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คํานํา 
 

 เนื่องดวย ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดกิจกรรมโครงการลอยกระทง ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 ณ.ริมคลองหนองเหล็ก ซึ่งทางสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร  ไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย  
เพื่อใหนิสิตไดรวมสืบทอดวัฒนธรรมและธํารงศิลปวัฒนธรรมไทยไดอยูคูสังคมสืบตอไป เพื่อปลูกฝงจิตสาํนกึ
ที่ดีในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรวมกันรณรงคตอตานยาเสพติด และของมึนเมา 

ดังนั้น  สโมสรนิสิตจึงไดจัดทํารายงานการสรุปและประเมินผลฉบับนี้ข้ึน  เพื่อเปนการสรุปผลการจัด
กิจกรรมโครงการลอยกระทงในครั้งนี้  ซึ่งจะไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและปฏิบัติงานในโครงการ
คร้ังตอ  ๆ ไป     
 
   
 
  

        สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร 
 ผูจัดทํา 
19   ธันวาคม   2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

สารบัญ 
 
บทที ่           หนา 
 
1.  รายละเอียดกิจกรรม.......................................................................................................  

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………... 1 
ผูรับผิดชอบโครงการ………………………………………………………………………. 1 
หลักการและเหตุผล................................................................................................... 1 
วัตถุประสงค............................................................................................................. 1 
ระยะเวลาดําเนินการ................................................................................................. 1 
กลุมเปาหมายของโครงการ……………………………………………………………….. 1 
สถานที่ดําเนินโครงการ.............................................................................................. 1 
ลักษณะกิจกรรม....................................................................................................... 2 
ผลที่ขาดวาจะไดรับ................................................................................................... 2 
งบประมาณ.............................................................................................................. 2 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์...................................................................................................... 3 

- ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต  (out put)……………………………………………..... 3 
- ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ  (out come).............................................................. 3 

 
2.  ผลการดําเนินงาน........................................................................................................... 4-5 
 
3.  การดําเนนิโครงการ........................................................................................................ 6-8 
 
4.  การวิเคราะหและสรุปผล................................................................................................ 9-11 

สรุปแบบประเมินโครงการ.......................................................................................... 9-11 
 สรุปงบประมาณ........................................................................................................ 11-12 
  
ภาคผนวก           
 
 
 
 

 



  
 
 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่           
                          หนา 
 

2.1    ข้ันตอนการทาํกระทงใหญ       6 
2.2      ข้ันตอนการทาํกระทงใหญ       6 
2.3 ข้ันตอนการทาํกระทงใหญ       7 
2.4 กระทงใหญของคณะสหเวชศาสตร      7 
2.5 ขบวนแหคณะสหเวชศาสตร       8 
2.6 ขบวนแหกระทงใหญคณะสหเวชศาสตร      8

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
รายละเอียดโครงการ 

 
ชื่อโครงการ โครงการลอยกระทง 
 
สโมสร/ชมรม สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร 
   
อาจารยที่ปรกึษาผูรับผิดชอบโครงการ 
  อาจารยมนัทนา  วาดไธสง 
 
นิสิตผูรับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวสมฤทัย  วัฒนชยั   

นางสาวพิรารัตน  ฉัตรรัตนกุลชัย 
  นางสาวศิริกญัญา รวมสุข 
   
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเปนการสบืสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูชั่วลูกชัว่หลานไมใหวัฒนธรรม
ตะวันตกและคานิยมที่ผิดจารีตประเพณทีําใหอนุชนรุนหลงัลืมรากแกวแหงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย การ
สืบสานวัฒนธรรมไทย  ดังเชน  การจัดกิจกรรมลอยกระทง จะชวยปลูกฝงใหนิสิตและสงเสริมใหบุคลากร
ตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  อันไดแก  การแตงกายแบบไทย  การจดัขบวนแหกลองยาว  การ
รําไทย  การประดิษฐกระทง  การระลึกถงึคุณคาของแมน้ําลาํธารเปนตน  
 
วัตถุประสงคของโครงการ 

๑. เพื่อเปนการสบืสานวัฒนธรรมไทยอันดงีามใหคงคูอยูกบัคนไทยและสังคมไทยตอไป 
๒. เพื่อเปนการสงเสริมความสามัคคีในการทาํงานรวมกนัของนิสิตและบคุลกรภายในคณะ 
        และสามารถทาํงานรวมกับคณะอื่นๆได 
๓. เพื่อเพิม่ทกัษะในการทํากิจกรรมและการดําเนนิชีวิตทีน่อกเหนือจากการเรียน 

ในหองเรียนและจากตาํราเรยีน 
๔. เพื่อเปนการประชาสัมพนัธคณะสหเวชศาสตรใหนิสิตและประชาชนทั่วไปรูจัก 

คณะสหเวชศาสตรมากยิง่ขึน้ 
๕. เพื่อเขารวมกจิกรรมที่องคการนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวรจัดขึ้น 

 
ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 วันที่   ๑๑ – ๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 



  
 

 
เปาหมายผูเขารวมโครงการ 
 นิสิตคณะสหเวชศาสตร   จาํนวน  ๒๕๐ คน 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน  ณ   ริมคลองหนองเหล็ก    มหาวทิยาลยันเรศวร 
 
ลักษณะการปฏิบัติงาน 

๑. จัดสงนิสิตคณะสหเวชศาสตรเขารวมประกวดนางนพมาศจํานวน  ๑  คน 
๒. จัดทําร้ิวขบวนและรถขบวนแหสําหรับใสกระทงใหญพรอมที่นัง่นางนพมาศจํานวน  ๒  คน 
๓. จัดทํากระทงขนาดใหญเสนผานศนูยกลาง  ๑  เมตร 
๔. จัดสงนิสิตคณะสหเวชศาสตรรวมประกวดรองเพลงลกูทุงและหางเครือ่ง 
๕. จัดสงนิสิตคณะสหเวชศาสตรรวมประกวดชุดแฟนซีอนุรักษส่ิงแวดลอม 
๖. จัดสงนิสิตคณะสหเวชศาสตรรวมประกวดประดิษฐกระทงฝมือ 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑. นิสิตมีความรักความสามัคคีในการทาํงานรวมกนั 
๒. นิสิตไดเรียนรูการทาํงานและทักษะในการดําเนนิชีวิตที่ไมสามารถหาไดในตําราเรียน 
๓. นิสิตตระหนกัและเล็งเห็นถงึคุณคาของวัฒนธรรมไทย 
๔. นิสิตมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองไดทําขึ้นรวมถงึความภูมิใจในความเปน 

คณะสหเวชศาสตร 
๕. นิสิตคณะอื่นๆ รวมถงึประชาชนทัว่ไปไดทราบถึงบทบาทดานอื่นๆ ของคณะสหเวชศาสตรมากยิง่ขึน้ 

 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน 
 โดยเบิกคาใชจายที่ไดรับการโอนเงนิจากงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยนเรศวร กองทนุทาํนุศิลปะ 
วัฒนธรรม  งานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  สํานักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพนับาทถวน)  และ
งบประมาณรายไดคณะสหเวชศาสตร  แผนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม  งานทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
กองทนุทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  “โครงการลอยกระทง”  จํานวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่น
บาทถวน)  และงบประมาณรายไดสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จาํนวนเงนิ  ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพัน
บาทถวน)  รวมเปนเงนิทัง้สิ้น  ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถวน)    
 
 
 
 



  
 
 
ประมาณคาใชจาย โดยมีรายการดังนี ้

๑.  คาเชาชุดและแตงหนาทําผมนางนพมาศ   ๒,๕๐๐  บาท 
 ๒.  คาเชาชุดสําหรับการแสดง,ขบวน    ๗,๐๐๐  บาท 
 ๓.  คาจางตกแตงรถ,กระทง     ๙,๐๐๐  บาท 
 ๔.  คาวัสดุ                   ๑,๕๐๐  บาท 
    รวมทั้งสิ้น               ๒๐,๐๐๐  บาท   
 
   *หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถวัเฉลี่ยได 
 
ตัวชี้วัดผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
 1.  ตัวชีว้ัดวตัถุประสงค : output 
  1.1.  มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ ๘๐  ของจาํนวนที่กาํหนด 
 2.  ตัวชีว้ัดเปาหมายผลผลิต : outcome 
  2.1.  ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี 
 
กําหนดการสงรายงานการประเมินผลโครงการ 
  หลังเสร็จส้ินโครงการภายใน  ๓๐  วัน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

แบบสรุปผลการดําเนินการตามโครงการลอยกระทง 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
1.  ชื่อโครงการ โครงการลอยกระทง  ประจําปการศึกษา  2551 
2.  รหัสโครงการ สห 401 
3. ลักษณะกจิกรรม เดินขบวนแหกระทงใหญ และการประกวดตาง ๆ 
4. ตอบสนองพนัธกิจของคณะสหเวชศาสตรดาน 
  ผลิตบัณฑิต 

 งานวิจยัและงานสรางสรรค 
 บริการวิชาการ 

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 บริหารวิชาการ 

5 กลุมเปาหมาย  
 • ประเภทผูเขารวมโครงการ อาจารย  เจาหนาที ่ นิสิตคณะสหเวชศาสตร 
 • จํานวนผูเขารวมตามเปา  (คน) 250  คน 
 • จํานวนจรงิที่เขารวม  (คน) 270  คน 
6. ขอบเขตการประเมิน (ถามี)   
 • ขอบเขตดานพื้นที:่ คณะสหเวชศาสตร 
 • ขอบเขตระยะเวลา:  11-12 พฤศจกิายน  2551 
 • กลุมตัวอยางที่ประเมนิ / จํานวน(คน): นิสิตคณะสหเวชศาสตร 250  คน 
 • เครื่องมือที่ใชในการประเมิน: แบบสอบถาม 
 • ผลประเมินจากแบบสอบถาม  (ถามี) มีความประทบัใจในการเขารวมโครงการ  อยูในเกณฑ

มากที่สุด  รอยละ 54.3 
7 งบประมาณ 
 • งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ: 20,000  บาท 
 • เบิกจายจริง: 20,000  บาท 
 • ยังไมไดเบิกจาย:  0 บาท 
8 ตัวชี้วัดผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
 8.1 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค :output 
  8.1.1 มีผูเขารวมกจิกรรมไมนอยกวา รอยละ ๘๐  ของจํานวนทีก่ําหนด 
     บรรล ุ   ไมบรรล ุ
 8.2 ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต :outcome 
  8.2.1 ระดับความพงึพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี 
     บรรล ุ   ไมบรรล ุ

 



  
 

9 AAR : After Action Review 
 9.1 ส่ิงที่ไดเกนิความคาดหมายของโครงการเมื่อดําเนนิการเสร็จส้ินแลว 
 1. ไดรูจักเพื่อนมากขึ้น 

2. ทุกคนรวมมือรวมใจกันกันดใีนการทํากิจกรรม 
3. ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดรองเพลงลูกทุง 

 9.2 ส่ิงที่ไดนอยกวาความคาดหมายของโครงการเมื่อดําเนนิการเสร็จส้ินแลว 
        1.  คณาจารยมารวมลอยกระทงนอย 
 9.3 ส่ิงที่ไดเรียนรูจากการดําเนนิโครงการ 
 1. รูวิธีการทํางานรวมกนั 

2. ผูนําตองมีความรับผิดชอบงานจึงจะสําเรจ็ 
 9.4 หากจะดําเนนิการโครงการเชนนี้อีกมีแนวทางพัฒนาอยางไร 
       1.    ทกุคนตองใหความรวมมือในการทํากจิกรรม   

      2.    การประสานงานตองมีความรวดเร็ว 
 
 

 
(ลงชื่อ) .................................................... 
   ( อาจารยวีระพงษ  ชิดนอก ) 

                ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

       (ลงชื่อ) .................................................... 
                (รองศาสตราจารยมาลินี   ธนารุณ) 
             คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
การดําเนินโครงการลอยกระทง  ประจําป  2551 

  วันที ่ 11-12  พฤศจิกายน 2551 
ณ  ริมคลองหนองเหลก็  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

*************************************** 

 
 

ภาพที่  2.1 ....ข้ันตอนการทํากระทงใหญ.... 
 

 
 

ภาพที่  2.2  ......ข้ันตอนการทํากระทงใหญ..... 
 
 

 



  

 
 

ภาพที่  2.3  ......ข้ันตอนการทํากระทงใหญ ..... 
 

 
 

ภาพที่  2.4 ....กระทงใหญของคณะสหเวเชศาสตร.... 
 

 



  

 
 

ภาพที่  2.5  ...... ขบวนแหคณะสหเวชศาสตร ..... 
 
 
 

 
 

ภาพที่  2.6  ...... ขบวนแหกระทงใหญคณะสหเวชศาสตร..... 
 
 
 

 



  
การวิเคราะหและสรุปผลโครงการลอยกระทง  ประจําป  2551 

************************************* 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ                  ชาย  คิดเปนรอยละ  14.8           หญิง  คิดเปนรอยละ  85.2 
2. นิสิตชั้นป              ป1   คิดเปนรอยละ  100                           ป 2 
              ป3                                                           ป4 
3. สาขาวิชา             เทคนิคการแพทย  คิดเปนรอยละ  26.8    เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  คิดเปนรอยละ  19.2 
     รังสีเทคนิค  คิดเปนรอยละ  26                กายภาพบําบัด   คิดเปนรอยละ  28 

สวนที่ 2 เกี่ยวกับโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช 

ควร
ปรับปรุง 

ตอง
ปรับปรุง 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1.เพื่อเปนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 
52.5 

 
47.5 

 
 

 
- 

 
- 

2.เพื่อใหเกิดความสามัคคีในการทํางานรวมกันของนิสิตภายในคณะ 28.3 33.5 38.2 - - 
3.เพิ่มทักษะในการทํากิจกรรมและการดําเนินชีวิตที่นอกเหนือจากการ
เรียนในหองเรียน และจากตําราเรียน 

 
59.8 

 
22.3 

 
17.9 

 
- 

 
- 

4.เพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะสหเวชศาสตรใหนิสิตและประชาชน
ทั่วไปรูจักคณะสหเวชศาสตรมากยิ่งขึ้น 34.5 42.6 22.9 - - 
5.เพื่อเขารวมกิจกรรมที่องคการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้น 57.8 23.2 19 - - 
วิธีการดําเนินงาน 
1. มีการประชาสัมพันธโครงการมากนอยเพียงใด 64.7   24.7   10.6    - - 
2. เวลาในการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดมีความเหมาะสมหรือไม 35.5 42.7   21.8 - - 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสมหรือไม 36.3   42.2   21.5 - - 
4. ความเหมาะสมของสถานที่ในการเตรียมงานในการทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมหรือไม 19.5    22.4   39.1 13.2   5.8 
5. ความเหมาะสมของกิจกรรมตางๆ 
        5.1 รูปแบบการจัดขบวนและการเขาประกวดเหมาะสมหรือไม 39.2   41.2   19.6 - - 
        5.2 การประกวดกระทงมีความเหมาะสมหรือไม 28.3 58.8 12.9 - - 
        5.3 การประกวดนางนพมาศเหมาะสมหรือไม 28.3 52.7 19 - - 
6. ระยะทางที่ใชในการเดินขบวนเหมาะสมหรือไม 29.4 42.8 19.6 8.2 - 
7. บรรยากาศในงานในการดําเนินกิจกรรมเหมาะสมหรือไม 34.5 42.8 22.7 - - 
8. ความพรอมในการเตรียมจัดกิจกรรมเหมาะสมหรือไม 27.3 57.8 14.9 - - 
ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม 
1. ทานมีความประทับใจในการเขารวมโครงการมากนอยเพียงใด 54.3 23.5 22.2 - - 

 หมายเหต ุคิดเปนรอยละ 
 
 

 



  
 
จากตาราง  พบวา ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมมีดังนี้ 
วัตถุประสงคของโครงการ 
ขอ 1  การเพื่อเปนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  มีผูตอบระดับดีมาก  คิดเปนรอย
ละ 52.5  ตอบระดับดี  คิดเปนรอยละ 47.5   
ขอ 2  เพื่อใหเกิดความสามัคคีในการทํางานรวมกันของนิสิตภายในคณะ  มีผูตอบระดับดีมาก  คิดเปนรอย
ละ  28.3  ตอบระดับดี  คิดเปนรอยละ 33.5  ตอบระดับพอใช  คิดเปนรอยละ 38.2 
ขอ 3  เพิ่มทักษะในการทํากิจกรรมและการดําเนินชีวิตที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน และจากตํารา
เรียน  มีผูตอบระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 59.8  ตอบระดับดี  คิดเปนรอยละ 22.3  ตอบระดับพอใช  คิด
เปนรอยละ 17.9 
ขอ 4  เพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะสหเวชศาสตรใหนิสิตและประชาชนทั่วไปรูจักคณะสหเวชศาสตร
มากยิ่งขึ้น มีผูตอบระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 34.5  ตอบระดับดี  คิดเปนรอยละ 42.6  ตอบระดับพอใช  
คิดเปนรอยละ 22.9 
ขอ 5  เพื่อเขารวมกิจกรรมที่องคการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้น มีผูตอบระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 
57.8  ตอบระดับดี  คิดเปนรอยละ 42.6  ตอบระดับพอใช  คิดเปนรอยละ 22.9 
วิธีการดําเนินงาน 
ขอ1  มีการประชาสัมพันธโครงการมากนอยเพียงใด  มีผูตอบระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 64.7  ตอบระดับ
ดี  คิดเปนรอยละ 24.7  ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 10.6    
ขอ 2  ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดมีความเหมาะสม  มีผูตอบระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 35.5
ตอบระดับดี  คิดเปนรอยละ 42.7  ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 21.8  
ขอ 3  ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสมหรือไม  มีผูตอบระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 
36.3  มีผูตอบระดับดี คิดเปนรอยละ 42.2  มีผูตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 21.5 
ขอ 4  . ความเหมาะสมของสถานที่ในการเตรียมงานในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม  มีผูตอบ
ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ19.5   ตอบระดับดี คิดเปนรอยละ 22.4  ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 39.1 
ตอบระดับควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ 13.2  ตอบระดับตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 5.8  
ขอ 5  ความเหมาะสมของกิจกรรมตาง  ๆ 
ขอ 5.1 รูปแบบการจัดขบวนและการเขาประกวดเหมาะสมหรือไม  มีผูตอบระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 
39.2  มีผูตอบระดับดี คิดเปนรอยละ 41.2  มีผูตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 19.6 
ขอ 5.2 การประกวดกระทงมีความเหมาะสมหรือไม  มีผูตอบระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 28.3 ตอบระดับดี 
คิดเปนรอยละ 58.8 ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 12.9 
ขอ 5.3 การประกวดนางนพมาศมีความเหมาะสม มีผูตอบระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 28.3 ตอบระดับดี 
คิดเปนรอยละ 52.7 ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 19 

 
 



  
 

 
ขอ 6 ระยะทางที่ใชในการเดินขบวนเหมาะสมหรือไม  มีผูตอบระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 29.4  ตอบระดับ
ดี คิดเปนรอยละ 42.8  ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 19.6 ตอบระดับควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ 8.2 
ขอ 7 บรรยากาศในงานในการดําเนินกิจกรรมเหมาะสมหรือไม  มีผูตอบระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 34.5 
ตอบระดับดี คิดเปนรอยละ 42.8 ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 22.7 
ขอ 8 ความพรอมในการเตรียมจัดกิจกรรมเหมาะสมหรือไม  มีผูตอบระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 27.3 ตอบ
ระดับดี คิดเปนรอยละ 57.8  ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 14.9 
ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม 
ขอ 1 ทานมีความประทับใจในการเขารวมโครงการมากนอยเพียงใด  มีผูตอบระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 
54.3   ตอบระดับดี คิดเปนรอยละ 23.5  ตอบระดับพอใช คิดเปนรอยละ 22.2 
 
สรุปงบประมาณ 
 
 1  สรุปรายรับ 
 งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยนเรศวร  กองทุนทํานุ ศิลปะ  วัฒนธรรม   งานทํานุ บํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม  สํานักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   โครงการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน)  และงบประมาณรายไดคณะสหเวช
ศาสตร  แผนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  “โครงการลอยกระทง”  จํานวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  และงบประมาณรายได
สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จํานวนเงิน  ๗,๐๐๐ บาท  (เจ็ดพันบาทถวน)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  
บาท  (สองหมื่นบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 2  สรุปคาใชจาย 
  

รายการ 
งปม.ที่
ไดรับ 

จํานวนเงินทีจ่าย คงเหลือ 

1.  งบประมาณที่ไดรับ 
    -   เงินรายไดคณะสหเวชฯ 
    -   เงินรายไดมหาวทิยาลยันเรศวร 
    -  เงนิรายไดสโมสรนิสิตคณะ 
        สหเวชศาสตร 

 
10,000 
3,000 
7,000 

 
 

 

2.  รายจาย  
      - ทํากระทงใหญและขวนแห 
      - แขงขันกระกวดกระทงฝมือ 
      -แขงขันประกวดรองเพลงลูกทุง 
       และแดนเซอร 
      - ประกวดนางนพมาศ 
       

       
       14,000 
         1,000 
         3,000 

 
        2,000 

 

รวม  20,000      20,000  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


