
รายงานผลการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
“ผู้น าเยาวชน เรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ” รุ่นที่ ๒ 

 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง “ผู้น ำเยำวชน 
เรียนรู้งำนสืบสำนพระรำชด ำริ” รุ่นที่ ๒ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เยำวชน เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ พระ
มหำกรุณำธิคุณและพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนควำมช่วยเหลือผ่ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และสร้ำงเยำวชน
คนรุ่นใหม่ที่ได้สืบสำนและน้อมน ำพระรำชด ำริไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและสำมำรถบูรณำกำรไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม
ได้ โดยผ่ำนกระบวนกำรบรรยำยและกำรแบ่งกลุ่มฝึกอบรม และกำรประกวดภำพถ่ำย ในหัวข้อ “วิถีเกษตรของพ่อ”โดยมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๖๐ คน 
 
กิจกรรมวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙    

กำรบรรยำยให้ควำมรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ในพ้ืนที่จริง ในฐำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ อำทิฐำนกำรเรียนรู้หลักกำรทรงงำนของพ่อฐำนกำรเรียนรู้วิถีเกษตรของ
พ่อ  และฐำนกำรเรียนรู้กิจกรรมสร้ำงสรรค์ควำมคิด “รู้ รัก สำมัคคี”ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว จ.ปทุมธำนี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมในวันที่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙    
 

กำรกำรประกวดภำพถ่ำย ในหัวข้อ “วิถีเกษตรของพ่อ”ณห้องประชุมชั้น ๕ อำคำร ๓๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำโดยมีผลกำรประกวดดังนี้ 

 
 

 
 

ร 
 
 
 
 
 รำงวัลชนะเลิศ           รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

    นำงสำวจิรำวรรณ   ป้องกัน            นำงสำวเมธิณีรำชเจริญ 
       นิสิตสำขำรวิชำศิลปศึกษำ คณะครุศำสตร์  นิสิตสำขำวิชำศิลปศึกษำ คณะครุศำสตร์     

 
 

  
 
 
 

 
    รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒         รำงวัลชมเชย 
       นำยธำนินทร์  สังโพธิ์                         นำงสำววรดำ ชำลี  

นิสิตสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร   นิสิตสำขำวิชำศิลปศึกษำ คณะครุศำสตร์     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                 รำงวัลขวัญใจมหำชน  
      (คะแนนจำกยอดกด Like ใน Facebook) 
                 นำยวชิรำ วิชำผง  
       นิสิตสำขำวิชำศิลปศึกษำ คณะครุศำสตร์     

 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
“ผู้น าเยาวชน เรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ ๒” 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี 
จัดโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย ๑๘ ๔๕.๐๐ 
หญิง ๒๒ ๕๕.๐๐ 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ และเพศชำย คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๐๐ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี ๐ ๐.๐๐ 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๔ ๑๐.๐๐ 
๓๑ – ๔๐  ป ี ๑๗ ๔๒.๕๐ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๑๓ ๓๒.๕๐ 
๕๑ – ๖๐ ป ี ๖ ๑๕.๐๐ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
จากตารางท่ี ๒ พบว่ำ อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ อำยุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ รองลงมำคือ 
อำยุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐ อำยุ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ และ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๐๐ ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษำ ๐ ๐ 
ปวช./ปวส. ๐ ๐ 
ปริญญำตรี ๕ ๑๒.๕ 

สูงกว่ำปริญญำตรี ๓๕ ๘๗.๕ 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๓ พบว่ำ กำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ สูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ 
รองลงมำคือ ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ตำมล ำดับ 
 
 



ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นิสิต / นักศึกษำ ๐ ๐.๐๐ 
บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย ๖ ๑๕.๐๐ 

อำจำรย์ ๓๔ ๘๕.๐๐ 
ประชำชนทั่วไป ๐ ๐.๐๐ 

อ่ืน ๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่ำ อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ รองลงมำคือ 
บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
“ผู้น าเยาวชน เรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ ๒” 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี 
จัดโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   260 82.37 มำก 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่ำงดี 260 82.51 มำก 
๓. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น/ซักถำมได้อย่ำงเต็มที่ 260 79.37 มำก 
เฉลี่ย 260 81.41 มำก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
๑. สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 260 81.46 มำก 
๒. ควำมพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม 260 80.00 มำก 
๓. ควำมพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม 260 79.79 มำก 
4. ระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 260 77.62 มำก 
เฉลี่ย 260 79.71 มำก 
ด้านการบริการ    
๑. มีกำรตอบค ำถำม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน 260 77.06 มำก 
๒. กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ 260 75.66 มำก 
๓. มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย 260 73.01 มำก 
เฉลี่ย 260 75.24 มำก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรจัดกิจกรรม 260 75.45 มำก 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรจัดกิจกรรม 260 79.58 มำก 
เฉลี่ย 260 77.52 มำก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 260 82.03 มำก 
๒. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นได้ 260 81.18 มำก 
เฉลี่ย 260 81.60 มำก 

เฉลี่ยรวม 260 79.09 มาก 
 
จากตางรางที่ ๕ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรน ำชมและควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกร ในระดับที่มำก  คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๑๖ มีควำมพึงพอใจในด้ำนระยะเวลำและสถำนที่ ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒ มีควำมพึงพอใจด้ำน
กำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมนสะดวกของเจ้ำหน้ำที่และกำรประชำสัมพันธ์ ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓ ได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรจัดกิจกรรม ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ และ มีสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อและ
เผยแพร่ได้ ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ โดยคิดเป็นค่ำเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๘๘.๗๑ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจในระดับมำก  
 



การประชาสัมพันธ์ 
ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม internet โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อน หน่วยงาน

ต้นสังกัด 
อ่ืน ๆ 

๑.คุณได้รับข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมนี้จำกสื่อใด 29 47 47 51 130 
คิดเป็นร้อยละ 11.15 18.08 18.08 19.61 50.00 
 
จากตางรางที่ ๖ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จำกหน่วยงำนต้นสังกัดมำกท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ รองลงมำคือ internet คิดเป็นร้อยละ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๐๐ ตำมล ำดับ 
 
เพิ่มเติม 
1. สนุกและได้ควำมรู้ 
2.สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยทอดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่นิสิต ได้ 
3. เป็นโครงกำรที่ได้ควำมรู้เรื่องกำรท ำกำรเกษตรอย่ำงพอเพียง ปลอดสำรพิศ 
4.เป็นกิจกรรมที่มีควำมน่ำสนใจ  
 
ข้อเสนอ  
1.อยำกให้จัดต่อไปทุกปี 
2.อยำกให้จัดที่โครงกำรในพระรำชด ำริในต่ำงจังหวัด เช่น ดอยค ำ ดอยตุง อ่ำงขำง หัวหิน ฯลฯ 
 
 
 


