
 

            

 
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "สร้างความสามัคค ี

ภายในส่วนราชการ" ปีงบประมาณ 2561 
 

วันจันทรท์ี่ 8 มกราคม 2561  
ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย ์
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ค าน า 
  งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจเพ่ือการ พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการท างานได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลาก รและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการ สร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารพบปะบุคลากรสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ขององค์กร ปลูกจิตส านึกในการรักองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน  รวมถึงเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคี 
กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภาย  ในหน่วยงาน และบุคคลที่มีส่วนร่ วมช่วยเหลือการด าเนินงาน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น ภายใต้ โครงการสร้างสุของค์กร 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวม
คณะพยาบาลศาสตร์  

  รายงานเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อเป็ นรายงานผลการด าเนินกิจกรรม  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทย "สร้างความสามัคคีภายในส่วนราชการ " ปีงบประมาณ 256 1 ภายใต้ โครงการสร้างสุของค์กร                  
คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือประเมินผลกิจกรรม พร้อมทั้งเพ่ือรับทราบถึงปัญหา /อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ สามารถใช้เป็นหลักแนวทางในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ในคราวต่อไป  

 
 

ผู้ด าเนินโครงการ 
มกราคม ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            

ข 
สารบัญ 

เรื่อง                    หน้า 
 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
สรุปและประเมินผลกิจกรรม         ๑ 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก เอกสารขออนุมัติจัดกิจกรรม       ค  
 ภาคผนวก ข แบบประเมินโครงการ       ง 
 ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม       จ 
 ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรม        ฉ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

            

๑ 
สรุปและประเมินผลกิจกรรม 

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "สร้างความสามัคคี 
ภายในส่วนราชการ" ปีงบประมาณ 2561 

ภายใต้ โครงการสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ตอนที่ ๑ : ผลการด าเนินกิจกรรม 
 ๑.๑ วัน เวลา และสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
  วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 15.00-21.00 น. 
  สถานที่จัด ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 ๑.๒ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  1. สายวิชาการ   จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58 
  2. สายสนับสนุนวิชาการ   จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
 

๑.๓ : ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
๑.) เพ่ืออนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ 
๒.) เพ่ือสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในคณะ 
๓.) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

 
ตอนที่ ๒ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการ 
 ๒.๑ : วัตถุประสงค์ 
   บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการทุกประการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ เนื่องจาก … 
 
 ๒.๒ : ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ 
   บรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณของกิจกรรมทุกประการ 
   ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ ... ข้อ เนื่องจาก … 
  เชิงคุณภาพ 
   บรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพของกิจกรรมทุกประการ 
   ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ ... ข้อ เนื่องจาก … 
 
 
 
 
 
 



 

            

 
๒ 

สรุป แบบประเมินผลกิจกรรมย่อย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
"สร้างความสามัคคีภายในส่วนราชการ" ปีงบประมาณ 2561 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑.๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 -  สายวิชาการ   จ านวน 25 คน  
 -  สายสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 17 คน 
๑.๒ เพศ  
 -  ชาย    จ านวน  ๓ คน  
 -  เพศหญิง   จ านวน 39 คน 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
 

ตารางที่ ๑ แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ด้านความรู้ ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์กิจกรรม  
ล าดับ รายการ Mean S.D. แปลผล 

1 บุคลากรได้ร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู ่

4.40 .59 มาก 

2 บุคลากรเกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรในคณะ 

4.52 .55 มาก 

3 บุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจให้กับในการปฏิบัติงาน 4.40 .63 มาก 
 
ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม  
ล าดับ รายการ Mean S.D. แปลผล 

๑ การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ ๔.60 .๕0 มาก 
๒ รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.29 .๖7 มาก 
๓ ความเหมาะสมของสถานท่ี วัน และระยะเวลาในการ                  

จัดกิจกรรม 
๔.21 .72 มาก 

๔ อาหารและเครื่องดื่ม 4.36 .62 มาก 
๕ ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.43 .55 มาก 

 
  เชิงเวลา 
  การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  
เวลา 15.00-21.00 น. สถานที่จัด ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 



 

            

๓ 
ตารางที่ ๓ แสดงกิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
 

เวลา กิจกรรม 
15.00 น. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ดังนี้ 

1. ปิงปอง 
2. กินวิบาก 
3. วิ่งเปี้ยว 

17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
18.00 น. พิธีเปิดงาน 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย "สร้างความสามัคคีภายในส่วนราชการ"  ปีงบประมาณ 2561 
- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และอวยพรปีใหม่แก่อาจารย์ และบุคลากร  

18.00 น. กิจกรรม แลกของขวัญปีใหม่ระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
21.00 น. พิธีปิด 

 
 ๒.๓ : การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่ง) 
   เบิกจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 30,300 บาท 
   
 ๒.๔ : รายงานการใช้จ่ายเงิน 
   

รายจ่ายในการด าเนินกิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 
๑.๑ ค่าใช้สอย 20,500 16,500 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 17,500  15,500 
- ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ 3,000 1,000 

๑.๒ ค่าวัสดุ 9,800 9,762 
- ค่าวัสดุโครงการ 9,800 9,762 

   
รวมรายจ่ายในการด าเนินกิจกรรมย่อย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  

"สร้างความสามัคคีภายในส่วนราชการ" ปีงบประมาณ 2561 
 จ านวน  26,262  บาท (สองหม่ืนหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทบาทถ้วน) 

 
 
 ๒.๕ : ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการ 
   ไม่มี 
   มี (ระบ)ุ  
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ภาคผนวก ก  
เอกสารขออนุมัติจัดกิจกรรม 
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แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล กิจกรรมยอย  

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "สรางความสามัคคีภายในสวนราชการ" ปงบประมาณ 2561 
วันจันทรท่ี 8 มกราคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร  

 
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม ยอย  สืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมไทย "สรางความสามัคคีภายในสวนราชการ " ปงบประมาณ 2561 ความคิดเห็นของทุ ก

ทานจะนําไปเปนขอมูลเพ่ือพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมตอไป 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน                อาจารย             บุคลากร 

1.2 เพศ            ชาย              หญิง 
 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
 1) ดานความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคกิจกรรม 

1.1 บุคลากรไดรวมอนุรักษ และเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู 

     

1.2 บุคลากรเกิดความสามัคคีและความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคลากรในคณะ 

     

1.3 บุคลากรไดรับขวัญและกําลังใจใหกับในการปฏิบัติงาน      
 2) ดานความพึงพอใจ 

2.1  การประชาสัมพันธการจัดโครงการ      
2.2 รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม      
2.3 ความเหมาะสมของสถานท่ี วัน และระยะเวลาในการ  

จัดกิจกรรม 
     

2.4 อาหารและเครื่องดื่ม      
2.5 ความพึงพอใจในภาพรวม      

  

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

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

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

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

....ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

            

จ 

 
 
 

ภาคผนวก ค  
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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