
แบบสรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการกิจกรรมสงเสริมและรณรงคการเขาใชบริการ  กิจกรรมประดิษฐกระทง

   จากวัสดุธรรมชาติ 

 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  

     โครงการเดิม ตอเนื่องปท่ี....................  
 

3. หลักการและเหตุผล 

 ประเพณีลอยกระทง มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ซ่ึงจะตรงกับวันข้ึน  15 คํ่า เดือน  12 ของทุกป การลอย

กระทงนั้นไมมีพิธีรีตองเพียงแตขอใหมีกระทง จะทําดวยวัสดุอะไรก็ได เชน ใบตอง การกลวย กาบพลับพลึง 

เปลือกมะพราว กระดาษ ธูปเทียน ปกท่ีกระทง แลวอธิษฐานตามท่ีปรารถนา เสร็จแลวจึงนําไปลอยท่ีแมน้ําลํา

คลอง ก็เพ่ือเปนการขอขมาแมคงคา เนื่องจากมนุษยไดอาศัยน้ําทานกินและใช และอีกประการหนึ่งมนุษย

มักจะท้ิงขยะ และถายสิ่งปฏิกูลลงไปในแมน้ําดวย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของความเปนไทย จึงไดจัดกิจกรรมประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติสามารถยอยสลายไดและเปน

การสรางกิจกรรมกระตุนเตือนและปลูกจิตสํานึกในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางน้ําและแหลงน้ํา และเพ่ือให

ผูเขารวมกิจกรรมไดมีจิตสํานึกในเรื่องดังกลาวจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมประดิษฐกระทงจาดวัสดุธรรมชาตินี้ข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย  

 2. เพ่ือปลูกฝงประเพณีอันดีงามใหกับบุคลากรและนักศึกษาไดเรียนรูและถือปฏิบัติตอไป 
 3. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสาธารณะและปลูกจิตสํานึกใหรูถึงคุณคาของน้ํา 
 

 5. เปาหมาย 

 1. จัดนิทรรศการ จํานวน 1 ครั้ง 

 2. ระดับความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม อยูในระดับมาก 

 

6. ระยะเวลาและสถานท่ี 

 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวเรวดี วงษสุวรรณ 

 

8. ข้ันตอนดําเนินงาน 

 1.เสนอโครงการขออนุมัติจากผูบริหาร 
2.จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
3.ดําเนินงานตามโครงการท่ีไดวางแผนไว 

 4.ติดตามและประเมินผล 
 
9. งบประมาณ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใชเงินงบประมาณ ประเภท

งบแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2563 กิจกรรมสงเสริมการใชบริการ  6 ครั้ง นิทรรศการเนื่องในโอกาสตางๆ 

และกิจกรรมรณรงคการเขาใชบริการ แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผลผลิตโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้  

 

  คาวัสดุ       1,269 บาท 
  

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน    1,269 บาท 
 
10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  เกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู ประเพณี อันดีงามของไทยไว  และสืบทอดตอไป 
 2.  ไดตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรน้ํา และแหลงน้ํา 
 3.  ตระหนักถึงความสําคัญของแมน้ํา  และชวยกันรักษาแมน้ําไมใหเนาเสีย 
 
11. สรุปผลการประเมินโครงการ 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการประเมินโครงการ โครงการกิจกรรมสงเสริมและ

รณรงคการเขาใชบริการ  กิจกรรมประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและ

สรุปผลการประเมิน มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามกิจกรรมประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด จํานวน 63 คน สถานภาพปรากฏในตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (จํานวน 63 คน) 
 

   ตัวแปร            จํานวน (คน)          รอยละ 
 

เพศ 
 ชาย  18    28.6 
 หญิง          45             71.4  

   รวม                             63                                    100 
 

  

 จากตารางท่ี 1 พบวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 71.4 

และเพศชาย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 28.6 

 
ตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

1. ไดรับความรูวิธีการประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ  4.55    0.53      มากท่ีสุด 
2. ไดรับความรูเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทย  4.66    0.53      มากท่ีสุด 
3. นักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีและ   4.71    0.48      มากท่ีสุด 
   วัฒนธรรมของไทย       
4. นักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  4.58    0.61      มากท่ีสุด 
และสิ่งแวดลอม  
5. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกผูอ่ืนได   4.41    0.61      มาก   
6. ความนาสนใจของกิจกรรม     4.63    0.54      มากท่ีสุด 
7. ความเหมาะสม และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม   4.63    0.51      มากท่ีสุด 
8. ความพรอมวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรม   4.76    0.46      มากท่ีสุด 
9. เปนกิจกรรมท่ีดีมีประโยชนและสรางคุณคาทางจิตใจ  4.79    0.44      มากท่ีสุด 
10. ระดับความพึงพอใจของทานหลังจากการเขารวมกิจกรรม 4.68    0.56      มากท่ีสุด 
         

      รวม            4.64    0.52      มากท่ีสุด 
 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวาผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

4.64 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เปนกิจกรรมท่ีดีมีประโยชนและสรางคุณคาทางจิตใจ อยูในระดับมาก

ท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.79 รองลงมาคือ ความพรอมวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

4.76 นักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมของไทย อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.71

ไดรับความรูเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทย อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.66 ความนาสนใจ ความ

X



เหมาะสมของกิจกรรม อยู ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.63 นักศึกษาได มีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.58 ไดรับความรูวิธีการประดิษฐกระทง

จากวัสดุธรรมชาติ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.55 และสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกผูอ่ืนได 

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.41 ตามลําดับ  

12. ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
รายการ แผน/เปาหมาย ผล การบรรลุเปาหมาย 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการ

เขาใชบริการหองสมุด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง

การประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

3. ผลการประเมินความรูความเขาใจ
ประโยชนท่ีไดรับ ความพึงพอใจ 

จํานวน 1 ครั้ง 

ไมนอยกวารอยละ 80 

คาเฉลี่ยผลการประเมิน 
ไมต่ํากวา 3.50  
ระดับมาก 

1 ครั้ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู รอยละ 85.7 

คาเฉลี่ยโดยรวม  
4.64 ระดับมากท่ีสุด 

   บรรลุ 
    ไมบรรล ุ
   บรรลุ 
    ไมบรรล ุ
   บรรลุ 
    ไมบรรล ุ

13. ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

ไดคะแนน จํานวน (คน) 

5 25 

4 31 

3 7 

รวม 63 












