
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย 
 
 
 

 
 

โดย 
 

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 



 
ค าน า 

ตามท่ี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดท า
แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท าเพื่อให้การ
น าเอกลักษณ์ของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 ขึ้น 
 โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะส าเร็จลุล่วง
ไปได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน เช่น อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าสาขา 
เจ้าหน้าท่ีนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนท่ีให้ความร่วมมือ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ได้
ร่วมท างานจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางคณะผู้ด าเนินงานการจัดการจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

31/01/2561 



สารบัญ 
 

                                                                                                         หน้า 
 

1. ชื่อโครงการ  
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

 

4. ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย  
5. หัวหน้าหน่วยงาน 
6. ผู้รับผิดชอบ / คณะผู้ด าเนินโครงการ / นักศึกษาร่วมโครงการ                  

 

7. หลักการและเหตุผล  
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
9. ลักษณะของแผนงานโครงการ  
10.ความสอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยฯ    
11. ลักษณะโครงการ  
12. ประเภทโครงการ    
13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
14. แผนการด าเนินโครงการ  
15.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                                                   
16.  งบประมาณรายจ่าย                                                                                           
17. สถานที่ด าเนินการ                                                                                    
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                             
19. ติดตามประเมินผลโครงการ                                                                                                  
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก เอกสารอนุมัติโครงการและโครงการ  
ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ภาคผนวก ค แบบสอบถาม  
ภาคผนวก ง ใบลายมือชื่อ  
ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรม  
  
  

 



รายงานผลการด าเนินโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
1. ชื่อโครงการ รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

2.1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
       ตวัชี้วัด 2.4.2 : จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดา
เธอฯ    
2.2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
       ตวัชี้วัด 2.4.2 : จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดา
เธอฯ    

3. สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
3.1) สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัย 
       ข้อที่ 1  : พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. สอดคล้องกับประกันคุณภาพการศึกษา 
4.1) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบ่งชี้ 
       องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
       ตวับ่งชื้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2) สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
       อัตลักษณ์ :    เป็นนักปฏิบัต ิ  เชี่ยวชาญการสื่อสาร         จิตสาธารณะ 
       เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : เน้นความเป็นวัง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
       เอกลักษณ์ของวิทยาลัย :    เป็นองค์กรด้านนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ 
4.3) การบูรณาการโครงการกับ :  การจัดการเรียนการสอน       การปฏิบัติงาน/การพัฒนางาน 

5. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ 
6. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง 
7. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน วัฒนธรรมของต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในทุกทาง 
ซึ่งวัฒนธรรมต่างชาติได้มีอิทธิพลท าให้วัฒนธรรมไทยถูกลืมเลือนไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่ง
กายท่ีถูกกลืนโดยวัฒนธรรมต่างชาติ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือในการรณรงค์การแต่งกาย



ด้วยผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เพ่ือเป็นอนุรักษ์ผ้าไทยและสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยให้คงอยู่สืบไป 
 ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ผ้าไทย จึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะให้บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย จึงได้ท าโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย(ทุกวันพฤหัสบดี)ขึ้น ในวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2560 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

9. ลักษณะของแผนงานโครงการ 
 แผนงานโครงการใหม่  แผนงานโครงการต่อเนื่อง  แผนงานโครงการขยายผล 
ระบุชื่อโครงการต่อเนื่อง/โครงการขยายผล...................................................................................  

10. ความสอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยฯ  (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 การบริการวิชาการวิชาชีพเพ่ือพัฒนายกคุณภาพมาตรฐานชุมชนและท้องถิ่น 
 พัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 โครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

11. ลักษณะโครงการนี้จัดอยู่ในประเภท  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การสอนหลักสูตรพิเศษเพ่ือรับประกาศนียบัตร 
 การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล 
 การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต 
 การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ   
 การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมูล การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 การให้บริการในลักษณะอ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………… 
 การพัฒนาคุณภาพ 

12. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
 ไม่คิดค่าบริการ (ข้ามไปตอบข้อ 14)  มีค่าบริการ 

13.ระยะเวลาโครงการ  
 2 พฤศจิกายน 2560 –  25 มกราคม 2561 



14.แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
(กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการ) 

ช่วงเวลาด าเนินการ  
(ระบุวันที่) 

1.วางแผนด าเนินงาน 1-31 สิงหาคม 2560 
2.จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ 1-26 กันยายน 2560 

3.การอนุมัติโครงการ 27 กันยายน 2560 

4.ด าเนินการจัดกิจกรรม 2 พฤศจิกายน 2560 – 25 มกราคม 2561 
5.ประเมินผลสรุปรายงาน 31 มกราคม 2561 

 

15.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน.......40.........คน 

2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน.......20.........คน 
3) นักศึกษา    จ านวน........10........คน 
4) บุคลากรภายนอก   จ านวน................คน 

16. งบประมาณรายจ่าย  งบรายได้   งบแผ่นดิน    
 ไม่มี     
17. สถานที่ด าเนินการ 
 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
19.การติดตามประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

การบรรลุ 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  60 คน   128 คน    

2.ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

4.51 4.95         

 
  

    
 
             



     ลงชื่อ 
                          (ดร.จิราภรณ ์บุญยิ่ง) 

                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

                                                              ลงชื่อ 
            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

                                                     คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก ก 

เอกสารอนุมัติโครงการ/บันทึกข้อความ 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
------------------------------------------ 

 
1. ช่ือโครงการ   :  รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย 
 

2. สถานภาพของโครงการ  :      โครงการใหม่     ☐  โครงการตาม Agenda 

          ☐ โครงการต่อเนื่อง ระบุชื่อโครงการเดิม
.......................................... 

 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ดร.จิราภรณ์ บัญยิ่ง (หัวหน้าโครงการ) 
 
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.1 สอดคล้องกับพันธกิจวิทยาลัย 
       ข้อที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
4.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
       ตัวชี้วัด 2.4.2 จ านวนผูม้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์

พระวิมาดาเธอฯ 
4.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย/ ตัวชี้วัด 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
       ตัวชี้วัด 2.4.2 จ านวนผูม้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์

พระวิมาดาเธอฯ 
4.4 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน/ ตัวบ่งชี้ 
       ระดับวิทยาลัย 

                 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                 ตวับ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 



                 ระดับหลักสูตร 
       องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

                ตัวบ่งชี้   3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
4.5 สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

       อัตลักษณ์ :   เป็นนักปฏิบัติ ☐ เชี่ยวชาญการสื่อสาร         ☐ จิต
สาธารณะ 

       เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :  ☐ เน้นความเป็นวัง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    เอกลักษณ์ของวิทยาลัย :   เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

และ      นวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง 
4.6 การบูรณาการโครงการกับ :   การจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติงาน/การ

พัฒนางาน 

       ☐ วิจัยและบริการวิชาการ 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน วัฒนธรรมของต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทในประเทศ

ไทยในทุกทาง ซึ่งวัฒนธรรมต่างชาติได้มีอิทธิพลท าให้วัฒนธรรมไทยถูกลืมเลือนไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแต่งกายท่ีถูกกลืนโดยวัฒนธรรมต่างชาติ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือในการ
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เพ่ือเป็นอนุรักษ์ผ้าไทยและสืบสาน
วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป 

 ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
ผ้าไทย จึงมีความประสงค์ที่จะให้บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย จึงได้ท าโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย(ทุกวัน
พฤหัสบดี)ขึ้น ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 – 25 มกราคม 2561    
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 1.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
  
7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ   
1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 



 7.2  เชิงคุณภาพ   
1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ (≥4.51)  

   
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 8.1 ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน.......40.........คน 

8.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน.......20.........คน 
8.3 นักศึกษา    จ านวน........10........คน 
8.4 บุคลากรภายนอก   จ านวน.........0.......คน 
 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 วันที่เริ่มต้น 2 พฤศจิกายน 2561  วันที่สิ้นสุด  25 มกราคม 2561   
 
10. สถานที่ด าเนินโครงการ   
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
11. แผนการด าเนินงาน 
ที่ ขั้นตอน/

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วางแผน
ด าเนินงาน 

            

2 จัดเตรียม
รายละเอียด
โครงการ 

            

3 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            

4 ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

            

5 ประเมินผลสรุป
รายงาน 

            

 
 
12. งบประมาณ  : งบรายได้  งบแผ่นดิน  
 ไม่มี 
 



 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 13.1 บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย  

14. การประเมินผลโครงการ 

การประเมินแต่ละโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/
นักวิชาการ/นิสิต

นักศึกษา 

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 - 

2) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

ระดับ≥4.51 - 

15. การติดตามผล (โดยให้ระบุดังนี้) 
 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการในประเด็น

ต่อไปนี้ 
 15.1 ประเมินผลนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
 15.2 ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 15.3 ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

1) กิจกรรมไม่เป็นไปตามก าหนดการ 1) ควรจัดกิจกรรมให้ตรงกับก าหนดการ 
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สรุปผลจากการท าแบบประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลจากการท าแบบประเมิน 
โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย 
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

วันที ่2 พฤศจิกายน 2560 – 25 มกราคม 2561 
 

 ผลการประเมินโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 128 คน 
และส่งแบบประเมินโครงการทั้งหมด 128 คน มีผลการวิเคราะห์ผลดังตารางต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การประเมินโครงการบริการวิชาการด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง” ให้กับ
บุคลากรอย่างทั่วถึง 

121 5 2   
4.93 98.59 

2. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามเอกลักษณ์ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

123 3 2   
4.95 98.91 

3. การจัดท ากิจกรรม/โครงการในการ
พัฒนาเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง” 

125 1 2   
4.96 99.22 

4. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม/
โครงการในการพัฒนาเอกลักษณ์ “เน้น
ความเป็นวัง” 

122 4 2   
4.94 98.75 

5. ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่สะท้อน
เอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง” ที่ก าหนด 

126 1 1   
4.98 99.53 

ผลรวมด้านความพึงพอใจทั้งหมด 124 1 9   4.95 99.00 

  
 การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย สามารถสรุปผล
การประเมินได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลรวมด้านความพึงพอใจทั้งหมด   ค่าเฉลี่ย 4.95     คิดเป็น ร้อยละ 99.00 

  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ไม่มี 
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แบบประเมนิ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ“เน้นความเป็นวัง” 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1) เพศ     ชาย     หญิง 

2) ประเภทของบุคลากร   บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

  นักศึกษา    บุคคลภายนอก 
3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   น้อยกว่า 1 ปี     1-5 ปี   มากกว่า 5 

ปี ข้ึนไป  

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ “เน้น
ความเป็นวัง” ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง 

     

2. การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามเอกลักษณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

3. การจัดท ากิจกรรม/โครงการในการพัฒนาเอกลักษณ์ 
“เน้นความเป็นวัง” 

     

4. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม/โครงการในการ
พัฒนาเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง” 

     

5. ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ “เน้น
ความเป็นวัง” ที่ก าหนด 

     

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกีย่วกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ ์
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ขอ้มูล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ภาพกิจกรรม 
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ใบลงทะเบียน 

 


















