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รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
ประเภทการบริการวิชาการ 

�  แบบสาธารณะ  (� แบบใหเปล�า / � แบบเชิงพาณิชย�)   

�  แบบเฉพาะ      (� แบบใหเปล�า / � แบบเชิงพาณิชย�)   
 
การบูรณาการการบริการวิชาการ 

�  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

�  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร�/ ประเด็นการจัดการความรู 

� การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต  � วิจัย / นวัตกรรม 

� ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม   � การบริหารจัดการท่ีเป/นเลิศ 

� ภาพลักษณ� / ชื่อเสียงขององค�กร  � ความเป/นนานาชาติ 
 

ส"วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ 
 
ช่ือโครงการ (รหัสงบโครงการ) :  รณรงค�สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม 
รหัสโครงการ  : 640348 
 
หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต ตองการใหนักศึกษามีจิตสํานึก
รับผิดชอบต�อสังคม จึงไดจัดโครงการ “การรณรงค�สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม” “Social Marketing Communication 
Campaign” โดยนักศึกษานําความรูดานวิชาชีพสื่อสารการตลาดท่ีเรียนมาใชสรางสรรค�งานสื่อสารเพ่ือการตลาดใหแก�
ชุมชนท่ีประกอบอาชีพต�างๆ เพ่ือ เป/นการบริการชุมชนและช�วยพัฒนาสังคมประเทศชาติท่ียั่งยืน ซ่ึงจะเป/นประโยชน�ต�อ
การเพ่ิมพูนประสบการณ�การปฏิบัติงานวิชาชีพสื่อสารการตลาดอย�างมีจิตสํานึกเพ่ือสังคมแก�นักศึกษา และเป/นการสราง
เสริมกิจกรรมสัมพันธ�ของสาขาวิชาสื่อสารการตลาดกับชุมชนต�างๆ 
 1.1 วัตถุประสงค1 

  1. เพ่ือกระตุนจิตสํานึกในการบริการสังคมใหกับนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการตลาดรุ�นใหม� 
  2. เพ่ือสรางเสริมกิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึกในการบริการชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนใหแก�นักศึกษาสาขาวิชา

สื่อสารการตลาด 
  3. เพ่ือเป/นการพัฒนาศักยภาพและสรางความม่ันใจในการทํางานดานวิชาชีพสื่อสารการตลาดร�วมกับสังคม

ชุมชนใหกับนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการตลาดต�อไปในอนาคต 
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1.2 เป3าหมายความสําเร็จตามวัตถุประสงค1 
เปVาหมายความสําเร็จตามวัตถุประสงค�โครงการท่ีต้ังไวโดยรวมผูเขาร�วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก

ท่ีสุด และพึงพอใจเรื่องการนําความรูท่ีไดจากการเขาร�วมกิจกรรมไปใชประโยชน� ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ประยุกต�ใชในชีวิตประจําวันและในวิชาชีพได 

 

กลุ"มเป3าหมาย (ผู6เข6าร"วมโครงการ/ผู6ใช6ประโยชน1) (ผู6ใช6งบประมาณ) 
 นักศึกษา 40  บุคลากร 2 ภายนอก 5  
 

สถานท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ 
 ผูเขาร�วมโครงการไดรับประโยชน�จากโครงการอยู�ในระดับดีหรือมากข้ึนไป 
 

ค"าเป3าหมาย 
 รอยละ 60 ของผูตอบแบบประเมิน 
 

เอกสารแนบรายงานโครงการ 
 ผลประเมินจากผูเขาร�วมโครงการ (ตอนแบบประเมินไม�นอยกว�ารอยละ 50 ของกลุ�มเปVาหมายผูใชประโยชน�) 
 
รายละเอียดรายจ"ายโครงการ 

รายการ หน�วย ราคา/หน�วย ยอดรวม หมายเหตุ 

1. วัสดุ/อุปกรณ� 1 7,000 7,000  

2. ค�าประชาสัมพันธ� 1 1,000 1,000  

ยอดรวมสุทธิ 8,000  

 
 
ส"วนท่ี 2 วิธีดําเนินการ 
 สรุปการดําเนินการและผลการดําเนินการ 
  1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนโครงการและแผนกิจกรรมในโครงการ  
  2. ดําเนินกิจกรรมในโครงการดานต�าง ๆ ไดแก�  
   2.1) รับสมัครนักศึกษาสาขาสื่อสารการตลาด ชั้นป\ท่ี 3 และ 4 ท่ีสนใจเขาร�วมโครงการ จํานวน 40 คน 
   2.2) คณาจารย� เจาหนาท่ีและนักศึกษาสาขาสื่อสารการตลาด ชั้นป\ท่ี 3 และ 4 ดําเนินการติดต�อกับ 
    ชุมชน/ผลิตภัณฑ�ต�าง ๆ และจัดกิจกรรมสรางสรรค�งานสื่อสารเพ่ือการตลาดใหชุมชน/ผลิตภัณฑ� 
    ในภาคเรียนท่ี 1/2564 
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ส"วนท่ี 3 ผลการดําเนินการ / การนาํไปใช6  
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
โครงการ 

ท่ีตั้งไว6ในระบบงบ 

ค"าเป3าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ท่ีตั้งไว6ในระบบงบ ผลท่ีได6 ท่ีตั้งไว6ในระบบงบ ท่ีแนบไว6 
ในภาคผนวก 

1. ผูเขาร�วมโครงการ 
ไดรับประโยชน�จาก
โครงการอยู�ในระดับดี 
หรือมากข้ึนไป 

1. รอยละ 60 ของ
ผูตอบแบบประเมิน 
โดยค�าเฉลี่ยมากกว�า  
3.51  

ผูเขาร�วมโครงการรอยละ 
95.65 ของผูตอบแบบประเมิน 
ไดรับประโยชน�จากโครงการ
อยู�ในระดับดีข้ึนไป 

1. ผลประเมินจาก
ผูเขาร�วมโครงการ  
(ตอบแบบประเมิน 
ไม�นอยกว�ารอยละ 50) 
ชองกลุ�มเปVาหมาย 
ผูใชประโยชน�) 

ตารางสรุปผล 
การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

2. จํานวนผูเขาร�วม
โครงการ 
 

2. รอยละ 80 ของ
กลุ�มเปVาหมาย 

ผูเขาร�วมประเมินมีจํานวน
รอยละ 106.38 ของ
กลุ�มเปVาหมายท่ีตั้งไว 

2. เอกสารลงชื่อ
ผูเขาร�วมโครงการ 

รายชื่อผูเขาร�วม
โครงการ  
จํานวน 50 คน 

 

1. จํานวนผูเขาร�วมโครงการตามท่ีต้ังในระบบ 47 คน โดยมีผูเขาร�วมโครงการท้ังสิ้น 50 คน คิดเป/นรอยละ 106.38 
2. จํานวนผูตอบแบบประเมิน 46 คน (คิดเป/นรอยละ 92.00 ของจํานวนผูเขาร�วมโครงการ 50 คน) 
3. จํานวนผูเขาร�วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก) จํานวน 44 คน คิดเป/นรอยละ 95.65 ของ

ผูตอบแบบประเมิน จํานวน 46 คน  
 

ส"วนท่ี 4 การตรวจสอบผลการดําเนินการ/อภิปรายความสําเร็จหรือไม"สําเร็จตามวัตถุประสงค1 
 จากผลการประเมินโครงการ “รณรงค�สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม” เป/นไปตามวัตถุประสงค�และแผน                   
การดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว ตามวัตถุประสงค�โครงการ โดยรวมผูเขาร�วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก
ผูเขาร�วมโครงการฯ พึงพอใจ ในประเด็นดานความคิดเห็นต�อกิจกรรม ในเรื่อง สามารถนําความรูท่ีไดจากการเขาร�วม
กิจกรรมไปใชประโยชน� ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกต�ใชในชีวิตประจําวันและในวิชาชีพได 
 
ส"วนท่ี 5   สรุปผลการดําเนินการ/ ข6อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 - ข6อเสนอแนะในการดําเนินงานครั้งก"อน (ถ6ามี) 
  จากผลการดําเนินงานครั้งก�อน ป\ 2563 ผลการประเมินโครงการโดยรวมของผูเขาร�วมโครงการมีความ         
พึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด และพึงพอใจเนื้อหาของกิจกรรมสรางความสัมพันธ�ท่ีดีของสมาชิกในชุมชน อีกท้ัง
ผูเขาร�วมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน�ในอนาคต 
 - ผลการประเมินในคราวนี้ 
  ผูเขาร�วมโครงการไดรับประโยชน�จากการเขาร�วมโครงการในระดับมากท่ีสุด ทําใหโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว 
 - ข6อเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในครั้งต"อไป 
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  - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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1. หลักฐานและเอกสารการดําเนินงานโครงการ ดังต"อไปนี้ 
 1.1 คําส่ังแต"งตั้งคณะทํางาน 
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 1.2 การเบิกงบประมาณโครงการ 
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2. รายช่ือผู6เข6าร"วมโครงการ 
 

โครงการ “รณรงค1ส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม” 
โดย สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด1ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร1 มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ลําดับ รหัส ช่ือ – สกุล 

1 6204936 ชวกร สุขสุวรรณวีร ี

2 6201329 ธนวิน แสนปร ุ

3 6202598 ธนภัทร� ไกรเนตร 

4 6001088 นริลญา กุลมงคลเพชร 

5 6204278 อภิชญา มาลัยทอง 

6 6104961 สุรสุฒิ คงไพศาลถาวร 

7 6203916 ปราณปรียา วงศ�กาอินทร� 

8 6203101 ชยณัฐ แดวจีน 

9 6005316 ธิตานันท� บัวหิรัญพนธ� 

10 6203213 กนกสนันท�พร ใจเสือ 

11 6104665 กนกวรรณ เงินแกว 

12 6103306 จิตรานนท� ประสงค�สุข 

13 6103579 ปวีณา เนียมรักษา 

14 6200531 กฤติยา ทุนอินทร� 

15 6104864 ธิดารัตน� สมวัฒน� 

16 6204816 ณัฐกานต� อ�อนแสน 

17 6102666 ปณาลี อินทรประสิทธิ์ 

18 6103608 กนกภรณ� ขันตี 

19 6202678 พัสตราภรณ� ชิงช�วง 

20 6105018 กรกนก สุนทรวที 

21 6200646 จิราพัชร ชมศาสตร� 

22 6301656 กุลปรียา เทพจินดา 

23 6204658 อริสรา องอาจ 

24 6100517 ธรรธิกามาศ สิงห�ลอ 

25 6103570 ชยุต หาญมุ�งธรรม 

26 6203357 อรจุฑา พูลทราย 

27 6202631 พุทธาภา เชิญรุ�งโรจน� 

28 6101017 ชานนท� สุขสังวาลย�ภ 
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ลําดับ รหัส ช่ือ – สกุล 

29 6202652 อริศยา ดุสนาทร 

30 6200946 มยูรศักด์ิ ศรีชาดา 

31 6203764 รัตนาพร รักชาติ 

32 6100031 ชนินทร� ภักด์ิจํานงค� 

33 6201704 อังชา ธรรมรัตโนทัย  

34 6301655 ปdญญดา อยู�ถ่ิน 

35 6202684 พัสวี วิริยะพงศ� 

36 6202589 อลิสสา สุวรรณพงษ� 

37 6204551 สรวิชญ� ณ ระนอง 

38 6103069 ธนพร บุญอ�อน 

39 6104132 ทัตติญาภรณ� ชํานิ 

40 6301654 มยุรินทร� อินทร�บํารุง 

41 6201678 ณัฐธยานันท� พรแกวสุกใส 

42 6004398 อภิสิทธิ์ แกวจีน 

43 6101318 บุษกร ศรีสตรียานนท� 

44 6201709 สมฤดี วิเศษวงค� 

45 6101561 ภูวดล เครือคํา 

46 6103055 นันท�นภัส เหล�าลือเกียรติ 

47  ผศ.ดร.วรทัย ราวินิจ 

48  ผศ.ดร.ชัชญา สกุณา 

49  ผศ.ดร.พิทักษ� ชูมงคล 

50  กาญจนา อุตสาห�การ 
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3. รูปกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ 
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4. แบบสอบถาม/แบบสํารวจ และตารางสรุปผลแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม  
โครงการรณรงค�สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม 

โดย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด�ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร�  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

โปรดทําเครื่องหมาย � ในช�องท่ีตรงกับความห็นของท�านมากท่ีสุด 
5 มากท่ีสุด    4 = มาก   3 = ปานกลาง    2 = นอย   1 = นอยท่ีสุด 

 

 
ข6อเสนอแนะอ่ืนๆ  
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณท่ีท�านสละเวลาในการตอบสอบถาม 

ประเด็น / หัวข6อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น6อย น6อยท่ีสุด 

1. ประเด็นด6านกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค�ของกิจกรรม       

มีการประสานงานเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดกิจกรรม      

ความชัดเจนของกระบวนการและข้ันตอนการจัดกิจกรรม        

มีการประชาสัมพันธ�ในชุมชนล�วงหนาเก่ียวกับกิจกรรม      

มีการอํานวยความสะดวกในการเขาร�วมกิจกรรม      

2. ประเด็นด6านความคิดเห็นต"อกิจกรรม 

ความเขาใจต�อกิจกรรมท่ีจดัดําเนินงาน      

เน้ือหาของกิจกรรมมีประโยชน�ต�อชุมชน       

เน้ือหาของกิจกรรมมีความเหมาะสม          

เน้ือหาของกิจกรรมสรางความสัมพันธ�ท่ีดีของสมาชิกในชุมชน      

การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีทําใหเห็นความสําคัญของชุมชนมากข้ึน      

สามารถนําความรูท่ีไดจากการเขาร�วมกิจกรรมไปใชประโยชน�       

3. ประเด็นด6านเจ6าหน6าท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความเหมาะสมในการแต�งกาย/บุคลิก/ความสภุาพ/ไมตรีจิตของเจาหนาท่ี 
ในการใหบริการ 

     

สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรม เช�น แผ�นปVายกิจกรรม คลิป วิดีโอ มีความเหมาะสม      



 

PDCA ปการศกึษา 2564 | 

 
แบบสํารวจ  

โครงการโครงการรณรงค�สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม 
โดย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด�ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร�  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 



 

PDCA ปการศกึษา 2564 | 

 
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการรณรงค�สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม 
โดย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด�ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

สรุปผล “โครงการรณรงค�สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม” ประจําป\การศึกษา 2564 มีผูเขาร�วมโครงการฯ และ                
มีความพึงพอใจโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
จากตาราง พบว�า ผูเขาร�วมโครงการ “รณรงค�สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม” ประจําป\การศึกษา 2564 พบว�า                 

พึงพอใจโดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค�าเฉลี่ย 4.76 เม่ือพิจารณา โดยละเอียด พบว�า ผูเขาร�วมโครงการฯ พึงพอใจ                 
ในประเด็นดานความคิดเห็นต�อกิจกรรม ในเรื่อง สามารถนําความรูท่ีไดจากการเขาร�วมกิจกรรมไปใชประโยชน� ท่ีค�าเฉลี่ย 
4.91 รองลงมา คือ เนื้อหาของกิจกรรมสรางความสัมพันธ�ท่ีดีของสมาชิกในชุมชน ท่ีค�าเฉลี่ย 4.89 และมีการประชาสัมพันธ�
ในชุมชนล�วงหนาเก่ียวกับกิจกรรม ท่ีค�าเฉลี่ย 4.83 ตามลําดับ 

 

ประเด็น / หัวข6อ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

แปลความ 

x  S.D. 

1. ประเด็นด6านกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค�ของกิจกรรม  4.74 0.44 มากท่ีสุด 

มีการประสานงานเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 4.72 0.46 มากท่ีสุด 

ความชัดเจนของกระบวนการและข้ันตอนการจัดกิจกรรม   4.78 0.42 มากท่ีสุด 

มีการประชาสัมพันธ�ในชุมชนล�วงหนาเก่ียวกับกิจกรรม  (3) 4.83 0.44 มากท่ีสุด 

มีการอํานวยความสะดวกในการเขาร�วมกิจกรรม 4.74 0.49 มากท่ีสุด 

ความเขาใจต�อกิจกรรมท่ีจดัดําเนินงาน 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

2. ประเด็นด6านความคิดเห็นต"อกิจกรรม 

เน้ือหาของกิจกรรมมีประโยชน�ต�อชุมชน  4.80 0.40 มากท่ีสุด 

เน้ือหาของกิจกรรมมีความเหมาะสม     4.72 0.46 มากท่ีสุด 

เน้ือหาของกิจกรรมสรางความสัมพันธ�ท่ีดีของสมาชิกในชุมชน (2) 4.89 0.31 มากท่ีสุด 

การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีทําใหเห็นความสําคัญของชุมชนมากข้ึน  4.80 0.40 มากท่ีสุด 

สามารถนําความรู6ท่ีได6จากการเข6าร"วมกิจกรรมไปใช6ประโยชน1 (1) 4.91 0.28 มากท่ีสุด 
3. ประเด็นด6านเจ6าหน6าท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความเหมาะสมในการแต�งกาย/บุคลิก/ความสภุาพ/ไมตรีจิตของเจาหนาท่ีในการใหบริการ 4.57 0.62 มากที�สุด 

สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.67 0.60 มากที�สุด 

สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรม เช�น แผ�นปVายกิจกรรม คลิป วิดโีอ มีความเหมาะสม 4.72 0.50 มากที�สุด 

รวม 4.76 0.30 มากท่ีสุด 




