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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
ประเภทการบริการวิชาการ 

◼  แบบสาธารณะ  (◼  แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
❑  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกับการวิจัย   

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามทีข่อในงบประมาณ  
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ส่วนที่ 2 ส่วนการดำเนินงาน 
1. ประชุมทีมงานเพื่อวางแผน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ทราบ 

3. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

4. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการส่งคลิปผลงานเพ่ือคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ 

5. ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก 

6. การอบรม: การฝึกทักษะด้านการแสดง เทคนิคการร้องเพลง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างผลงานโชว์ โดย

วิทยากรผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจาก นิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยดนตรี เป็นเวลา 2 

วัน ตั้งแต่ 8.30-16.00 น. (ไม่ค้างคืน) 

7. การฝึกซ้อม : แบ่งทีมนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น 5 ทีม และทีมโปรดิวเซอร์ 5 ทีม ออกแบบบทเพลง ฝึกซ้อม

การแสดง  

8. การแสดงผลงาน: จัดแสดงโชว์ผลงานของนักเรียนผู้เข้าร่วมซึ่งจะเน้นการเปิดพื้นที่ให้แสดง ไม่เน้นการแข่งขัน โดย

จัดงานควบคู่ไปกับการ Live Streaming เพ่ือลดการรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน 

และ ทีมงานประมาณ 50 คน 

9. วิเคราะห์ และอภิปรายผลการดำเนินงาน จากการประเมิน นำไปสู่การสรุปผลการดำเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากข้ึนไป 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบประเมิน ตัวชี้วัดที ่2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
เอกสารแนบรายงานโครงการ 
1. ผลประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ (ตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์) 2. เอกสาร
ลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ส่วนที่ 3  
การประเมินโครงการ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 
ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ใน
ระบบงบ 

ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

1.ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก าร ได้ รั บ
ประโยชน์จากโครงการอยู่ใน
ระดับดีหรือมากข้ึนไป 

1.ร้ อ ย ล ะ  60 
ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 3.51 
ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ ร้อย
ละ 96.60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมินได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีมาก 

1. ผลประเมินจาก
ผู้ เข้ าร่ วม โครงการ 
(ตอบแบบประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของกลุ่ม เป้ าหมาย
ผู้ใช้ประโยชน์) 

ตารางสรุปผลการ
ประเมินความพึ ง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
97 ของกลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้ง
ไว้ 

2. เอกสารลงชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ลิ ง ก์ ผู้ ส มั ค ร
ออนไลน์ 

 
**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ 100 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97  
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรอบคัดเลือก 25 คน ตอบแบบประเมิน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 96 ของจำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งหมด) 
3. ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 24 คน มีความพึงพอใจระดับ “มากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมรอ้ยละ 96.60 
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ส่วนที่ 4   การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) 
 
- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

ไม่มี เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก 
 
- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
 
- ผลการประเมินในครั้งนี้ 
  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Page ทางเดียว และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้สมัครเกิดความกลัวและไม่แน่ใจในการเข้าร่วมโครงการ สำหรับในการดำเนินการ
อบรมและฝึกซ้อม เกิดอุปสรรคในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมและทีมทำงานติด
เชื้อทำให้ความต่อเนื่องในการฝึกซ้อม และขั้นตอนของการผลิตผลงานมีความล่าช้ากว่าที่กำหนด และใน
ด้านของงบประมาณไมเ่พียงพอ เนื่องจากการวางแผนงานและตั้งงบประมาณไม่คลอบคลุมกับการ
ดำเนินงานที่เกดิขึ้นจริง 

 
- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
  ในด้านการประชามสัมพันธ์ ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น วางแผนเรื่อง
ความปลอดภัยและมาตรการป้องกนัจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโควิด -19 หรือโรคอ่ืนๆ ในอนาคต 
และด้านงบประมาณ ควรวางแผนการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบงบประมาณ
ปีก่อนหน้าที่ทำ และเพ่ิมเติมสิ่งที่ขาด 
 
ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งท่ีเกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ)   
.................................................................................................................................. ....................................
............................................................ ....................................................................... 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนอาจารย์ท้ังหมด

ในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
รายชื่อของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ 
2. อาจารย์ปนัดดา ทรัพย์ภคกุล 
3. อาจารย์วีรภัทร์ อ้ีงอัมพร 
4. ผศ.พลังพล ทรงไพบูลย์ 
5. ผศ.วรวุฒิ อ่อนน่วม 
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*หมายเหต ุ ทางคณะสามารถเพิ่มเตมิขอ้มูลอื่นๆได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

โปรดแนบเอกสารตามรายการที่ท่านได้ระบุไว้ในสว่น 
ที ่3 ให้ครบถ้วน 

***กรณี มีแบบสอบถามโปรดแนบตัวอย่าง 
แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ The Next Icon 

 

คำชี้แจง โปรดทำเคร่ืองหมาย / ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.เพศ    ชาย   หญิง   

2.ท่านทราบข่าวกิจกรรมจาก    Facebook Page มหาวิทยาลัยรงัสิต  คนรู้จักแนะนำ 

 Facebook Page คณะนเิทศศาสตร ์ Facebook Page วิทยาลัยดนตร ี  อื่นๆ ............................................ 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครมีความท่ัวถึง      
2.เกณฑ์การรับสมัคร และคุณสมบัติ มีความเหมาะสม      

3.ขั้นตอนการสมัครมีความสะดวก และเหมาะสม      

4.วิทยากรหัวข้อเทคนิคการร้องเพลงมีความรู้ความสามารถ      

5.วิทยากรหัวข้อเทคนิคการเต้นและแสดงมีความรู้ความสามารถ      

6.ทีมพ่ีๆ โปรดิวเซอร์มีความรู้ความสามารถ      

7.ระบบการจัดการท่ีดีในการประสานงานสื่อสารของพี่ๆ ทีมงาน       

8.อุปกรณ์และสถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกสบายและ 
ทันสมัย 

     

9.ท่านมีความพงึพอใจกับการแบ่งกลุ่มทีมท่ีโปรดิวเซอร์กำหนดให้      

10.ท่านมีความพึงพอใจกับบทเพลงท่ีได้รับ      

11.ท่านรู้สึกเป็นกันเองและได้ใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ 

วิทยากร 

     

12.ท่านได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการร้องเพลงมากขึ้น      

13. ท่านไดเ้รียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการเต้นมากขึ้น      

14.ท่านไดเ้รียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการแสดงมากขึ้น      

15.ท่านได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานผลิตเพลง  

และผลิตผลงานการแสดง 

     

16.ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการตามความคาดหวัง      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

............................................................................................................................................. 
 
รายงานสรุปผลกิจกรรม “The Next Icon” 

สามารถสรุปผลได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 
1.ผู้สมัคร / ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 97 คน และผ่านการคัดเลือกเป็นศิลปินฝึกหัดจำนวนทั้งสิ้น 25 คน โดยผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกท้ัง 25 คนนี้ จะได้รับการอบรม และฝึกซ้อมจากวิทยากรต่อไป 
 
2.1 จำนวนผู้ประเมินแบบสอบถาม  

สถานะผูเ้ข้าร่วม จำนวนผู้ประเมินแบบสอบถาม 
คิดเป็นร้อยละ 

(จากผู้เข้าร่วมโครงการ) 

เพศชาย 9 36 

เพศหญิง 15 60 

รวม 24 96 

 

จากการจัดโครงการ The Next Icon มีผู้ประเมินแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 24 คน จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน 
แบ่งออกเป็นเพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 เพศหญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 96 จากผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 

 

3.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมกิจกรรม 
จากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ The Next Icon ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในด้าน

ต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ข้อมลูจากเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 
- มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
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- มีความพึงพอใจมาก   ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
- มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนน เท่ากับ 3  
- มีความพึงพอใจน้อย   ระดับคะแนน เท่ากับ 2  
- มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 1  

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด 2532 : 111  
- ค่าเฉลี่ยระดับ  4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจมากที่สุด  
- ค่าเฉลี่ยระดับ  3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก  
- ค่าเฉลี่ยระดับ  2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง  
- ค่าเฉลี่ยระดับ  1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจน้อย  
- ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

1.1 สถานะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และเพศหญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60  
1.2 ทางด้านการประชาสัมพันธ์ 

มีผู้ทราบข่าวกิจกรรมจากคนรู้จักแนะนำ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 38, Facebook Page มหาวิทยาลัยรังสิต 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 33 , Facebook Page วิทยาลัยดนตรี 5 คน คิดเป็น 21 และ Facebook Page คณะนิเทศ

ศาสตร์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ  

ผลลัพธ ์
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครมีความท่ัวถึง 8 13 3 0 0 4.21 มาก 
2.เกณฑ์การรับสมัคร และคุณสมบัติ มีความเหมาะสม 22 2 0 0 0 4.92 มากที่สุด 
3.ขั้นตอนการสมัครมีความสะดวก และเหมาะสม 19 5 0 0 0 4.80 มากที่สุด 
4.วิทยากรหัวข้อเทคนิคการร้องเพลงมีความรู้ความสามารถ 24 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 
5.วิทยากรหัวข้อเทคนิคการเต้นและแสดงมีความรู้ความสามารถ 24 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

6.ทีมพ่ีๆ โปรดิวเซอร์มีความรู้ความสามารถ 20 4 0 0 0 4.97 มากที่สุด 

7.ระบบการจัดการท่ีดีในการประสานงานสื่อสารของพี่ๆ ทีมงาน  18 6 0 0 0 4.75 มากที่สุด 

8.อุปกรณ์และสถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกสบายและ 
ทันสมัย 18 6 0 0 0 4.75 

มากทีสุ่ด 

9.ท่านมีความพึงพอใจกับการแบ่งกลุ่มทีมท่ีโปรดิวเซอร์กำหนดให้ 19 5 0 0 0 4.80 มากที่สุด 

10.ท่านมีความพึงพอใจกับบทเพลงท่ีได้รับ 24 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

11.ท่านรู้สึกเป็นกันเองและได้ใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ 24 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 
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จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 24 คน มีความพึงพอใจระดับ “มากที่สุด” โดยมีหัวข้อที่ได้รับ 

คะแนนค่าเฉลี่ยระดับเต็ม 5.00 ได้แก่ วิทยากรหัวข้อเทคนิคการร้องเพลงมีความรู้ความสามารถ, วิทยากรหัวข้อเทคนิคการ

เต้นและแสดงมีความรู้ความสามารถ, ท่านมีความพึงพอใจกับบทเพลงที่ได้รับ, ท่านรู้สึกเป็นกันเองและได้ใกลช้ิดกับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากร และท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการตามความคาดหวัง 

 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

 

วิทยากร 

12.ท่านได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการร้องเพลงมากขึ้น 20 4    4.83 มากที่สุด 

13. ท่านได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการเต้นมากขึ้น 19 5 0 0 0 4.80 มากที่สุด 

14.ท่านได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการแสดงมากขึ้น 15 9 0 0 0 4.63 มากที่สุด 

15.ท่านได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานผลิตเพลง  

และผลิตผลงานการแสดง 21 3 0 0 0 4.88 
มากที่สุด 

16.ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการตามความคาดหวัง 24 0 0 0 0 5.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.83 มากที่สุด 

ร้อยละ 96.6 
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การคัดเลือกผูส้มัครออนไลน ์

 

  

 
การอบรมการเต้นและการแสดง 
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การอบรมด้านการร้องเพลง 

 
 

 
 
 
 
 

 
การประชุมพดูคุยและตดิตามผลการพัฒนาฝึกซ้อม 
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Link ไฟล์ผู้สมัคร 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wv2BLXzCJ0bzk97N08FCH6xfoBB3N-xG 

   
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wv2BLXzCJ0bzk97N08FCH6xfoBB3N-xG
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