
 
 

 

รายงานผล 

โครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจ าปี ๒๕๖๐ “ครั้งที่ ๓” 

กิจกรรม “งานศลิปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนรุักษ์และการเผยแพร่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่  ๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุป 

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา TQF  ซึ่งการจัด

โครงการ โครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจาปี 2560 “ครั้งที่ 3 กิจกรรม 

“งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” นี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม

ให้กับนักศึกษา ในการพัฒนา โครงการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อีก

ทั้งเป็นการสง่เสริมให้นักศึกษาสามารถน าแนวทางหรือประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ไปประยุกต์ใชก้ับการด าเนินชีวติของนักศกึษาได้ 

  ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมฉบับนี้ขึ้น 

เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการศึกษาประเด็น แนวทางหรือประโยชน์ของกิจกรรมส าหรับการ

พัฒนางานกิจกรรมตอ่ไป 

 

กองพัฒนานักศกึษา 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร  ประจ าปี ๒๕๖๐ “ครั้งที่ ๓” 
กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” 

วันจันทร์ ที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๑ 
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

หลักการและเหตุผล 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยถือเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมให้น ากิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด   

 งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งอันแสดงถึงความเป็นชาติไทยได้ดี คือ การร้อยมาลัย พับ
ใบเตย และศิลปะการจัดพานซึ่งเด็กไทยในปัจจุบัน มักไม่เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของงานศิลปะ
ประเภทนี้เท่าที่ควร ทั้งนี้รวมถึงการละเล่นพ้ืนบ้าน ที่นับวันมีแต่จะเลือนหายไปกับกาลเวลา และค่อยๆ สูญ
หายไป ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการพัฒนา สังคมแห่งการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมองเห็นแต่
ความก้าวหน้า จนลืมมองย้อนและนึกถึงงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ปัจจุบันถูกหลงลืมไปตามสมัยนิยม 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านวัฒนธรรม ซึ่งเด็กไทยในอดีตและเด็กไทยในปัจจุบันจะมีการเรียนรู้
และการละเล่นที่ต่างกันกับเด็กไทยในสมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการปลูกฝังและการถ่ายทอดของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู และผู้ใหญ่ในสังคมไทย ว่าจะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ เพ่ือคงความเป็นไทยให้รุ่นลูกรุ่น
หลานสืบต่อไปหรือไม่ และขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะในยุคโลกไร้พรมแดน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็ว ท า
ให้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จึงเกิดการรับวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน และเกิดการผสม
กลืนกลายทางวัฒนธรรมโดยการละท้ิงวัฒนธรรมเดิมของตัวเองบางส่วนและท าให้เอกลักษณ์เดิมเปลี่ยนไป  

 ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วยสถาบันการ
บินพลเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ตระหนักในความส าคัญที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ให้ด ารงคงอยู่ จึงถือเป็นภารกิจด้านหนึ่งของกลุ่มเครือข่ายที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาได้เรียนรู้เพ่ือ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป   ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการ “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการอนุรักษ์
และการเผยแพร่” ขึ้นเพ่ือเป็นการสืบสานและสืบทอด การร้อยมาลัย และศิลปะการจัดพาน รวมถึงการละเล่น
พ้ืนบ้านไทยให้กับคนรุ่นต่อไป ได้เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ และยังเป็นการ
เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม อีกท้ังยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนยุคต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาเครือข่าย ๖ สถาบัน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเครือข่าย ๖ สถาบันให้ได้เรียนรู้และสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเครือข่าย ๖ สถาบันได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ  

มีความสามารถในการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
๔. เพ่ือส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

 ก าหนดจัดกิจกรรม : วันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๖๑ 

 ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

สถานที่ด าเนินโครงการ 

ณ. อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา  
ผู้เข้าร่วมโครงการ(ตลอดโครงการ) 

๑. ตัวแทนนักศึกษา  ๖ สถาบัน ๆ ละ ๑๐ คน   รวม  ๖๐ คน 
๒. บุคลากร ๖ สถาบัน ๆ ละ ๒ คน    รวม ๑๒ คน 

รวมทั้งหมด  ๗๒ คน 
งบประมาณ   

 งบประมาณกิจกรรมโครงการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษาภาคปกติ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

๑. ค่าใช้สอย 

๑.๑. เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ๖ สถาบันๆล่ะ   ๔,๐๐๐   บาท 

(สี่พันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง    
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาเครือข่ายฯ  ๖ สถาบันได้ท ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 
๒. นักศึกษาเครือข่าย ๖ ได้เรียนรู้และสืบสานนาฏศิลป์ไทย 
๓. นักศึกษาเครือข่าย ๖ สถาบันได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถใน

การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
๔. นักศึกษาเครือข่าย ๖ สถาบัน ได้ท ากิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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วิธีด าเนินโครงการ 

๑. Plan :  การวางแผน 
- กลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตประชุมจัดท า

แผนการด าเนินกิจกรรมเครือข่าย : สังคมแห่งการเอ้ืออาทรประจ าปี ๒๕๖๑ 
๒. Do :  การด าเนินงาน 

- ประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต(สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )เพ่ือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการ 

- สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ติดต่อประสานงานกับแต่ละสถานที่ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

๓. Check :  การประเมินผล 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

๔. Act :  การปรับปรุง 
- น าผลการประเมินของแต่ละกิจกรรมมาด าเนินการปรับปรุง 

ตารางแผนการด าเนนิโครงการ 

 

รายการ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ม.ค.
๒๕๖๑ 

ก.พ.
๒๕๖๑ 

มี.ค.
๒๕๖๑ 

เม.ย.
๒๕๖๑ 

พ.ค.
๒๕๖๑ 

มิ.ย.
๒๕๖๑ 

๑. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน       

๒. ติดต่อ ประสานงานสถานที่       

๓.เตรียมการ และ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ       

๔.ด าเนินโครงการ       

๕.ประเมินผล       

๖. สรุปผลโครงการ       

 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
๑. เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ๗๒ คน= ๖๑ คน 
๒. เชิงคุณภาพ   
- นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๘๕ 
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- นักศึกษาผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
๓. เชิงเวลา        
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ ๙๐ 

๔. เชิงค่าใช้จ่าย   
- ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

 
ที่ปรึกษาโครงการ  

๑. ดร.กนก  สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน 
๒. ผศ.ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓. นางสุภกัญญา ชวนิชย ์  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
๔. นาวาตรีสมนึก สุขวณิช  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
๕. รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม 
๖. ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับอาจารย์ 

๑. นางสาวอารยา ปัณฑวังกูร หัวหน้าแผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน 
๒. นางสาววิภา  เผือกผ่อง สถาบันการบินพลเรือน 
๓. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔. นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๕. นายธีรพล    ชมชื่น  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๖. ดร.ปริยากร  สุริยศ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
๗. นางสาวอภิปราย ดวงน้อย  รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   
๘. ว่าที่ร้อยโทนที ศรีมะกล่ า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
๙. นายวิสุทธิ์  ไพเราะ  มหาวิทยาลัยสยาม 
๑๐. นางสาวกังสดาร แตงน้อย  นักวิชาการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับนักศึกษา 

๑. สโมสรนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน 
๒. องค์การนักศึกษาและนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓. สโมสรนักศึกษา และ กลุ่มเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
๔. คณะกรรมการนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
๕. สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 
๖. องค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
*********************************************************
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ก าหนดการ 

โครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทรประจ าปี ๒๕๖๑ 

กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” 

 
วัน และสถานที ่ เวลา รายละเอียด 

๙ เม.ย. ๒๕๖๑ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. แบ่งกลุ่มนักศึกษา “สันนทนาการ” 

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ฐานกิจกรรมรังสรรค์งานศลิป์ไทย 
- การแต่งกายอย่างไทย 
- การพับดอกบัว 
- การตัดพวงมโหตร 
- การท าขนมไทยโบราณ 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน และ

กีฬาไทย  โดยนักศึกษาเครือข่าย ๖ สถาบัน 
- การแข่งขันปาดินน้ ามัน ประเภททีม 
- การแข่งขันทอยเส้น ประเภททีม 
- การแข่งขันงูกินหาง ประเภททีม 
- การแข่งขันหมากเก็บ ประเภททีม 

๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล 
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รายงานผลการจดัโครงการ/กิจกรรม 

 

1. ชือ่โครงการ : โครงการ/กิจกรรมสังคมแหง่การเรียนรูแ้ละเอือ้อาทร ประจ าปี 2560 “ครั้งที่ 3” 

กิจกรรม “งานศลิปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝา่ยกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า 

3. วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ: วันจันทร์ที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2561 

4. สถานที่จัด:  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ช้ัน 2 กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สวนสุนันทา 

5. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรและนักศึกษา จาก 6 สถาบันเครือขา่ย จ านวน 72 คน 

6. วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรมใหน้ักศึกษาเครือข่าย 6 สถาบัน 

 2.เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาเครือขา่ย 6 สถาบันให้ได้เรียนรู้และสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย 

 3.เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาเครือขา่ย 6 สถาบันได้เรียนรู้การท างานรว่มกัน มีความรับผดิชอบ  

มีความสามารถในการเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี 

 4.เพื่อส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

7. ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 

 7.1  เชิงปริมาณ    

1.เชงิปริมาณ 

- นักศึกษาหรอืบุคลากรจากสถาบันเครือขา่ยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมครบทั้ง 6 แหง่ 

2.เชงิคุณภาพ 

- ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดาเนนิโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ 

พึงพอใจมากขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ≥3.51 ผลการประเมิน 4.94 
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8.งบประมาณ:  

 งบประมาณกิจกรรมโครงการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลิตการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศกึษาภาคปกติ รวมทั้งสิน้ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

1. คา่ใช้สอย 

1.1. เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากมหาวทิยาลัยเครอืข่ายฯ 6 สถาบันๆล่ะ   4,000 บาท 

(สี่พันบาทถ้วน) 

 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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สรุปประเมนิผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีการใช้

แบบสอบถาม  จากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 62 ฉบับ โดยแสดงค่าเฉลี่ยแบบประเมินค่า 5 ระดับ 

พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการฯ โดย  มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 4.40   

โดยเมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจเป็นรายด้านเรยีงตามล าดับได้ ดังนี้ 

 อันดับที่ 1   ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้  4.94  พึงพอใจมากที่สุด 

 อันดับที่ 2   ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  4.73  พึงพอใจมากทีสุ่ด 

 อันดับที่ 3   เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเครือข่าย 6 สถาบันได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน มีความ

รับผิดชอบ มีความสามารถในการเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดีประโยชน์ต่อผู้อื่น 4.65 พึงพอใจมากที่สุด 

 อันดับที่ 4   การมสี่วนรว่มและในการท างานเป็นทีม  4.55  พึงพอใจมากที่สุด 

 อันดับที่ 5   เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาเครือข่าย 6 สถาบันให้ได้เรียนรู้และสืบสานงานศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 4.35  พึงพอใจมาก 

 อันดับที่ 6   นักศึกษาได้ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการด าเนินโครงการและกิจกรรม  4.11 

พึงพอใจมาก 

 อันดับที่ 7   เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาเครือข่าย 6 สถาบัน  4.10 

พึงพอใจมาก 

อันดับที่ 8   นักศึกษาได้เรยีนรู้บทบาทผูน้ า และผู้ตามที่ดีจากการเข้าร่วมโครงการ 3.98  

พึงพอใจมาก 

อันดับที่ 9   นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาในสถาบัน

เครือขา่ย  3.94  พึงพอใจมาก 

อันดับที่ 10  นักศึกษาได้ใช้วงจรระบบคุณภาพ PDCA ในการด าเนินโครงการ  3.61  พึงพอใจ

มาก 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ (จากผู้ตอบแบบสอบถาม)  

อยากใหม้ีการจัดกิจกรรมอย่างนี้อกี   

อยากใหจ้ัดกิจกรรมแบบนีอ้ีก 

อยากใหม้ีคา่ย แบบ 3 วัน 2 คืน   

กิจกรรมควรมีหลากหลายมากยิ่งขึน้ 

อยากใหแ้บ่งสี 

เครื่องเสียงมีปัญหา 

 



13 
 

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อ 

การอนุรักษ์และการเผยแพร่” 

1.เพศ 

 1. ชาย  จ านวน  22 คน ร้อยละ  35.5 

 2. หญิง  จ านวน  40 คน ร้อยละ  64.5 

หัวข้อ 
ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ 

1.1. นักศกึษาได้ใชว้งจรระบบคุณภาพ PDCA ในการด าเนนิโครงการ 3.61 พึงพอใจมาก 

1.2. นักศกึษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนนิงานร่วมกันระหวา่งนกัศกึษาใน

สถาบันเครือขา่ย 
3.94 

พึงพอใจมาก 

1.3. นักศกึษาได้เรียนรู้บทบาทผู้น า และผู้ตามท่ีดจีากการเข้าร่วมโครงการ 3.98 พึงพอใจมาก 

1.4. นักศกึษาได้ใชค้วามคดิเชงิสร้างสรรค์ในการด าเนนิโครงการและกจิกรรม 4.11 พึงพอใจมาก 

2. ผลที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

2.1.  เพื่อส่งเสริมกจิกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรมให้นักศกึษาเครือขา่ย 6 สถาบัน 4.10 พึงพอใจมาก 

2.2.  เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาเครือข่าย 6 สถาบันใหไ้ด้เรียนรู้และสบืสานงานศลิปะ

และวฒันธรรมไทย 
4.35 พึงพอใจมาก 

2.3.  เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาเครือข่าย 6 สถาบันได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน มี

ความรับผดิชอบ มคีวามสามารถในการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดปีระโยชนต์อ่ผู้อ่ืน 
4.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2.4.  การมสีว่นร่วมและในการท างานเป็นทีม 4.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2.5.  ความสนุกสนานเพลดิเพลิน 4.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.  ความพงึพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี ้ 4.94 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.25 พึงพอใจมาก 
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ภาพกิจกรรม 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร ประจ าปี 2560 “ครัง้ท่ี 3” 

กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษแ์ละการเผยแพร่” 

วันจันทร์ ท่ี  9 เมษายน  พ.ศ. 2561 

ณ อาคารศูนยส์ุขภาพและกีฬา มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร ประจ าปี 2560 “ครัง้ท่ี 3” 

กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษแ์ละการเผยแพร่” 

วันจันทร์ ท่ี  9 เมษายน  พ.ศ. 2561 

ณ อาคารศูนยส์ุขภาพและกีฬา มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร ประจ าปี 2560 “ครัง้ท่ี 3” 

กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษแ์ละการเผยแพร่” 

วันจันทร์ ท่ี  9 เมษายน  พ.ศ. 2561 

ณ อาคารศูนยส์ุขภาพและกีฬา มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 
 

 

 
 


