  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ
การตัดกระดาษโบราณ “พวงมโหตร ” 
อันถือเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่งดงาม
ของไทยให้คงอยู่สืบไป 

48.9 51.1 - - - 4.49 89.8 

10. ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 40.4 55.3 4.3 - - 4.36 87.2 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.23 84.6 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 47 100.0 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ - - 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

- ควรมีเวลาเยอะมากกว่านี้ 1 2.1 
- ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะของไทยที่ท ากันมา

นาน 
1 2.1 

- น่าจะมีกิจกรรมอบรมอ่ืนๆ บ้าง เช่น การอบรม
การพับธนบัตรเป็นดอกกุหลาบ สามารถท าเป็น
ธุรกิจได้ สามารถสร้างรายได้ 

1 2.1 

- อยากให้นานกว่านี้อีก 1 2.1 
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเป็นแบบประเภท

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
1 2.1 
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ภาคผนวก 
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โครงการเพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ตอน... 
“เรียนรู้ภาษาไทยในภาพยนตร์ ณ หอภาพยนตร์แห่งชาติ” 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรตอน ... “เรียนรู้ภาษาไทยในภาพยนตร์ ณ หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ” ประจ าปีการศึกษา 2555 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝุายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1)  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงานการใช้
ภาษาไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ รวมถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาพยนตร์ไทย
ในประเทศไทยจากสถานที่จริง 
          2)  เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ละนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์ไทยอันทรงคุณค่า ในฐานะที่เป็นมรดกของชาติ 
          3)  เพ่ือเป็นการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ภาษาไทย) เข้ากับการเรียนการสอน
รายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทย และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
         

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  65 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 นักศึกษาทุกคณะวิชา     จ านวน  60 คน 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่    จ านวน  5 คน  
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมแ ละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (ภาษาไทย ) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร “เรียนรู้ภาษาไทย ณ หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ ” ประจ าปีการศึกษา 2555 รวมถึงเพ่ือเป็นการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  จัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน 
 5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.  จัดด าเนินกิจกรรม 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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 7.  สรุป / ประเมินผลโครงการ 
 8.  จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการประกันคุณภาพ  
 

6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 17,750 บาท จ่ายจริง   21,450 บาท 
 คงเหลือ      - บาท เกินงบประมาณ     3,700 บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

6.1  ค่ายานพาหนะ (2 คน 7,500 + 5,000 บาท) 12,500 บาท 
6.2  ค่าน้ ามันรถ 2,500 บาท 
6.3  ค่าอาหารและน้ าดื่ม+ อาหารว่าง (ชุดละ 35 บาท X 70 ชุด) 2,450 บาท 
6.4  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ (300 บาท X 3 คน) 900 บาท 
6.5  ค่าประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 1,000 บาท 
6.6  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000 บาท 
6.7  ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ (300 X 2) 600 บาท 
6.8  ค่าถ่ายภาพและสรุปโครงการ 500 บาท 
                                                     สรุปรวมค่าใช้จ่าย 21,450 บาท  

 
  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเ ปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความความรู้เกิด

จิตส านึกในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ สืบสาน และเห็นคุณค่าของภาษาไทยในฐานะ
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงเป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
การเรียนการ สอนในราชวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 
 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย 
 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
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9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีจ านวนคณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมเกินกว่าจ านวนเปูาหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือ มีคณาจารย์และนักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน จาก
กลุ่มเปูาหมาย 65 คน คิดเป็นร้อยละ 123 .07 แบ่งออกเป็น นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 นักศึกษาจากคณะบริหารหารธุรกิจจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
คณะบัญชี 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25  
 จากการใช้วิธีการสุ่มประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จากแบบประเมินโครงการที่แจกจ านวน 
68 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 98.53 ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ผลการประเมิ นพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 เป็นหญิง 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของผู้ตอบแบบประเมิน แบ่งออกเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 คณะบัญชี จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.75 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 จากผู้ตอบ
แบบประเมินโครงการ 
 แบ่งเป็นสาขาวิชาต่างๆ ได้ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.75 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 สาขาการบัญชี จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 และไม่ระบุสาขาวิชา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 
 แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามชั้นปีที่ศึกษาได้ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 ชั้นปีที่ 
2 จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 ชั้นปีที่ 4 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และไม่ระบุชั้นปีที่
ศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 จากผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 
 ผลสรุปภาพรวมการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 4.42 จากคะแนน 5 ระดับ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 88.48 อยู่ในระดับดี  
 สภาพการด าเนินกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ คือ ได้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เวลา 12.00 – 12.30ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี รถออกจากมหาวิทยาลัยธนบุรีประมาณ 12.30 น.ถึง ณ 
หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประมาณ 13.10 น. นักศึกษาได้มีการลงทะเบียนเข้าสู้โรงภาพยนตร์
เพ่ือดูงานการถ่ายท าหนังเรื่องแรกของไทย และการเขียนบทละครไทย การสื่อสารจากบทละคร เวลา 14.20 
น.นักศึกษาแบ่งกลุ่มทั้งหมดเป็น 4 กลุ่ม เพื่อในแต่ละกลุ่มเข้าชมและนักศึกษาดู งาน เกี่ยวกับอุปกรณ์สมัยก่อน
ที่ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการถ่ายท า และการเขียนบทความการแสดงเนื้อหาจากละคร  
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 
 1)  กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้วยการศึกษาดู งานการ
ใช้ภาษาไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ รวมถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการด้วย
ภาพยนตร์ในประเทศไทยจากสถานที่จริง 
 2)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ละวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์ไทยอันทรงคุณค่า ในฐานะที่เป็น
มรดกของชาติ 
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         3)  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม (ภาษาไทย) เข้ากับการ
เรียนการสอนรายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาไทย และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับ ดี 
  
 

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะบาง
ประการที่ควรได้มีการน าไปปรับปรุงแก้ไข คือ 
 1.  กิจกรรมดังกล่ าวช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบของการใช้ภาษาไทยที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์
หรือสื่อบันเทิง ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนในรายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาไทยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรได้จัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงช่ว ง
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมน้อยเกินไปซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังอาจได้รับความรู้ที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วนนัก 
ดังนั้นจึงควรเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปให้มากกว่านี้ในการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 
 ข้อบกพร่องรวมถึงข้อแสนอแนะดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธร รมจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
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สรุปผลการประเมินโครงการ 
กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร...ตอน “เรียนรู้ภาษาไทย ณ หอภาพยนตร์แห่งชาติ” 

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 
ณ หอภาพยนตร์(องค์กรมหาชน) 94 หมู่ 3 พุทธมณฑล สาย 5 ศาลายา จ.นครปฐม 

……………………………………………… 
 

 มีคณาจารย์และนักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน จากกลุ่มเปูาหมา ย 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
123.07 แบ่งออกเป็น นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 นักศึกษา
จากคณะบริหารหารธุรกิจจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 คณะบัญชี 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.25  
  จากการใช้วิธีการสุ่มประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จากแบบประเมินโครงการที่แจกจ านวน 
68 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 98.53 ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 35 43.75 
หญิง 45 56.25 
ไม่ระบุ - - 

คณะ   
วิศวกรรมศาสตร ์ 13 16.25 
บริหารธุรกิจ 2 2.5 
บัญชี 39 48.75 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไม่ระบุ 

23 
- 

28.75 
- 

สาขาวิชา   
เครื่องกล 8 10.00 
ไฟฟูา 5 6.25 
อุตสาหการ - - 
การจัดการ - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 
การตลาด 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 
23 

- 
28.75 

การจัดการโลจิสติกส์  
การบัญช ี
บัณฑิตวิทยาลัย 

2 
39 
- 

2.5 
48.75 

- 
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       การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
       ไม่ระบุ 

- 
- 

- 
- 

ชั้นปี   
ชั้นปีที่ 1 23 28.75 
ชั้นปีที่ 2 41 51.25 
ชั้นปีที่ 3 - - 
ชั้นปีที่ 4 13 16.25 
ไม่ระบุ 3 3.75 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 38.8 49.3 11.9 - - 4.27 85.4 
2.   ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัด

กิจกรรม 61.2 32.8 6.0 - - 4.55 91.0 

3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 46.3 49.3 4.5 - - 4.42 88.4 

4.   ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 38.8   49.3 9.0 3.0 - 4.24 84.8 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 44.8 49.3 4.5 1.5 - 4.37 87.4 

6.   ความพร้อมในการเดินทาง 53.7 40.3 6.0 - - 4.48 89.6 
7.  กิจกรรมดังกล่าวให้นักศึกษาได้มีโอกาส

เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้วยการศึกษาดู
งานการใช้ภาษาไทยท่ีปรากฏในภาพยนตร์ 
รวมถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 

55.2 34.3 7.5 3.0 - 4.42 88.4 

8. กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์ 
นักศึกษาได้ตระหนักเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของภาษาไทย ประวัติศาสตร์ 

61.2 32.8 3.0 3.0 3.0 4.52 90.4 

9.   กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม (ภาษาไทย ) เข้ากับการ
เรียนการสอนรายวิชา ทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 

53.7 40.3 3.0 3.0 - 4.45 89.0 

10.  ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 59.7 34.3 4.5 1.5 - 4.52 90.5 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.42 88.5 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 67 100 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ - - 

   

ข้อเสนอแนะ 
- ควรจะมีระยะเวลาทีน่านกว่านี ้
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ภาคผนวก 
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กิจกรรม 
วัฒนธรรมสัญจร ตอน...ตามรอยอารยธรรมโบราณแห่ง

ราชอาณาจักรอโยธยา 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ วัฒนธรรมสัญจร ตอน...ตามรอยอารยธรรมโบราณแห่งราชอาณาจักร 
อโยธยา 

 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 หมวดศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1)  เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ ละวัฒนธรรมด้วยการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ ตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ ละวัฒนธรรมของไทยอันทรงคุณค่า ในฐานะที่เป็นมรดกของชาติ 
 3) เพ่ือบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา “ศิลปวัฒนธรรม” 
และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  43 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ     จ านวน      3 คน 
 2. นักศึกษาที่เรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรม ภาคเรียนที่2/2555 จ านวน  40 คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาดูงานและการพัฒนาท้องถิ่น วิถี
การด าเนินชีวิต ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงช่วยบูรณาการองค์ความรู้
ด้านต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา “ศิลปวัฒนธรรม” 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 6.  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
 

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 21,500 บาท จ่ายจริง  20,500 บาท 
 คงเหลือ  1,000 บาท เกินงบประมาณ         - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1.  ค่ายานพาหนะ   12,000 บาท 
2.  ค่าน้ ามันรถ 3,000 บาท 
3.  ค่าอาหารและน้ าดื่ม + อาหารว่าง (ชุดละ 30 บาท X 50 ชุด) 1,500 บาท 
4.  ค่าประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 1,000 บาท 
5.  ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ (300 บาท X 1 คน) 300 บาท 
6.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000 บาท 
7.  ค่าใช้จ่ายสรุปโครงการ 500 บาท  
                                                     สรุปรวมค่าใช้จ่าย 21,500 บาท 

  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการศึกษาดูงาน และการพัฒนาท้องถิ่น วิถีการด าเนินชีวิต ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงช่วยบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอนใน
รายวิชา “ศิลปวัฒนธรรม” 

 
 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
สภาพในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีจ านวนคณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือ มีคณาจ ารย์และนักศึกษาได้มีการลงทะเบียนนักศึกษา เวลา 
07.30 – 08.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี จ านวน 68 คน จากกลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
158.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 
87.38 อยู่ในระดับดี เวลา 07.30 – 08.00 น. คณาจารย์ และนักศึกษาได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยธนบุรี รถออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00 น.ได้เดินทางไปถึง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหารในเวลา 
11.30 น.คณาจารย์ และนักศึกษาได้เข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีอายุมากที่สุดและ ใหญ่ที่สุดใน
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ประเทศไทยที่เป็นสิ่งสักสิทธิ ที่มีความนับถือและเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ท่ีเคารพบูชากราบไหว้เสร็จจากการ
ไหว้พระพระพุทธรูปปูนป๎้นปางมารวิชัย เวลา 12.00 น.ได้เดินทางพานักศึกษาเข้าสู่วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อไป
ศึกษาวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่คงรักษาไว้ เวลา 13.00 น.เดินทางเข้าสู่ตลาดน้ าอโยธยา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมวิธีชีวิต
ภูมิป๎ญญาของไทยในสมัยนั้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสนใจแก่ประเทศต่างๆ 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ 
 1)  กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ ความรู้ประสบการณ์ด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ละวัฒนธรรมด้วยการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 
 2) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญ
ของประวัติศาสตร์ ศิลปะ ละวัฒนธรรมของไทยอันทรงคุณค่า ในฐานะที่เป็นมรดกของชาติ 
 3) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา 
“ศิลปวัฒนธรรม ” และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

โดยสรุปภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมกิจ กรรมได้รับความรู้
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส าคัญคือการติดต่อประสานงาน
กับสถานที่ต่างๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนก่อนการเดินทาง ท าให้ได้รับความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชม ซึ่งถือว่า
กิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี 
  

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง
แก้ไขดังนี ้
 1. สภาพอากาศที่ร้อนเกินไปท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่อนเพลียมาก ซึ่งครั้งต่อไปจะแก้ไข โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เช่น เตรียมร่ม หรือน าน้ าดื่มติดตัวไปด้วย เป็นต้น 
 ข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้น ามาพิจารณาเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
  
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
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สรุปผลการประเมินโครงการ 

กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ตอน... “ตามรอยอารยธรรมโบราณแห่งราชอาณาจักรอโยธยา” 
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

……………………………………………… 
 

  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 68 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 43 คน คิดเป็นร้อยละ 158.1โดยมี
คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าร่วม 
  จากแบบประเมินที่แจกท้ังหมด 55 ชุด มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.54 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 9 17.3 
หญิง 43 82.7 
ไม่ระบุ - - 

สังกัด   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - 
คณะบริหารธุรกิจ 12 19.05 
คณะบัญชี - - 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
เจ้าหน้าที่ - - 
ไม่ระบุ - - 
สาขาวิชา   
เครื่องกล - - 
ไฟฟูา - - 
อุตสาหการ - - 
การจัดการ 20 38.5 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 17.7 
การตลาด 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13 
- 

25.0 
- 

การจัดการโลจิสติกส์  
การบัญช ี
บัณฑิตวิทยาลัย 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

    ไม่ระบุ 

10 
- 
- 
- 
- 

19.23 
- 
- 
- 
- 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.    การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 61.5 13.5 17.3 7.7 - 4.29 85.8 
2.    ความเหมาะสมของสถานที่ในการเป็น

แห่งเรียนรู้ 
67.3 26.9 5.8 - - 4.62 92.4 

3.    ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 69.2 30.8 - - - 4.69 93.8 

4.    ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 

50.0 44.2 5.8 - - 4.44 88.8 

5.    ความพร้อมในการเดินทาง 61.5 32.7 5.8 - - 4.50 90.0 

6.    ความสามารถของวิทยากรที่ให้เรียนรู้ 55.8 32.7 11.5 - - 4.44 88.8 

7.    กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้คณาจารย์และ
นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้
ประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

63.5 36.5 - - - 4.63 92.6 

8.   กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้
คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนัก เห็น
คุณค่าและความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของไทยอันทรงคุณค่า ในฐานะที่เป็น
มรดกของชาติ 

75.0 25.0 - - - 4.75 95.0 

9.   กิจกรรมดังกล่าวบูรณาการกิจกรรมด้วย
การเรียนการสอนในรายวิชา 
“ศิลปวัฒนธรรม” และส่งเสริมให้มี
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนของ
นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

75.0 25.0 - - - 4.75 95.0 

10.  ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 61.5 38.5 - - - 4.62 92.4 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.57 91.4 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 52 100.0 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ - - 

ข้อเสนอแนะ   

คนขับรถอาจจะศึกษาเส้นทางก่อน 1 1.6 

ควรตรงเวลาในการการเดินทาง 1 1.6 

สถานที่มีความสวยงามดี แต่อากาศร้อนเกินไป 1 1.6 
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ภาคผนวก 
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กลยุทธ์ที่ 3. 
.พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรีให้เป็นแห่ง

การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อบริการสังคม เผยแพร่สู่
ประชาคมอาเซียน 
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โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปะให้เป็นแห่งการเรียนรู้  
“ธนบุรีศึกษา” 
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กิจกรรม 
การจัดตั้งห้องเรียนรู้ “ธนบุรีศึกษา” ปีที่ 3 

ประจ าปี 2555 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
1. ชื่อโครงการ  :    จัดตั้งห้องเรียนรู้ “ธนบุรีศึกษา”ปีท่ี 3 
 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        1).  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นธนบุรี ในรูปของเอกสาร งานวิจัย และสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ 
  2).  เพ่ือแห่งศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรีในแง่มุมต่างๆ แล้ว
น าเสนอให้สะดวกแก่การศึกษาเรียนรู้ส าหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้น าไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญ และหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปจะได้ช่วยในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของธนบุรี 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
มีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่อง “ธนบุรีศึกษา” 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  จัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน 
 4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.  จัดท าเล่มสรุปโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ 
 

6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายจริง   8,325 บาท 
 คงเหลือ 1,675 บาท เกินงบประมาณ     0 บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่ายานพาหนะด าเนินการ 1,000 บาท 
2. ค่าน้ ามันรถส าหรับด าเนินการ 500 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 1,000 บาท 
4.จัดซื้อหนังสือ+เอกสาร 5,325 บาท 
5.ค่าสรุปโครงการ 500 บาท 

                                            สรุปรวมค่าใช้จ่าย 8,325 บาท 
 

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
 มีการจัดซื้อหนังสือเอกสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล องค์ความรู้
เกี่ยวกับธนบุรีศึกษาเพ่ือด าเนินการให้มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธนบุรีศึกษาต่อไปใน
อนาคต 

 

มหาวิทยาลัยธนบรีุ 
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7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  

สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดีมาก 

   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดีมาก 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
              การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ธนบุรีศึกษา ด้วยการจัดซื้อ
เอกสาร หนังสือ หลักฐานที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นธนบุรี รวมถึงรายงายการวิจัย วิทยานิพนธ์ และสื่อการเรียนรู้ 
โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยใช้อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นสถานที่จัดตั้งเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์และผู้ที่สนใจ 
 การจัดตั้งเริ่มด้วยการจัดซื้อ จั ดท า และรวบรวมองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับธนบุรีศึกษา 
จากนั้นน ามาจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ห้องธนบุรีศึกษา อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี แล้ว
เปิดบริการให้คณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ  
 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่าง
เป็นขั้นตอนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับดีมาก 
  

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 ไม่มี 
 
 
 

(..................................................) 
                                                                                    ผู้รับผิดชอบสรุปโครงการ 
                ........../............../.................  
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ภาคผนวก 
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[รายการหนังสือ] 
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ล าดับที ่ รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ประเภท  ราคา 
158 ศธ. 000156 พลวัตของสงครามไทย-พม่า ตั้งแต่กลาง

คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่
19 

ภมรี สุรเกียรติ งานวิจัย  

159 ศธ. 000157 ประวัติศาสตร์พม่า พิมพ์ครั้งที่ 3 หม่องทินอ่อง ทั่วไป 350- 
160 ศธ. 000158 การศึกษาเพื่อการแวงแผนการจัดการมูลฝอย

ในกรุงเทพมหานคร(ฝ๎่งธนบุร)ี 
ชัยศักดิ์ สุรีย์รัตนากร งานวิจัย  

161 ศธ. 000159 เศรษฐกิจสมัยธนบุรี จิราธร ชาติศิริ งานวิจัย  
162 ศธ. 000160 กองทัพญี่ปุุนกับทางรถไฟสายใต้ของไทย 

สมัยสงครามมหาเอเชียบูราพา ระหว่าง พ.ศ.
2484-2488 

พวงทิพย์ เกียรติสหกุล งานวิจัย  

163 ศธ. 000162 การเชื่อมโยงความในหมายรับสั่งสมัยกรุง
ธนบุรี และรัชกาลที1่ 

พรศิริ ตันติจิตจารุ งานวิจยั  

164 ศธ. 000163 จิตรกรรมเรื่องนรกภูมิในสมุดภาพไตรภูมิ
ฉบับกรุงธนบุรีพ.ศ.2319 

วิไลพร วงศ์สุรักษ์ งานวิจัย  

165 ศธ. 000164 การประเมินความเสียหายจากน้ าท่วมขัง
ธนบุรี พ.ศ. 2526 

วิสูตร เด่นอธิยะกุล งานวิจัย  

166 ศธ. 000165 การเสนอแนวทางการพัฒนาเขตธนบุรี ลัดดา พุทธรักษ์  งานวิจัย  
167 ศธ. 000166 ความเปลี่ยงแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมือง

ฝุายเหนือในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.
2325-2394 

ขวัญเมือง จันทโรจนี งานวิจัย  

168 ศธ. 000167 แนวทางการสร้างสวนสาธารณะในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  

สมบูรณ์ มหาผล งานวิจัย  

169 ศธ. 000168 การศึกษาวิเคราะห์สงครามไทยรบพม่า 
เฉพาะเร่ืองยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางการ
ทหาร พ.ศ.2310-2397 

ชาญชัย วรรณวงศ์ งานวิจัย  

170 ศธ. 000169 ศาสนศิลป์ของศาสนสถานริมฝ๎่งน้ า 
กรณีศึกษาชุมชนธนบุรี 

วิราภรณ์ มาตังคะและคณะ งานวิจัย  

171 ศธ. 000170 กลยุทธ์การสื่อสารอันน าไปสู่การก่อตัวเป็น
ชุมชนพัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎีขาว แขวง
กัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ปณิชา รื่นบันเทิง งานวิจัย  

172 ศธ. 000171 การศึกษาคุณค่าสภาพแวดล้อมเมืองและ
ชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษ์ 

ทวีเดช ทองอ่อน งานวิจัย  

173 ศธ. 000172 นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ทั่วไป  

174 ศธ. 000173 แนวพระราชด าริด้านการศึกษา ๙ ราชกาล ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

ทั่วไป  

175 ศธ. 000174 ภูมิแผ่นดินไทยมรดกไทย กรมศิลปากร ทั่วไป  
176 ศธ. 000175 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
ทั่วไป  

177 ศธ. 000176 บทความเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและ นายอนุรักษ์  นิยมเวช ทั่วไป  
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การมีส่วนร่วมของประเทศ 
178 ศธ. 000177 ๙ เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน  ทั่วไป  
179 ศธ. 000178 วารสารราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
วารสาร  

180 ศธ. 000179 วารสารป๎ญญาภิวัฒน์  วารสาร  
181 ศธ. 000180 วารสารศรีปทุมปริทัศน์  วารสาร  
182 ศธ. 000181 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา คณะกรรมการฝุายประมวล

เอกสารและจดหมายเหตุ 
ทั่วไป  

183 ศธ. 000182 สงคราม การค้า และชาตินิยมใน
ความสัมพันธ์ไทย -กัมพูชา 

พวงทอง ภวัครพันธุ์ ทั่ว ไป 190-  

184 ศธ. 000183 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ทั่วไป 280- 
185 ศธ. 000184 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอลชา ไชนุดิน ทั่วไป 390- 
186 ศธ. 000185 มอญ – เขมรศึกษา ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ทั่วไป 150- 
187 ศธ. 000186 เวียดนาม เพ็ชรี สุมิตร ทั่วไป 390- 
189 ศธ. 000187 โลกของอิสลามและมุสลิม ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ทั่วไป 300- 
190 ศธ. 000188 35 ปี ชมรมอนุรักษ์ฯ ลพบุรี ลพบุรี ทั่วไป  
191 ศธ. 000189 30 ปีชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี 
 ทั่วไป  

192 ศธ. 000190 ประมวนแผนที่ ประวัติศาสตร์ – ภูมิศาสตร์ 
– การเมืองกับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน – 
อุษาคเนย์ 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ทั่วไป 1,700
- 

193 ศธ. 000191 วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง ปีที8่ ฉบับที่ 1  ทั่วไป  
194 ศธ. 000192 สวามี วิเวกานันท:์ บุคคลต้นแบบเพื่อ

สันติภาพและความสมานฉันท์ของโลก 
 ทั่วไป  

195 ศธ. 000193 แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเอง
มหาตมา คานธี 

 ทั่วไป  

196 ศธ. 000194 แนะน านิทรรศร์รัตนโกสินทร์  DVD  
197 ศธ. 000195 นิทรรศร์รัตนโกสินทร์ อัญมณี แห่งมหานคร  DVD+  
198 ศธ. 000196 สืบสารพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัส

หล้า 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร 

 ทั่วไป  

199 ศธ. 000197 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมไทย  ทั่วไป  
200 ศธ. 000198 ออมสินของแผ่นดิน ธนาคารออมสิน ทั่วไป  
201 ศธ. 000198 ต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 3  ทั่วไป  
202 ศธ. 000199 บริบทวัฒนธรรม ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา รายงานผล 2554-2555 รายงาน
ผล 

 ทั่วไป  

203 ศธ. 000200 บทละคร 9 เร่ือง ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 ทั่วไป  

204 ศธ. 000201 ปริศนาสร้างสรรค์  ทั่วไป  
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205 ศธ. 000202 เดชะพระบาทมีปกเกล้าฯ  ทั่วไป  
206 ศธ. 000203 เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 1 2 3 วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย ทั่วไป 1500

- 
207 ศธ. 000204 เดินสันติป๎ตตานี  ทั่วไป 245- 
208 ศธ. 000205 ช าแหละกฎแห่งกรรม  ทั่วไป  
209 ศธ. 000206 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุ

ลักษณ์ 
ชูพินิจ เกษมณี ทั่วไป  

210 ศธ. 000207 กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก  ทั่วไป  
211 ศธ. 000208 พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา  ทั่วไป  
212 ศธ. 000209 99 ค าถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช  ทั่วไป  
213 ศธ. 000210 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย  ทั่วไป  
214 ศธ. 000211 สร้างสันติด้วยมือเรา  ทั่วไป 180- 
215 ศธ. 000212 ธรรมะกับกรอบมาตรฐาน  ทั่วไป  
216 ศธ. 000213 วิธีพุทธวิธีโลกาภิวัฒน์  สิริวรุณ ทั่วไป  
217 ศธ. 000214 หม่ีดะ ดวงดาวบนดอย  ทั่วไป  
218 ศธ. 000215 เรียงความและบทความวิชาการฉบับที่ได้รับ

รางวัลทุนภูมิพล 
 ทั่วไป  

219 ศธ. 000216 วัฒนธรรมอีสาน ค าดี สาระผล ทั่วไป  
220 ศธ. 000217 แห่งการสถาปนา กรมศิลปากร  ทั่วไป  
221 ศธ. 000218 ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ    
222 ศธ. 000219 รายงานการวิจัยการพัฒนาวินัยในตนเองของ

นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชัยภูมิ 

ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด งานวิจัย  

223 ศธ. 000220 มองธรรมศาสตร์ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ  ทั่วไป  
224             ศธ. 00221 มงคลชีวิต ฉบับ “ทางก้าวหน้า”  ทั่วไป  
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กิจกรรม 

จัดพิมพ์หนังสือเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ       จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ทักษะการสื่อสารภาษาไทย” 
 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1)  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ทักษะการ
สื่อสารภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 2)  เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ทักษะ การสื่อสาร ภาษาไทย ในระดับ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยธนบุรี อันจะน ามาซึ่งการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3)  เพ่ือกระตุ้นการศึกษาวิจัยผลงานทางของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิท ยาลัย
ธนบุรีให้มากขึ้น 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 

ผลงานรูปเล่มเอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ทักษะการสื่อสารภาษาไทย” จ านวน 500 เล่ม 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผลงานหนังสือมีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้
ที่สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า รวมถึงเป็นการกระตุ้นการศึกษาวิจัยผลงานทางวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับทักษะการสื่อสารภาษาไทย และใช้เป็นเอกสารหลักประกอบการเรียนการสอนรายวิชา “ทักษะ
การสื่อสารภาษาไทย” 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 4.  ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ทักษะการสื่อสารภาษาไทย” 
 5.  สรุปผลโครงการ 
 7.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 100,000 บาท จ่ายจริง 86,650 บาท 
 คงเหลือ    13,350 บาท เกินงบประมาณ         - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 
 1.  ค่าจัดท าอาร์ตเวิร์ค+ออกแบบปก 
  -   ออกแบบปก 1,500 บาท 
  -   จัดอาร์ตเวิร์คเนื้อใน (17 ยก X 450 บาท) 7,650 บาท 
 2. ค่าจัดท ารูปเล่ม 500 เล่ม (500 เล่ม X 54 บาท) 27,000 บาท 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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 3. ค่าทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 50,000 บาท 
 4. ค่าสรุปโครงการ 500 บาท 
                                               รวมงบประมาณทั้งสิ้น 86,650 บาท 
 
     คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 

มีผลงานหนังสือทางวิชาการใช้ประกอบการเรียนการสอ นรายวิชา “ทักษะการสื่อสารภาษาไทย ” ที่
ชัดเจน ช่วยให้การเรียนการสอนในราวิชาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและใช้
ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า อันจะเป็นการกระตุ้นการศึกษาวิจัยผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์และนักศึกษาให้มากข้ึน 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
1.  รูปเล่มผลงานเอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ทักษะการสื่อสารภาษาไทย” จ านวน  500 

เล่ม 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดมีาก 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดมีาก 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ทักษะการ
สื่อสารภาษาไทย”ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา “ทักษะสื่อสารภาษาไทย” ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ชื่อหนังสือ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ทักษะสื่อสารภาษาไทย” 
 จ านวนหน้า 232 หน้า 
 ขนาดหนังสือ 8 หน้ายกธรรมดา (7.5 X 10.5 นิ้ว) 
 เข้าเล่ม ไสกาว 
 จ านวนพิมพ์ 500 เล่ม 
 รายละเอียดปก 
  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม 
  พิมพ์  4  สี 
  เคลือบ   ยูวี 
 รายละเอียดเนื้อใน 
  กระดาษกรีนรีด  75 แกรม 
  พิมพ์  ขาว – ด า 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 139 

 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานเอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ทักษะภาษาไทย” และมีการน าไปใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา “ทักษะภาษาไทย” ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาธนบุรี
ศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ 
 
 
 
                                                                             (..................................................) 

                                                                                                                         
ผู้รับผิดชอบสรุปโครงการ 

                ........../............../.................  
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ภาคผนวก 
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ปกหนังสือ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
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กิจกรรม 
วันร าลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ประจ าปี 2555 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรม “วันร าลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจ าปีการศึกษา 
2555 

 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับฝุายพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และทุกหน่วยงานมหาวิทยาลัยธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ฝุายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสถวายการสดุดี
เทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
กิจกรรมเนื่องในวาระส าคัญ รวมถึงการบริการวิชาการและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่ชุมชน 
 3)  เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของพระเกรียติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  500 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี จ านวน     50 คน 
 2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีทุกคณะวิชา     จ านวน  350 คน 
 3.  บุคคลภายนอก     จ านวน  100 คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช รวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเนื่องในวันส าคั ญ ได้ตระหนัก เห็น
คุณค่าและความส าคัญของพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 6.  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 144 

6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 116,500 บาท จ่ายจริง   116,500 บาท 
 คงเหลือ      - บาท เกินงบประมาณ         - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดตกแต่งอาคารสถานที่ 15,000 บาท 
2.  ค่าสนับสนุนการจัดพวงมาลา (22 X 1,500) 33,000 บาท 
3.  ค่าด าเนินงานพิธีบวงสรวง 35,000 บาท 
4.  ค่าด าเนินงานในพิธีสงฆ์ 20,000 บาท 
5.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 บาท 
4.  ค่าด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000 บาท 
6.  ค่าล้างอัดภาพและสรุปโครงการ    500 บาท 

                                              สรุปรวมค่าใช้จ่าย           116,500 บาท                                                             
 

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา รวมถึงบุคคล

ทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
เพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาราช รวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ ได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของพระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 

 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีจ านวนคณาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือ มีคณาจารย์ เ จ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะ
วิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา รวมถึงชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมากในกิจกรรมวางพวงมาลาในวันร าลึกพระเจ้าตากสินมหาราช จัดด าเนินกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 28 
ธันวาคม 2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เปิดให้มีการ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรม
ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 
700 คนจากกลุ่มเปูาหมาย 500 คน คิดเป็นร้อยละ 140 .00 มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
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มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ า นวนทั้งสิน 80 คน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจ านวน 70 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 52 คน คณะบัญชี จ านวน 26 คน บุคคลภายนอก 48 คน หน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา รวมถึงตัวแทนจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมวางพวงมาลา พิธีบวงสรวงสดุดีสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช โดยได้เรีย นเชิญท่านอาจารย์กฤษณ์ ฤทธิ์เดชาเป็นผู้ประกอบพิธี และพิธีเจริญพระ
พุทธมนต์ ณ บริเวณต าหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 
น. ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีได้มีโอกาสแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
 โดยผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ 
 1) กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสถวาย
การสดุดีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพร ะบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ทั้งพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พิธีบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณ รวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
 2) กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่ วไปได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท ากิจกรรมเนื่องในวาระส าคัญ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เห็นได้จากจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการจ านวน
มาก เกินกว่าเปูาหมายที่วางไว้ 
 3) กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเส ริมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้
ตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีต่อมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินไทย 

โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วย การเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมถึงจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับดี 
  

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง 
คือ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเรื่องข้ันตอนของการด าเนินกิจกรรมบางส่วน เช่น ความพร้อมในขั้นตอนพิธีกรรม 
ซึ่งเกิดจากการประสานงานที่ไม่ชัดเจน  
 ข้อบกพร่องดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้ด าเนินการแก้ไขป รับปรุง เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

(..................................................) 
    ผู้รับผิดชอบสรุปโครงการ 

                ........../............../.................  
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ 
กิจกรรม วันร าลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2555 

วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2555 
ณ บริเวณต าหนักพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยธนบุรี  

…………………………………………… 
 
 

  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 700 คน จากกลุ่มเปูาหมาย 500 คน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่ และนั กศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี รวมถึงหน่วยงานราชการ สถานบันการศึกษา และ 
บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนทั้งสิน 276 คน 
  การประเมินใช้วิธีการแบบสุ่มจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จากแบบส ารวจความพึงพอใจที่แจก
จ านวน 200 ชุด มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 198 คน  คิดเป็นร้อยละ 99 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 113 57.1 
หญิง 85 42.9 
ไม่ระบุ - - 

สถานภาพ   
ผู้บริหาร 
คณาจารย์ 

12 
35 

6.1 
17.7 

นักศึกษา 111 56.1 
เจ้าหน้าที่ 14 7.1 
บุคคลทั่วไป 26 13.1 
ไม่ระบุ - - 
สถานภาพ   
วิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
บัญชี 

34 
67 
26 

17.2 
33.8 
13.1 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

11 
4 

5.6 
2.0 

หน่วยงานภายใน 14 7.1 
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หน่วยงานภายนอก 
บุคคลทั่วไป 

26 
16 

13.1 
8.1 

 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ร้อยละของความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด MEAN ร้อยละ 

1.   การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 33.8 32.8 33.8 - - 4.00 80 
2.   ความเหมาะสมด้านอาคารสถานที่ใน

การจัดกิจกรรม 
21.7 37.9 37.4 3.0 - 3.78 75.60 

3.   ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 15.2 38.9 40.4 5.6 - 3.64 72.8 
4.   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

ด าเนินกิจกรรม 
7.1 33.3 54.0 5.6 - 3.42 68.40 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

10.6 32.3 53.0 3.5 - 3.51 70.2 

6.   ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

15.7 39.9 38.9 5.6 - 3.66 73.2 

7 .  กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคล
ทั่วไปได้มีโอกาสถวายการสดุดีเทิดพระเก
รียติและแสดงความจงภักดีต่อสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช 

36.4 34.3 27.8 1.5 - 4.06 81.20 

8. กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรม
เนื่องในวาระส าคัญ รวมถึงการบริการ
วิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยแก่ชุมชน 

31.8 48.0 19.7 0.5 - 4.11 80.80 

9 .  กิจกรรมดังกล่าวช่วยสงเสริมให้
คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนักเห็น
คุณค่าและความส าคัญของพระเกียรติคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

13.1 53.0 33.3 0.5 - 3.79 75.8 

10. ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 10.6 39.9 47.0 2.5 - 3.59 71.8 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.75 75.12 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

เห็นด้วย 198 100 

ไม่เห็นด้วย - - 

ไม่ระบุ - - 

ความคิดเห็นในการจัดโครงการนี้ในโอกาสต่อไป   

1.ควรจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้เพื่อแสดงถึง
ความส าคัญต่อพระเจ้าตากสินมหาราช เช่น การจัด
นิทรรศการหรือการประกวดในงาน 

  

2.นักศึกษาน่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่านี้ ให้ 
นักศึกษามีความรับผิดชอบในงาน 
3.ผู้ร่วมกิจกรรมร้อนมาก 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรม 
เผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ  

และวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เยาวชน 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี
แก่เยาวชน 

 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1)  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรีแก่เยาวชน 
          2)  เพ่ือส่งเสริมให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรีมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          3)  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   

4. ตัวบ่งช้ี  วัดความส าเร็จของโครงการ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  260 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  คณะครูโรงเรียน     จ านวน  10 คน 
 3.  คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวีรสุนทร  จ านวน  250 คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 

6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 10,800 บาท จ่ายจริง   10,800 บาท 
 คงเหลือ     - บาท เกินงบประมาณ       - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 
 1.  ค่าวิทยากร (คณาจารย์ต้อนรับและน าชม 8 x 500 บาท) 4,000 บาท 
 2.  ค่าน้ าดื่ม + ขนม ส าหรับต้อนรับคณะครูและนักเรียน 6,500 บาท 
 3.  ค่าแรงแม่บ้านจัดเตรียมสถานที่ 800 บาท 
 4.  ค่าสรุปและจัดท าสรุปโครงการ 500 บาท 
                                               รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,800 บาท 

 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวีรสุนทรฝุายประถมลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า

เปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศการเรี ยนรู้นอกสถานที่ ได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมจากสถานที่จริง 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดีมาก 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดีมาก 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีจ านวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจ กรรมดังกล่าวเกินกว่า
เปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ มีมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 8 คน นักเรียน จ านวน 308 คน  
 กิจกรรมเริ่มต้นเวลาประมาณ 9.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวีรสุนทรเดินทางมาถึง ทางศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมได้จัดให้มีการต้อนรับบริเวณชั้นล่าง จากนั้นได้จัดฉายวี ดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มทยอยกันเดินทางไปกราบไหว้พระบรมรูป
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณต าหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นน าเด็กแต่ละกลุ่มเข้า
เยี่ยมชมบริเวณชั้น 2 ของอาคารศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ประกอบด้วย 1.ห้องจตุรมงคล
หรือห้องพระ 2.ห้องธนบุรีศึกษา และ 3.ห้องมรดกภูมิป๎ญญา จากนั้นเป็นพิธีการมอบของที่ระลึก เป็นหนังสือ 
ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย สมัย...พระเจ้ากรุงธนบุรี จ านวน 5 เล่ม จากนั้นเดินทางกลับ 
 โดยสรุปภาพรวม ของการจัดกิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี คณะครูและนักเรียนให้ความ
สนใจกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มาก ทั้งนี้ด้วยการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน  
  

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พบข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง 
คือ เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่มีมากท าให้การบรรยายประกอบการเยี่ยมชมไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควรและตอบค าถาม
ของนักเรียนได้ไม่หมด ซึ่งเกิดจากมีการจัดเตรียมคณาจารย์ ที่คอยต้อนรับไม่เพียงพอ ซึ่งจะได้น าไปปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 ข้อบกพร่องดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
ครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

(..................................................) 
                                                                                ผู้รับผิดชอบสรุปโครงการ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 154 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  | 156 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
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กิจกรรม 
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวัน  

“สถาปนามหาวิทยาลัยธนบุรีและเทศกาลปีใหม”่ 
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                           แบบสรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องใน “เดือนสถาปนามหาวิทยาลัยธนบุรีและ
เทศกาลปีใหม่” 

 

2. หน่วยงานที่เสนอโครงการ   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝุายพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1)  เพ่ือการส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวันส าคัญและเทศกาลส าคัญ 
 2) เพ่ือส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีจิตส านึก เห็นคุณค่าและความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกอันทรงคุณค่า 
 

4.   ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  200 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี จ านวน    50 คน 
 2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีทุกคณะวิชา     จ านวน  150 คน 
 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันส าคัญและ
เทศกาล รวมถึงยังเป็นการช่วยปลูกจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ  
 
 

5.  วิธีด าเนินการ  (ที่ปฏิบัติจริง) 
 1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.  จัดเตรียมความพร้อมและด าเนินกิจกรรม 
 6.  จัดการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.  จัดท าสรุปแบบประเมินความพึงพอใจและจัดท าสรุปโครงการ 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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6.  งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายจริง 9,350 บาท 
 คงเหลือ     650 บาท เกินงบประมาณ     - บาท 
 ค่าใช้จ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 1,600 บาท 
2. ค่าจัดตกแต่งอาคารสถานที่  1,500 บาท 
3. ค่าจัดเตรียมสิ่งของใส่บาตรส าหรับผู้บริหาร 3,000 บาท 
4. ค่าจัดด าเนินการเกี่ยวกับพระสงฆ์ 2,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 750 บาท  
6. ค่าอัดรูปและสรุปโครงการ 500 บาท    
                                     สรุปรวมค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

  

    คุ้มค่างบประมาณ        ไม่คุ้มค่างบประมาณ 
มีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันส าคัญและเทศกาล 
รวมถึงยังเป็นการช่วยปลูกจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ ความพึงพอใจในกา รเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

7. วิธีการติดตาม/ประเมินผล 
 1. ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
สภาพความส าเร็จของงานตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์   ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์      
    บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด  ในระดับดี 
   ไม่บรรลุตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด 
 

9.  สภาพการด าเนินงานของโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ มีจ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย กิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์รับศีล และใส่
บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป กิจกรรมเริ่มต้นเวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้า
อาคารแยม้ชุติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยพระภิกษุสงฆ์จากวัดไผ่เลี้ยงเดินทางมาถึงและด าเนิน
กิจกรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก รวมถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งดร .บัญชา  เกิดมณี อธิการบดี 
รวมถึงรองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านักงานต่างๆ เข้าร่วม 
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 โดยผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ 
 1)  กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธนบุรีได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวันส าคัญและเทศกาลส าคัญ 
ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาด้วยการท าบุญตักบาตร ถือเป็นการท าความดีใน
โอกาสเริ่มต้นปีใหม่ 
 2) กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีจิตส านึก เห็นคุณค่า
และความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกอันทรงคุณค่า ซึ่งการสร้างจิ ตส านึกท่ีดีงาม ถือเป็น
ภารกิจหลักอย่างหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ กระบวนการส่งเสริมจิตส านึกอันดีงามนั้นจึงควรใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 
 โดยสรุปภาพรวมของการจัด กิจกรรมถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดี ด้วยการเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน  
  
 

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป / แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดี หากแต่พ บข้อบกพร่องบางประการที่ควรปรับปรุง 
คือ 
 1. มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากเกินกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 2. มีข้อผิดพลาดเรื่องเครื่องเสียงเล็กน้อย เกี่ยวกับระบบไฟฟูา 
 ข้อเสนอแนะและข้อบกพร่องดังกล่าวทางศูนย์ศิลปวัฒนธ รรมจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้
การด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(..................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                ........../............../.................  
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