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ตามท่ี  คณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนจัดการจัดโครงการ Nurse freshy star 2022 โดยได้รับเงินทุน

สนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพ่ือจัดโครงการNurse freshy star 
2022 จ านวนเงิน  ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

ด้วยทางสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะท าให้นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์
ให้กับนักศึกษาได้กล้าแสดงออก 
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บทที่ ๑ 

ผลการด าเนินโครงการ 

 

๑. โครงการ 
๑.๑ ขื่อโครงการ 

โครงการ  Nurse freshy star 2022 
๑.๒ หน่วยงาน 
 ๑.๒.๑ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 ๑.๒.๒ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑.๓ ที่ปรึกษาโครงการ 

   ๑.๓.๑ อาจารย์ ดร. ฐิตวันต์ หงษก์ิตติยานนท์ 

 ๑.๔ ประเภทโครงการ  

   ด้านที่ ส่งเสริมบุคลิกภาพ 

๑.๕ หลักการและเหตุผล  
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

ครอบคลุม๕ ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้
นักศึกษาม ีอัตลักษณ์ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ก าหนดคือ ฉลาดจัดการ บริการด้วยใจเอ้ืออาทร หมายความ
ว่า บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ย่อมมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีจิตในการบริการ โครงการประกวดดาว - เดือน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  ๑ ที่มีความสามารถ  กล้าแสดงออก มี
ความเป็นผู้น า และมีบุคลิกดี มีความรับผิดชอบ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนระดับคณะ เข้าร่วมประกวดดาวเดือนของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะพยาบาลศาสตร์  ตลอดจนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดการประกวดในวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตึก๓๕ (๓๕๒๐๑)  

 ด้วยเหตุนี้ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดโครงการประกวดดาว – เดือน (NUSRE FRESHY 
STAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร๓๕ 
(๓๕๒๐๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงถึงศักยภาพ คุณลักษณะของบัณฑิต และอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ “ฉลาดการจัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร” 

๑.๖. วัตถุประสงค์ 
๑.๖.๑ เพ่ือสรรหานักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ที่มีจิตอาสา ความสามารถ กล้าแสดงออก มี

ไหวพริบในการแก้ปัญหา  มีความเป็นผู้น าพร้อมเป็นตัวแทนของคณะ ในการท ากิจกรรม 



 

๑.๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความกล้าแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม มี
บุคลิกภาพที่ดี และพร้อมที่จะเป็นตัวที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี 

  ๑.๖.๓ เพ่ือให้นักศึกษาได้ท างานเป็นทีม มีความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
รุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

๑.๗ กลุ่มเป้าหมาย  

๑.๗.๑ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑๘๐คน 

๑.๘ เป้าหมาย  
 ๑.๘.๑ เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
     นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
     นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

๑.๘.๒ เชิงคุณภาพ 
     นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

๑.๙  ลักษณะกิจกรรม  
เป็นลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการประกวดดาวเดือน 
 กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการตัดสิน 

๑.๑๐ ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
๑.๑๐ ระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินการ  
๑.๑๐.๑ เริ่มโครงการวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  สิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

                 ๑.๑๐.๒  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 
 
 
ตารางท่ี ๑.๑ ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน งบท่ีใช ้

๑. เขียนเสนอโครงการเพื่อรับการอนุมติั วนัท่ี ๑๐-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ - 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจดัโครงการ
ลอยประทีปบูชาวารีนทีสวนบา้นแกว้สากล
ประจ าปี 2565 

วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕ - 



 

๓. ประชุมวางแผนและเตรียมงาน วนัท่ี ๑๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ - 

๔. ด าเนินโครงการ 
   ๔.๑) จดัประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผา่นส่ือ
Facebook  
   ๔.๒) จดัสถานท่ี/ตกแตง่เวที/จดัเตรียมมงกฎุ 
สายสะพาย 

วนัท่ี ๙-๒๑กนัยายน ๒๕๖๕ ๔,๐๐๐ 
บาท 

๕. สรุปผลการด าเนิงาน วนัท่ี ๒๕-๓๐ กนัยายน  
๒๕๖๕ 

- 

 
๖. สถานที่ด าเนินการ 

    ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ (๓๕๒๐๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗. งบประมาณ 

 
ท่ี รายการ จ านวน ราคาหน่วยละ เป็นเงิน หมายเหตุ 

บาท สต. บาท สต. 
 อุปกรณ์ท ากระทง       

๑. -คา่สายสะพาย ๒  ๓๐๐ - ๖๐๐ -  

๒. -คา่วสัดกุารตกแตง่เวที  ๗๕๐ - ๗๕๐ -  

๓. -เหมาคา่อาหารวา่ง  ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ -  

๔. -คา่มงกฎุ ๒  
 

๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 
 
 

 

รวมงบประมาณ๔,๓๕๐  บาท (ส่ีพนัสามร้อยหา้สิบบาทถว้น) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘. ก ำหนดกำรจัดโครงกำร/กจิกรรม  
  

12.00 – 13.00 น. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน 
13.00 – 13.10 น. พิธีเปิดกิจกรรมประกวดดาวเดือน 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เดียวอิศเรศ  
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

13.10 – 13.20 น. แนะน าคณะกรรมการ และเกณฑ์การตัดสิน 
โดย พิธีกรจากนักศึกษาชั้นปีที่2  

13.30  – 14.00 น. เปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวดดาวเดือนทั้ง6คน 
แนะน าตัวผู้เข้าประกวด  
N1 นางสาวสุภาวดี สอนธรรม  
N2 นางสาวศิริประภา ดอกแก้ว  
N3 นางสาวณฐพรริกา วงษ์บัณฑิต 
N4 นางสาวสุพัตรา อาจมูลลา  
N5 นายพรศักดิ์ ไชยศิริโชติ 
N6 นางสาวปภัสสรา โสบุญ 

14.00 – 14.10 น. โชว์พิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2  
14.10 – 14.50 น. การแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด6คน  
14.50 – 15.00 น. โชว์พิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2  
15.00 – 15.10 น. ผู้เข้าชมร่วมให้ดอกไม้เป็นการให้คะแนน Poppular vote 
15.10 – 15.20 น.  ผู้เข้าประกวดตอบค าถามคณะกรรมการ 
15.20 – 15.30 น. ประกาศรางวัล Poppular vote  
15.30 – 15.50 น.  คัดผู้เข้าประกวดเข้ารอบ4คน  

ตอบค าถามชิงรางวัลชนะการประกวด 
15.50 – 16.00 น.  ประกาศรางวัลชนะการประกวดดาวเดือน 

        16.00 – 16.30 น.  พิธีปิดกิจกรรมประกวดดาวเดือน  
โดย อาจารย์ ดร. ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
ผู้เข้าประกวดและคณะกรรมการร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๒ 
วิธีด าเนินการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑๘๐ คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ Nurse freshy star 2022   

  ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
  ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 มีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น ๕ ระดับ ตามวิธีของ Likert Scale ได้ดังนี ้
 ระดับความส าคัญ   ค่าน  าหนักของคะแนนตัวเลือกตอบ 
 มากที่สุด    ก าหนดให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ ๕ คะแนน 
 มาก     ก าหนดให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ ๔ คะแนน 
 ปานกลาง    ก าหนดให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ ๓ คะแนน 
 น้อย     ก าหนดให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ ๒ คะแนน 
 น้อยที่สุด    ก าหนดให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ ๑ คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ก าหนด
เป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย แปลความ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ 
๓.๕๐ – ๔.๔๙ 
๒.๕๐ – ๓.๔๙ 
๑.๕๐ – ๒.๔๙ 
๑.๐๐ – ๑.๔๙ 

ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ  อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ  อยู่ในระดับ มาก 
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ  อยู่ในระดับ น้อย 
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ  อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

 
 

 

 

 

 

การด าเนินการเก็บข้อมูล 

  ๑. จัดเตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจโครง Nurse freshy star 2022 จ านวน ๑๘๐ ชุด 



 

          ๒. ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-
๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เพ่ือตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยในการตอบแบบสอบถาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
 ๔. เปิดระบบเก็บข้อมูลการประเมินโครงการฯ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๕. ท าการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมมาและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑. หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แปลค่าสถิติและจัดล าดับ 
 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 



 
 

บทที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีต่อโครงการ Nurse freshy 
star 2022 แบ่งผลการประเมินได้ ๓ ตอน ดังนี้ 

 n  แทน  ประชากร 
 �̅�  แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ตอนที่ ๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๓.๑ ข้อมูลทั่วไป เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง ๑๕๐ ๘๓.๓ 
ชาย ๓๐ ๑๖.๗ 
รวม ๑๘๐ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๓.๑  พบว่ามีประชากร (n) จ านวน ๑๘๐ คน  

ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ โดยน าเสนอความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แปลค่า

ความหมายตามเกณฑ์และจัดอันดับ ได้ดังนี้  
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ โดยแสดงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย แปลค่าและจัดอันดับ 

รายการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (
𝒙)

 

แปลผล อันดับ 

๑. เนื อหาสาระในกิจกรรม ๓๘ ๔๑ ๒๑ - - ๔.๗๑ มากสุด  
๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๒๙ ๒๖ ๔๕ - - ๓.๘๔ มากสุด  
๓. ความเหมาะสมในการจัดสถานที่กิจกรรม ๓๕ ๓๒ ๒๙ ๓ ๑ ๓.๙๗ มากสุด  
๔. ได้รับความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ
ประเพณีลอยกระทง 

๔๐ ๓๙ ๒๐ - ๑ ๔.๗๑ มากสุด ๓ 

๕. เกิดเจตคติที่ดีต่อสังคม ๕๐ ๓๔ ๑๖ - - ๔.๓๔ มาก
ที่สุด 

๒ 

6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการนี  ๔๖ ๓๒ ๒๑ - ๑ ๔.๔๒ มากสุด ๑ 

ค่าเฉลี่ยรวม ๒๔.๘๕ มาก 

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๕ 

จากตารางที่ ๓.๒  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ มาก (�̅� = ๒๘.๓๓) คิด
เป็นร้อยละ ๗๑.๖๗  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับดังนี้ 

๑. นักศึกษาได้ร้บประโยชน์จากโครงการนี้  (�̅� = ๔.๔๒) 



 
 

๒. เกิดเจตคติที่ดีต่อสังคม (�̅� = ๔.๓๔) 
๓. ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง (�̅� = ๔.๑๗) 

ตารางท่ี ๓.๓ แสดงผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็นต่อกิจกรรมของโครงการ โดยแสดงความถี่            
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แปลค่าและจัดอันดับ 

รายการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (
𝒙)

 

แปล
ผล 

อันดับ 

๑. นักศึกษามีคุณธรรมความ  
รับผิดชอบและวางแผนการจัดงาน
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

๖๑ ๕๕ ๓๐ ๒๑ ๑๓ ๓.๗๒๒๒ มาก ๗ 

๒. ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรม
ตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 

๕๐ ๕๙ ๔๖ ๑๔ ๑๑ ๓.๖๘๓๓ มาก ๘ 

๓. พิธีกรมีความสามารถในการสื่อสาร
และสามารถแก้ไขปัญหาได ้

๕๒ ๖๐ ๔๗ ๑๓ ๘ ๓.๗๕๐๐ มาก ๖ 

๔. นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการด าเนนิ
กิจกรรม 

๖๕ ๕๔ ๓๕ ๑๕ ๑๑ ๓.๘๑๖๖ มาก ๕ 

๕. มีการน าเสนอสื่อสารสนเทศ
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการ
โหวตคะแนนท่ีเหมาะสม 

๗๑ ๕๙ ๔๕ ๕ - ๔.๐๘๘๘ มาก ๓ 

๖. สามารถน าความรู้จากกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

๖๕ ๕๖ ๓๑ ๒๓ ๕ ๓.๘๕๐๐ มาก ๔ 

๗. การจัดโครงการมีคุณภาพได้อย่าง
ครอบคลมุและเหมาะสม 

๘๒ ๖๕ ๒๙ - ๔ ๔.๒๒๗๗ มาก ๑ 

๘. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจดั
โครงการดาวเดือน 

๖๗ ๖๓ ๕๐ - - ๔.๐๙๔๔ มาก ๒ 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๕๒๙๑ มาก 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๒ 

 
จากตารางที่ ๓.๓  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นของกิจกรรมในโครงการอยู่ในระดับ 
มาก (�̅� = ) คิดเป็นร้อยละ   โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับดังนี้ 
 
 

1. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  (�̅� = ๔.๐๙๔๔ ) 
2.  กิจกรรมนี้สามารถบูรณาการทางความคิดสู่การท างานเป็นทีม/การปรับตัวของบุคลากร/การ

ปฏิรูประบบการท างานในการปฏิบัติงาน (�̅� = ๓.๕๒๙๑) 
3.  กิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล พร้อมทั้งสามารถมองเห็นปัญหา

เป็นเรื่องท้าทาย (�̅� = ๓.๕๒๙๑) 



 
 
 
กราฟสรุปผลกิจจกรรมการประกวดดาว-เดือน  คณะพยาบาลศาสตร์ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ความคิดเห็นของและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการลอยประทีปบูชา
วารีนทีสวนบ้านแก้ว 

-ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่ ๔ 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม “การประกวดดาว - เดือน  คณะพยาบาลศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  โดย
ประเมินจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดดาว - เดือน  คณะพยาบาลศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี”  วันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๕ จากกลุ่มเป้าหมาย  ๑๘๐ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ 
 แบบประเมินกิจกรรม “การประกวดดาว - เดือน  คณะพยาบาลศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี” 
 
สถิติที่ใช้ 
 ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแปลค่า การจัดอันดับ และการวิเคราะห์ความถี่ค าตอบของแบบสอบถาม
ปลายเปิด รวมถึงแบบทดสอบค าถามแบบปลายปิด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

๑. ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
๑.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับ มาก (�̅� = ๑๙.๖๔) 

คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ 
๑.๒ ผลประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตารางท่ี ๓.๕      ผลประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที ่ ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

๑ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ ๘๐           ๑๘๐       
๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ ๘๐          ๘๐.๓๖       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๕ 

แนวทางและการแก้ปัญหา 

ปัญหาในการจัดโครงการ 

1.ระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมมีเวลาจ ากัด 

2.เครื่องเสียงมีปัญหาขณะจัดกิจกรรม 

3.ไฟเวทีและไฟบริเวณรอบๆพ้ืนที่จัดกิจกรรมสว่างไม่เพียงพอ 

4.งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม 

แนวทางในการจัดโครงการครั งต่อไป 

1.จัดหาพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรมให้เหมาระสมกับระยะเวลา 

2.จัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการด านินกิจกรรม 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าแข่งขันการประกวดดาวเดือนคณะพยาบาลศาสตร์ปี พ.ศ 2565 



 
 
 
 

 



 
 

คณบดี ดร วรรณี เดียวอิศเรศ กล่าวเปิดงานและร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าประกวด 

 
คณะกรรมการตัดสินดาวเดือน 



 
 

กิจกรรมคั่นเวลาให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม 
 

 
รอบแสดงความสามารถ 



 
 

 
 

รอบแสดงความสามารถ 



 
 

 

 
 

 



 
 

ช่วงอ าลาต าแหน่งจากดาวเดือนปี2563 

 
ประกาศผลผูช้นะการประกวดดาวเดือน 

 

 



 
 
 



 
 

ผูช้นะการประกวดดาวเดือนปี พ.ศ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ 


