
รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดมารยาทงาม 
ตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม   ครั้งท่ี ๔ 

หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ” 
 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรประกวดมำรยำทงำม ตำมวิถีไทย 

ร่วมใจสืบสำนวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “สุภำพชน คนบ้ำนสมเด็จฯ”เป็นกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ ๔   
ซ่ึงมีนิสิตให้ควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ ำนวนมำก  และกำรเป็นผู้ชนะในกำรประกวดครั้งนี้ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรม  หำกแต่มุ่งหวังให้นิสิตได้เรียนรู้ เข้ำใจ รักษำวัฒนธรรมที่ดีงำมและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรอนุรักษ์
สืบสำนวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป   โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ“สุภำพชน คนบ้ำนสมเด็จฯ”ในวัน
ศุกร์ที่ ๒๙ มกรำคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์และกำรประกวดมำรยำทงำม
และคุณลักษณะสุภำพชนประเภททีมในวันเสำร์ที่ ๓๐มกรำคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสนธิสัญญำเบำริ่งชั้น ๕  
อำคำร ๓๐ กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญอำจำรย์วินัย  วรวัตร์อำจำรย์มณฑล  ยิ่งยวด และอำจำรย์ปัณณภัค   
บัลลังก์ จำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยำกรและคณะกรรมกำรตัดสิน ซึ่งมีผู้สนใจเข้ำ
ร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรประมำณ ๒๕๐ คน และกำรประกวดมำรยำทฯประเภททีม ทีมละ ๔ คน  จ ำนวน  
๑๕  ทีม โดยมีผลกำรประกวดดังนี้ 

 
รางวัลชนะเลิศ(ทีมนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์) 

นำยณัฐพล    สีแสงหน่อม   
นำงสำวอรทัย  เชิงหอม  
นำงสำวอรทัย  สีชุม  
นำยธรณินทร์  มำขน  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ทีมนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์) 
 นำงสำวณัฐรภรณ์ เพ็งยี่สน   

นำงสำวพรพรรณ  นันทโพธิ์เดช 
นำยสุธินันท์  บุบผำสังข ์
นำยปฏิภำณ  แจ้งสันเทียะ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ทีมนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์) 
 นำยลัมปกรณ ์  พุ่มบำง 

นำยณัฐวุฒิ  ฉัตรเชียงกำญจน์ 
นำงสำวมำริสำ  แนวน้อยงำม 
นำงสำวปทิตตำ  กลิ่นขำว 

 รางวัลชมเชย  (ทีมนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์) 
  นำงสำวอุไรวรรณ โกกุล 

นำงสำวศิวพร  ทำเอ้ือ 
นำงสำวสุวนันท์  หลงชิน 
นำยพิพัฒน์  ศรีเบญจรัตน์ 

รางวัลชมเชย  (ทีมนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
นำยจิรวัฒน์  กิฬำโภชน์ 
นำยวัชรพงศ์  รอดรัตน์ 
นำงสำวสุรีพร  ทรงสะดี 
นำงสำวสุชำนรี  สุล ำปิง 



การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ” 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



การประกวดมารยาทงามและคุณลักษณะสุภาพชน ประเภททีม 
วันเสาร์ที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙ณ ณ ห้องประชุมสนธิสัญญาเบาริ่ง ชั้น ๕  อาคาร ๓๐ 

 

 

 

 
 

 
 



ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดมารยาทงาม 
ตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม   ครั้งท่ี ๔ 

หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ” 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 113 45.20 
หญิง 137 54.80 
รวม 250 ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.80 และเพศชำย 
คิดเป็นร้อยละ 45.20 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี 172 68.80 
๒๐ – ๓๐ ป ี 66 26.40 
๓๑ – ๔๐  ป ี 8 3.20 
๔๑ – ๕๐ ป ี 4 1.60 
๕๑ – ๖๐ ป ี 0 0.00 
๖๑ ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 250 ๑๐๐ 
 
จากตารางที่ ๒ พบว่ำ อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกท่ีสุดได้แก่ ต่ ำกว่ำ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.80 รองลงมำ
คือ อำยุ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 26.40 อำยุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 3.20 อำยุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็น
ร้อยละ 1.60 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 1 0.40 
มัธยมศึกษำ ๐ ๐ 
ปวช./ปวส. ๐ ๐ 
ปริญญำตรี 236 94.40 

สูงกว่ำปริญญำตรี 13 5.20 
รวม 250 ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๓ พบว่ำ กำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 94.40 
รองลงมำคือ สูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 5.20 และ  ประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตำมล ำดับ 
 
 
 



ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นิสิต / นักศึกษำ 237 94.80 
บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย 4 1.60 

อำจำรย์ 8 3.20 
ประชำชนทั่วไป 1 0.40 

อ่ืน ๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม 250 ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่ำ อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 94.80 
รองลงมำคือ อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 3.20 บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย คิดเป็นร้อยละ 1.60 และ ประชำชน
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดมารยาทงาม 
ตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม   ครั้งท่ี ๔ 

หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ” 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 
ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 

การประเมิน 
ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   250 77.62 ปานกลาง 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่ำงดี 250 82.51 มำก 
๓. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น/ซักถำมได้อย่ำงเต็มท่ี 250 79.37 ปานกลาง 
เฉลี่ย 250 79.83 ปานกลาง 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
๑. สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 250 81.46 มำก 
๒. ควำมพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม 250 80.00 มำก 
๓. ระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 250 79.79 ปานกลาง 
เฉลี่ย 250 80.41 มาก 
ด้านการบริการ    
๑. มีกำรตอบค ำถำม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน 250 82.03 มำก 
๒. กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ 250 81.18 มำก 
๓. มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย 250 75.66 ปานกลาง 
เฉลี่ย 250 79.62 ปานกลาง 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรจัดกิจกรรม 250 75.45 ปานกลาง 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรจัดกิจกรรม 250 79.58 ปานกลาง 
เฉลี่ย 250 77.24 ปานกลาง 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 250 77.62 ปานกลาง 
๒. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นได้ 250 77.06 ปานกลาง 
เฉลี่ย 250 77.34 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 250 78.89 ปานกลาง 

 
จากตางรางที่ ๕ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรน ำชมและควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกร ในระดับ
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 79.83 มีควำมพึงพอใจในด้ำนระยะเวลำและสถำนที่ ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ 
80.41 มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมนสะดวกของเจ้ำหน้ำที่และกำรประชำสัมพันธ์ ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.62 ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรจัดกิจกรรม ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
77.24 และ มีสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อและเผยแพร่ได้ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77.34 โดยคิด
เป็นค่ำเฉลี่ยรวม ร้อยละ 78.89 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 
 
 
 



ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 
 โปสเตอร์

ประชำสัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์ Website 

/facebook 
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

อ่ืนๆ 

คุณได้รับข่ำวสำรกำรจัดโครงกำรนี้จำกสื่อใด ๑๕.๒๒ 0.00 ๒๑.๗๔ ๕๔.๓๕ ๘.๗๐ 
 
จากตางรางที่ ๖ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จำกสื่อบุคคลมำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 54.35 รองลงมำคือ Website/facebook คิดเป็นร้อยละ 21.74 โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ คิดเป็น
ร้อยละ 15.22 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตำมล ำดับ 
 
 












