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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 งบประมาณแผนดิน      เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

 

ไตรมาส   1     2     3   4     

 

หนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร 

 

 

ช่ือโครงการ  โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

รหัสโครงการ 0529644118004 รหัสกิจกรรม 500585  

 

ระยะท่ี 3 กิจกรรมวันลอยกระทง 

 

 

สถานะโครงการ   ยังไมสิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแลว 
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สวนท่ี 1   

บทนำ 

 

ชื่อ โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รหสัโครงการ 0524015 

ระยะท่ี 3 กิจกรรมวันลอยกระทง  

1. ความสอดคลองของโครงการ 

1.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะ 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรของคณะ 

 1. การพัฒนาทองถ่ิน  1. การพัฒนาทองถ่ิน 

 2. การผลิตและพัฒนาครู  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

 

2. ความสอดคลองกับองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ระดับหลักสูตร 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 5: อนุรักษฟนฟูสงเสริมและพัฒนา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒธรรม 

 

 

  

  

  

  

 

3 ระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
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3.1 สกอ.ระดับคณะ องคประกอบท่ี 4 ดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

    

3.2 สภาการพยาบาล  

- ตัวบงชี้ท่ี 19 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

และ/หรือภูมิปญญาไทย (เกณฑท่ัวไป) 

 

 

  

  

  

  

 

4. การบูรณาการโครงการ 

 ( )  การบริการวิชาการ  

 ( )  การวิจัย (ระบุโครงการวิจัย) .................................................................................................................. 

 ( )  การทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม  

5.การตอบโจทยตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดท่ี..................-...................................................................................................................................... 

 คาเปาหมาย (ระดับมหาวิทยาลัย)..............-.................................................................................................. 

 ผลการดำเนินการ............................-............................................................................................................. 

 การตอบโจทยตัวชี้วัดของคณะพยาบาลศาสตร 

6. ตัวชี้วัดท่ี 2 สกอ.ระดับคณะ องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

6.2 คาเปาหมายตัวชีว้ัด...............-....................................................................................................... 

6.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด........... 

 6.4 การบรรลุเปาหมาย 

 บรรล ุ   ไมบรรลุ เนื่องจาก..................................................................... 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ อ. สุนันทา ลักษธิติกุล และอ.ชนานันท โพธิ์ขวาง 

8.สถานท่ีจัดโครงการ. 

- วันเสารท่ี 31 ตุลาคม 2563 ณ ทาน้ำเรือนสี่ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
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สวนท่ี 2 

ผลการวิเคราะหและประเมินโครงการ 

1.กรณีส้ินสุดโครงการ ผูเขารวมโครงการ 

จำนวนผูเขารวมโครงการ ระยะท่ี 3 วันลอยกระทง วันเสารท่ี 31 ตุลาคม 2563 ณ ทาน้ำเรือนสี่ภาค     

หอพุทธทาสธรรมโฆษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

  ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด  114 คน ดังนี้      

   1) อาจารยคณะพยาบาลศาสตร จำนวน 7 คน บุคลากร 2 คน 

   2) นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 1 จำนวน 105 คน 

- กิจกรรมท่ี 2   วันเสารท่ี 31 ตุลาคม 2563 กิจกรรมวันลอยกระทง วันเสารท่ี 31 ตุลาคม 2563 ณ 

ทาน้ำเรือนสี่ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี      

ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด  112   คน ดังนี้ 

1) อาจารยจำนวน  7 คน  / บุคลากร 2 คน 

2) นักศึกษาชั้นป 1 จำนวน  105 คน 

3) ประชาชน จำนวน  114 คน  

งบประมาณโครงการ 

 -จำนวนเงินโครงการ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)       
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   คาวัสดุทำกระทง 4,500 บาท 

- คงเหลือท้ังหมด  500  บาท 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. กรณีส้ินสุดโครงการ 

1. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค  

ขอท่ี 
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

สภาพความสำเร็จ เหตุผล 

(กรณ ี

ไมบรรลุ) 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1 

 

 

1.  เพ่ือเปนการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทงและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

ใหคงคูอยูกับคนไทยและ

สังคมไทยตอไป 

2.  เพ่ือเปนการสงเสริมความ

สามัคคีในการทำงานรวมกัน
ของนักศึกษา  
 
 

1.นักศึกษา อาจารยและ

บุคลากรเขารวมกิจกรรม

มากกวา 85%  

 

 

2.นักศึกษารวมกันจัดทำกระทง

จากวัสดุธรรมชาติและเขารวม

ประกวดนางนพมาศ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

  

 

ประเภท

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

สภาพ

ความสำเร็จ 

เหตุผล 

(กรณ ี

ไม

บรรลุ) 
บรรลุ 

ไม

บรรลุ 

เชิง

คุณภาพ 

1) นักศึกษา อาจารย และ

บุคลากรเขารวมกิจกรรมสืบ

สานประเพณีลอยกระทง 

2) นักศึกษา อาจารย และ

บุคลากร มีความพึงพอใจใน

การเขารวมกิจกรรม ไมนอย

1) นักศึกษา อาจารยและบุคลากร เขารวม

อนุรักษ เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง โดยการแตงกายดวยผาไทย 

2) นักศึกษา อาจารยและบุคลากร เขารวม

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง มี
ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมเฉลี่ย 

√   
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ประเภท

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

สภาพ

ความสำเร็จ 

เหตุผล 

(กรณ ี

ไม

บรรลุ) 
บรรลุ 

ไม

บรรลุ 

กวารอยละ 80 = 4.5 คิดเปนมีความพึงพอใจมากในการเขา

รวมกิจกรรม รอยละ 90  

เชิง

ปริมาณ 

กิจกรรมท่ี 1  นักศึกษาชั้นปท่ี 

1 จำนวน 99 คน  อาจารย

จำนวน 7 คนและบุคลากร

จ ำ น ว น  2 ค น  เ ข า ร ว ม

กิจกรรมรอยละ 80 

-จำนวนผูเขารวม (อาจารย บุคลากรและ 

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 เขารวมกิจกรรม  รวม

รอยละ 93.1) 

√ 

 

 

 

 

  

เชิงเวลา วันเสารท่ี   31 ตุลาคม 2563 

เวลา 17.00-24.00 น. 

วันเสารท่ี 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00-

24.00 น. 

√   

เชิงตนทุน จำนวนเงิน 5,000 บาท (หา

พันบาทถวน) 

ใชงบประมาณตามแผน 4,500 จึงมี

คาใชจายเหลือ 500 บาท 

√   

 

2. ผลการบริหารงบประมาณ 

รายละเอียด งบประมาณ 

คาใชสอย     - 

คาวัสดุ 

-คาอุปกรณ ดอกไม ใบตอง สำหรับจัดทำกระทง 
 

 

4,500 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน      (ส่ีพันหารอยบาทถวน)        4,500 บาท 

 

 

 

 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ ความภาคภูมิใจของผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

3.1 จำนวนรอยละของผูเขารวมโครงการ (ไมไดเก็บขอมูลอาจารย และบุคลากร จึงไมมีผลการ

ตอบแบบสอบถาม) 
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ผูเขารวมโครงการ จำนวนท้ังหมด ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 

1. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 เขารวมกิจกรรมใน 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

99 99 100 

2. อาจารย และบุคลากร เขารวมโครงการ/

กิจกรรม วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

9 9 100 

รวม 108 108 100 

 

จากตาราง  ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม  

-กิจกรรมวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ..พบวาจำนวนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ท้ังหมด...108 คน และตอบแบบสอบถาม 108...คน คิดเปนรอยละ 100  

3.2 จำนวนรอยละของผูเขารวมโครงการจำแนกตามเพศ รวมท้ัง 2 กิจกรรม 

เพศ จำนวนท้ังหมด รอยละ หมายเหตุ 

1. น.ศ.เพศชาย 1 100 น.ศ.เพศชายป 1 ทั้งหมด มีจำนวน 1 คน 

2.น.ศ.เพศหญิง 98 92.45 น.ศ.เพศหญิงป 1 ทั้งหมด มีจำนวน 106 คน 

3.อาจารยและบุคลากร 9 100 อาจารยและบุคลากรที่ลงชื่อเขารวมและทำ

แบบสอบถาม 9 คน 

รวม 108 92.24  

จากตาราง  ..พบวาจำนวนเพศชายท่ีตอบแบบสอบถาม  1 คน จำนวนเพศหญิงท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน  

98 คน  และจำนวนอาจารยและบุคลากร 9 คน  รวม 92.45 % 

3.3 จำนวนรอยละของผูเขารวมโครงการจำแนกตามสถานภาพ   

สถานภาพ จำนวน รอยละ หมายเหตุ 

1. อาจารย 7 100  

2. นักศึกษา 99 100  

3. บุคลากร  2 100  

รวม    

จากตาราง  ..พบวานักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีเขารวมโครงการ 99 คน ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 99

คน  คิดเปนรอยละ...100....(..ใหตอบแบบสอบถามเฉพาะนักศึกษา) อาจารยและบุคลากร จำนวน 9 คน ตอบ

แบบสอบถามคิดเปนรอยละ 100 
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4. ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานความรูความเขาใจ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X 

 

 

S.D 

 

แปล

ความ 

หมาย 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

N % N % N % N % N % 

ดานความรูความเขาใจ 

1. กอนเขารวมโครงการ 

1) ..... -             

รวม              

2. หลังเขารวมโครงการ 

1) ..... -             

รวม              

 จากตาราง..พบวา นักศึกษาผูเขารวมโครงการมี....-.....คิดเปนรอยละ..-...และโดยรวมอยูในระดับ

........-....สวนผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจหลังเขารวมโครงการสวนใหญอยูในระดับ...-......คิดเปนรอย

ละ...-....ซ่ึงความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ.....-....... 

5. ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X 

 

 

S.D 

 

แปล

ความ 

หมาย 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

N % N % N % N % N % 

ดานการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 

 -  - - - -        

              

รวม              

จากตาราง....พบวา  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการนำความรูไปประยุกตใช

อยูในระดับมาก – 
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6. ความภาคภูมิใจ/พึงพอใจการเขารวมกิจกรรมโดยภาพรวม (วิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยรวมทุกระดับ) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X 

 

 

S.D 

 

แปล

ความหมาย 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

N % N % N % N % N % 

ดานความพึงพอใจใจการเขารวมกิจกรรมโดยภาพรวม 

1.น.ศ.ป 1 อาจารย 

และบคุลากร เขา

รวมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง  

  97 90 11 10   -     

รวม   97 90 11 10        

จากตาราง....พบวานักศึกษา อาจารยและบุคลากรมีความภาคภูมิใจ/  ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวมสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับ มาก..คิดเปนรอยละ..90 และพอใจปานกลาง

รอยละ 10  

7. แนวทางและขอเสนอแนะโดยภาพรวมของโครงการเพ่ือการพัฒนาครั้งตอไป 

จุดแข็งของโครงการ แนวทางพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

1. นักศึกษา อาจารยและบุคลากรใหความรวมมือ

ในการเขารวมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง  

- 

2.บรรยากาศในการจัดงาน วันเวลา สถานท่ี ณ ทา

น้ำเรือนสี่ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีความเหมาะสม  

 

จุดออนหรือปญหาอุปสรรค แนวทางพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
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1. การประชุมเตรียมความพรอมในการจัดงานและ

การประชาสัมพันธมีนอยและกระชั้นชิดกับวันท่ีจัด

กิจกรรม 

2. ไมมีงบประมาณในประกวดนางนพมาศ 

1. ประชุมลวงหนาและประชาสัมพันธลวงหนาอยาง

นอย 2 อาทิตย 

 

2. ควรจัดสรรงบประมาณในการประกวดนางนพมาศ 

 

 

 

 

 

 

 

8. การนำปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดโครงการท่ีผานมา  มาปรับปรุงแกไขในการจัด

กิจกรรมครั้งนี้ 

ปญหาและอุปสรรค การนำปญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไข 

-ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมจากเดิมไดเชิญชวนเขา

รวมโครงการโดยผานทางออนไลนทำใหการจัดสรร

งบประมาณไมเพียงพอ  

ควรจัดสรรงบประมาณสำรองใหเพียงพอ ท่ีสามารถ

นำมาใชในกิจกรรมท่ีสามารถเขารวมไดโดยไมผาน

ออนไลน  

 

  

ลงชื่อ ............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(ชนานันท โพธิ์ขวาง) 

ตำแหนง อาจารย 

 

ลงชื่อ............................................คณบดี 

              (.............................................) 

                                                                      ตำแหนง........................................................ 
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สวนท่ี 3 

ภาคผนวก 

  1) เอกสารการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ 

  2) ใบลงชื่อผูเขารวมโครงการ 

  3) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 

  4) บันทึกขอความตาง ๆ (ถามี) 

 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถามี) 

  6) รายงานการประชุม (ถามี) 

  7) แบบประเมินโครงการ 

  8)  อ่ืนๆ 

หมายเหตุ:  กรณีท่ีมีกิจกรรมยอยหลายกิจกรรม / หลายครั้ง / หลายรุน ใน 1 โครงการใหญ  การจัดทำ

รายงานผลระบุใหชัดเจนในทุกกิจกรรม 
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ภาคผนวก  
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 เอกสารการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ 
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รายช่ือนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 เขารวมโครงการลอยกระทง  

จำนวน 99 คน เพ่ือ ขอSerial key  
ลำดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 6317701001002 นางสาวกุลณัฐ คงเพ็ชร   

2 6317701001003 นางสาวเกตศรา รักษายศ   

3 6317701001004 นางสาวเกศสรา ศรีดากุล   

4 6317701001005 นางสาวเกษร เพชรเก้ือ   

5 6317701001006 นางสาวจีราวรรณ ทองเจียม   

6 6317701001007 นางสาวจันทิมา นนทบุตร   

7 6317701001010 นางสาวชัญญานุช อินทรกลับ  

8 6317701001011 นางสาวฐิตินันท มากบุญ   

9 6317701001013 นางสาวฐานิตา เกษกลา   

10 6317701001014 นางสาวณัฐนรี จี่พิมาย   

11 6317701001015 นางสาวนัฎฐริกา ทองคำ   

12 6317701001018 นางสาวบัณฑิตา เอ่ียมสอาด   

13 6317701001020 นางสาวปรียานุช มวงทอง   

14 6317701001021 นางสาวดลฤด ีหวังแกว   

15 6317701001023 นางสาวทิพยสายฝน ราตรีพรึก   

16 6317701001024 นางสาวเพชรฟา อักษรสม   

17 6317701001031 นางสาวรัชฎาภรณ พรมภักดี   

18 6317701001034 นางสาวรัติญา ทองจันทร   

19 6317701001037 นางสาวศิรินธร อินทรเอียด   

20 6317701001038 นางสาวนนธิชา ชมชื่น   

21 6317701001039 นางสาวสุภาภรณ ชวยตรึก   

22 6317701001040 นางสาวนภัสวรรณ คงจันทร   

23 6317701001041 นางสาวสุภาวดี หีตเพ็ง   

24 6317701001042 นางสาวสุวภัทร ราชนาว ี   
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25 6317701001046 นางสาวอัจฉรา อาการักษ   

26 6317701001049 นางสาวอิสริยาภรณ ขานทอง   

27 6317701001051 นางสาวกัญญารัตน ศรีสวัสดิ์   

28 6317701001052 นางสาวกันยาณี ไกรเกตุ   

29 6317701001053 นางสาวกัลยกร เล็กวารี   

30 6317701001054 นางสาวเกวริน พลายสวัสดิ์   

31 6317701001055 นางสาวเกวลิน คำไหม   

32 6317701001056 นางสาวจีราวรรณ ใจชื่น   

33 6317701001058 นางสาวญวิภา คำเมือง   

34 6317701001059 นางสาวณัฐณิชา จารุพันธ   

35 6317701001063 นางสาวปญจภรณ เจริญรูป   

36 6317701001064 นางสาวปยฐิฎา ปองศรี   

37 6317701001065 นางสาวปยาพัชร ลูกมณี   

38 6317701001068 นางสาวพัตรพิมล พืชโรจน   

39 6317701001070 นางสาวเพชราภรณ สิงหพันธ   

40 6317701001072 นางสาวภิรด ีแซลิ่ม   

41 6317701001077 นางสาวลลิตา ศรีหลา   

42 6317701001078 นางสาวลิลัดดา ทองนวล   

43 6317701001079 นางสาววันวิสาข นวลวัฒน   

44 6317701001080 นางสาววันวิสาห อินคชสาร   

45 6317701001081 นางสาววันสิริ เกตุใส   

46 6317701001082 นางสาววิสุตา บรรจงสทุธิ ์   

47 6317701001083 นางสาวศศิกานต หีตชวย   

48 6317701001084 นางสาวศศิวิมล กาละนนท   

49 6317701001089 นางสาวสุภสัสร แดงมูสิก   

50 6317701001095 นางสาวปยาพัชร วองไววาณิชย   

51 6317701001096 นางสาวพบฝน เสวกจันทร   

52 6317701001099 นางสาวภัทราภรณ แซลิ้ม   
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53 6317701001100 นางสาวรัตติกาล พลเดช   

54 6317701001102 นางสาวศิริมาศ ประเสริฐสังข   

55 6317701001103 นางสาวสินีนาฏ ทองคำ   

56 6317701001105 นางสาวสุวนันท อุษณียเวียงแกว   

57 6317701001109 นางสาวอาริตา จันตราชู   

58 6317701001110 นางสาวอินทิรา วิยุติ   

59 6317701001115 นางสาวปานทิพย รัตนเกลา   

60 6317701001116 นางสาวพราวสิริ บุญญาติ   

61 6317701001121 นางสาวอุไรรัตน หวานแกว   

62 6317701001073 นายมูหามัดฮูศัยฟ ยูซะ   

63 6317701001091 นางสาวอรสา ขุนอนันต   

64 6317701001069 นางสาวพิชามญชุ พราหมณพันธ   

65 6317701001113 นางสาวชลลดา บุญเจริญ   

66 6317701001108 นางสาวอัศฎาภรณ ปดประสาร   

67 6317701001067 นางสาวพรรวษา เดชมณี   

68 6317701001075 นางสาวโรสริน หมีนหวัง   

69 6317701001090 นางสาวอรทัย แสงชู   

70 6317701001086 นางสาวสิรามล มวงเปย  
71 6317701001076 นางสาวลดา ทองเกลี้ยง   

72 6317701001101 นางสาววิลาวัลย แสงเกิด   

73 6317701001074 นางสาวรุจิรดา จันเกตุ   

74 6317701001085 นางสาวศิริวรรณ พรหมมา   

75 6317701001118 นางสาวรสริน ตาเอ็น   

76 6317701001104 นางสาวสุกัญญา หลีขาว   

77 6317701001106 นางสาวอนัสญา หมันการ   

78 6317701001088 นางสาวสุชาดา ศรีจันทร   

79 6317701001098 นางสาวฟรีดา กาหลง   

80 6317701001012 นางสาวณัฏฐญา สิงเนี่ยว   
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81 6317701001026 นางสาวเฟองฟา สืบสุข   

82 6317701001033 นางสาว ธิติมา บุญลือเลิศ   

83 6317701001019 นางสาวปรียาภรณ พิพิธภัณฑ   

84 6317701001032 นางสาวรัชนก ชูสุวรรณ   

85 6317701001043 นางสาวอติลักษณ พูลชวย   

86 6317701001027 นางสาวธารารัตน ธรรมเพชร   

87 6317701001053 นางสาวกัลยกร เล็กวารี   

88 6317701001036 นางสาววรรณษา เกิดโนด   

89 6317701001042 นางสาว สุวภัทร ราชนาว ี   

90 6317701001021 นางสาวดลฤดี  หวังแกว   

91 6317701001034 นางสาวรัติญา ทองจันทร   

92 6317701001005 นางสาว เกษร เพชรเก้ือ   

93 6317701001047 นางสาวอัญมณี ทิวาฤทธิกุล   

94 6317701001025 นางสาวฟาซีรา หมัดดิมสา   

95 6317701001030 นางสาวมารีญา จิตรหลัง   

96 6317701001029 นางสาวมัสยา กิจการ   

97 6317701001016 นางสาว นาลีกิส เหมาะกิจ   

98 6317701001045   นางสาวอรจิรา พ่ึงหลา   

99 6317701001044   นางสาวอภิภาวดี บุญช ู   
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รายช่ืออาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร เขารวมโครงการลอยกระทง  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

1. ดร.กชนิภา ผลพฤกษ อาจารย  

2. อ.ชนานันท โพธิ์ขวาง อาจารย  

3. อ.สดากาญจน เอ่ียมจันทรประทีป อาจารย  

4. อ.จุฬาลักษณ แกวสุข อาจารย  

5. ผ.ศ.ธีรยุทธ เกิดสังข อาจารย  

6. ผ.ศ.กฤษณา สังขมุณีจินดา อาจารย  

7. อ.สุมณฑา โพธิบุตร อาจารย  

8. นางกัลยา จิตรโอวาส บุคลากร  

9. นางสาวปุณณภา สุขการัก บุคลากร  
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แบบประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งของวิชาชีพ และความดีงามในการอยูรวมกันในสังคม

กิจกรรมวันลอยกระทง 

วันท่ี 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ทาน้ำเรือนสี่ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

คำชีแ้จง : แบบสอบถามน้ีใชในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมลอยกระทงประจำปการศึกษา 2563 กรุณาทำความ

เขาใจเอกสารและใหขอมลูตามสภาพจริง ซึ่งแบบสอบถามฉบับน้ีไมมีผลตอตัว ผูตอบแบบสอบถามแตอยางใดท้ังสิ้น 

สวนท่ี 1:  ขอมูลสวนตัว ( ) นักศึกษาช้ันป   .......  ( ) อาจารย    ( ) บุคลากร    เพศ.......................... 

สวนท่ี 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   หนาชองท่ีทานคิดวาเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังน้ี   

ระดับความพึงพอใจ:  5 = มากท่ีสุด      4 = มาก  3 = ปานกลาง          2 = นอย  1 = นอยท่ีสุด 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 รูปแบบการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม      

2 การตกแตงกระทงเหมาะสมสวยงาม       

3 ความเหมาะสมของวันท่ีจัดงานวันลอยกระทง      

4 ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดงานวันลอยกระทง      

5 กิจกรรมน้ีกอใหเกิดการอนุรักษประเพณไีทย      

6 กิจกรรมน้ีกอใหเกิดความสามัคคี สงเสริมการมีสวนรวม      

7 การแตงกายท่ีเหมาะสม      

ขอเสนอแนะ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กรุณานําส่งคืนที่งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. 
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ตาราง สรุปผลการดำเนินโครงการวันลอยกระทง 

ขอ รายการประเมิน ความพึงพอใจ 

  X S.D. แปลความ 

1. รูปแบบการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม 3.98 0.85 ดีมาก 

2. การตกแตงกระทงเหมาะสมสวยงาม 4.15 0.89 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของวันท่ีจัดงานวันลอยกระทง 4.05 0.80 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดงานวันลอยกระทง 3.95 0.74 ดีมาก 

5. กิจกรรมน้ีกอใหเกิดการอนุรักษประเพณไีทย 4.27 0.89 ดีมาก 

6. กิจกรรมน้ีกอใหเกิดความสามัคคี สงเสริมการมีสวนรวม 4.05 0.87 ดีมาก 

7. การแตงกายท่ีเหมาะสม 3.82 0.75 ดีมาก 

ภาพรวม 4.03 0.82 ดีมาก 
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