
แบบรายงานและประเมินผลกิจกรรม 
กิจกรรมทําบญุตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 
๑. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 มีความสอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป้าประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการนําทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิราวัลย์  เหรา 

๓. วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทําบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป 
๓. เพ่ือให้นักศกึษา คณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยได้ทําบุญตักบาตรร่วมกัน 

 

๔. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
๑ . นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร ในวิทยาลัยเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
๒. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ในวิทยาลัยได้ทําบุญตักบาตรร่วมกัน 

  ๓. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทําบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป 
๕. เปา้หมาย 
   ๕.๑ เป้าหมายเชงิปริมาณ 
 - เป้าหมายที่ต้ังไว้...๑๔๕...คน   
   ๕.๒ เป้าหมายเชงิคณุภาพ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการทําบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
มากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

๖. การดําเนนิงาน 
 ระยะเวลาดําเนินงาน  

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
สถานทีดํ่าเนนิโครงการ 
ลานอเนกประสงค์  อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ช้ัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

วิธีการดําเนนิการ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. เขียนโครงการ แต่ไม่ได้เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 



๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการ 
ขั้นดําเนนิการ 
๑. ทําบุญตักบาตร ตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด 
ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินผลการดําเนินงาน 
๒. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

๗. งบประมาณรายรบัและค่าใช้จ่าย 
 ๗.๑ รายรับ 
 งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา 
 ๗.๒ รายจา่ย 

- 

๘. ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. เจ้าหน้าที่ทางวิทยาลัยฯ หลายคนมีการประสานงานกับทางวัดหลายครั้งทําให้มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับเวลาและรายละเอียดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  

๒. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่ทราบขั้นตอนเก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนาเวลาทําบุญตักบาตร ทําให้ใช้
ระยะเวลาทํากิจกรรมค่อนข้างนานกว่าที่กําหนดไว้ 

๓. วันที่ทํากิจกรรมทําบุญตักบาตรตรงกับวันที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของวิทยาลัยฯ ทํา
ให้ขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการรับส่งพระที่มาบิณฑบาตและเทศนาธรรม 
 

๙. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ๑. กําหนดผู้รบัผิดชอบในการประสานกับทางวัดให้ชัดเจนและเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 ๒. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทําบุญตักบาตรควรศึกษารายละเอียดกิจกรรมและขั้นตอนในการทําบุญตัก
บาตรให้เข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วถึงในทีมดําเนินการจัดกิจกรรม 
 ๓. ประสานงานและติดตามกํากับผู้รับผิดชอบที่ดูแลเรื่องรถรับส่งให้ชัดเจน 
 
๑๐.ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รบัในการดําเนินงาน 

๑. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ในวิทยาลัยได้ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมอุปถัมภ์ศาสนาของวิทยาลัยฯ 
   
๑๑.งานท่ีจะดําเนนิต่อหลังจากการดําเนนิงานโครงการ 
 ๑. ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมให้เข้ากับบริบทของวิทยาลัยฯ 

๑๒.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ข้ารับการอบรม 
    ๑๒.๑ ส่วนของผู้จัด 
 ๑. คณาจารย์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในขณะดําเนินกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมไทย  
    ๑๒.๒ ส่วนของผู้เข้าร่วมงาน 



 ๑. กิจกรรมทําบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นกิจกรรมที่ช่วยสืบสานประเพณีสําคัญทาง
ศาสนา แต่ควรมีการปรับกิจกรรมไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษา และการทํางานของบุคลากร
ในวิทยาลัยฯ 
 ๒. ปรับกิจกรรมการทําบุญตักบาตรโดยไปร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในวันสําคัญทางศาสนาต่างๆ 
 ๓. การเข้าร่วมโครงการทําให้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ิมมากขึ้น 
 
๑๓.ความสาํเร็จของการดําเนนิงาน 
    ๑๓.๑ เปรยีบเทียบกับวัตถุประสงค ์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๑๓.๒ เปรยีบเทียบกับเปา้หมาย 

- ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เน่ืองจากมีผู้เข้าร่วมร้อยละ ๘๒.๗๕  

๑๔.สรุปผลการประเมินการดําเนนิงานโครงการ 
    ๑๔.๑ เปรยีบเทียบกับวัตถุประสงค ์

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการทําบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมไทยอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ๔.๖ (คะแนนเต็ม ๕) 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า ๔.๒ (คะแนนเต็ม ๕) 
 

    ๑๔.๒ เปรยีบเทียบกับเปา้หมาย 
- เป้าหมายที่ต้ังไว้...๑๔๕...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๑๒๐...คน 
 
 

๑๔.๓ สรุปผลการดําเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ      
วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 
๑. มีการบรรจุโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจําปีของ
วิทยาลัยหรือไม่ 

- มีการบรรจุ โครงการในแผนปฏิ บั ติ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการท่ี 
St๖๐_๑๒ 
 

- ไม่มี 

๒. โครงการสอดคล้องกับแผน /
พันธกิจของ วพบ. หรือไม่
อย่างไร 

- โครงการสอดคล้องกับแผน/พันธกิจของ 
วพบ. เน่ืองจากโครงการน้ีมีส่วนในการ
ส่งเสริมนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 

- ไม่ม ี

๓. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการทําไปเก็บไป)

- มผีู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นอาจารย์  
แต่ไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควรมีการแบ่งหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนช่วยในการดําเนิน



วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

หรือไม่ ให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  กิจกรรมทําบุญตักบาตร 
 

๔. ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนด
ไว้เหมาะสมหรอืไม่ 

- เหมาะสมปานกลาง เน่ืองจากมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับเวลาและ
รายละเอียดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ทํา
ให้รถรับ-ส่ง พระมาร่วมงานช้า และ
กิจกรรมเกินเวลาที่กําหนด ซึ่งนักศึกษา
บางช้ันปีจะถึงเวลาเรียนหนังสือ และ

- ในการจัดทําโครงการคร้ังต่อไป 
ควรกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม 
และการประสานงานเรื่องเวลา 
และรายละเอียดกิจกรรมให้ชัดเจน  

๕. งบประมาณที่กําหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

- ไม่มี 

๖. มีการนําเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ก่อนการดําเนินการหรือไม่ 

 
 
 

- ไม่ได้ทําโครงการการนําเสนอ  - ไม่มี 

การดําเนินการตามแผน (Do) 
๑. มีการดําเนินการตามข้ันตอนที่

วางแผนไว้หรือไม่ 
มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ้ ดังน้ี 
ขั้นเตรียมการ 
   ๑. เขียนโครงการ แต่ไม่ทันนําเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 
   ๒. ประชุมชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   ๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมโครงการ 
ขั้นดําเนินการ 
   ๑. ทําบุญตักบาตร ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด 

ขั้นประเมินผล 
   ๑. ประเมินผลสรุปผลการดําเนินงาน  
   ๒. จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

- ไม่มี 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ใน
แผนหรือไม ่

 

- มีผู้รับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในแผน - ไม่มี 

๓. มีการประสานกับผู้เก่ียวข้องคือ
ใครบ้าง 

- เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แพร่

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

- บุคลากรในวิทยาลัยฯ  
- เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่า 
- นักศึกษาพยาบาลทุกช้ันปี 

 
๔. สามารถดําเนินการตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ 
- มีการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  
 

- ไม่ม ี

๕. สามารถดําเนินการตาม
งบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ 

- ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

- ไม่ม ี

การประเมินการดําเนินการ (Check) 
๑. กําหนดวิธีการประเมินผลตาม

ตัวช้ีวัดแต่ละตัวอย่างไร
- การประเมินผลตามตัวช้ีวัดภายหลัง
ดําเนินโครงการ 

- ไม่มี 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวช้ีวัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  
   ๑ . แบบประเมินกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทย 
   มีความเหมาะสม เน่ืองจากครอบ 
คลุมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ

- ไม่มี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางหรือไม่ 

 

- ผลการประเมินตรงตามเกณฑ์การ
ประเมินผลตามตัวช้ีวัด ดังน้ี  
๑. ๑ . ร้อยละ  ๑๐๐  ของผู้ เข้ าร่ วม

กิจกรรมมีส่วนร่วมในการทําบุญตัก
บาตร สืบสานวัฒนธรรมไทยอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๖ (คะแนน
เต็ม ๕) 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ระ ดั บ ค วาม คิ ด เห็ น ต่ อ ก ารจั ด
โครงการฯ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียมากกว่า ๔.๒ (คะแนนเต็ม ๕)

- ไม่มี 

๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ
ดําเนินการมีหรือไม่ 

๑. เจ้าหน้าที่ทางวิทยาลัยฯ หลายคนมี
การประสานงานกับทางวัดหลายครั้งทํา
ให้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
เวลาและรายละเอียดกิจกรรมทําบุญตัก
บาตร  
๒. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่ทราบขั้นตอน
เก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนาเวลาทําบุญ
ตักบาตร ทําให้ใช้ระยะเวลาทํากิจกรรม

๑ . กําหนดผู้ รับผิดชอบในการ
ประสานกับทางวัดให้ชัดเจนและ
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
๒. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทําบุญตัก
บ าต รค วรศึ ก ษ ารายล ะ เอี ย ด
กิจกรรมและขั้นตอนในการทําบุญ
ตั ก บ า ต ร ใ ห้ เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบท่ัวถึงใน



วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

ค่อนข้างนานกว่าที่กําหนดไว้ 
๓. วันที่ทํากิจกรรมทําบุญตักบาตรตรง
กั บ วั น ที่ ส อ บ พ นั ก งาน ก ระท ร ว ง
สาธารณสุขของวิทยาลัยฯ ทําให้ขาดการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการรับส่ง
พระที่มาบิณฑบาตและเทศนาธรรม 

ทีมดําเนินการจัดกิจกรรม 
๓.ประสานงานและติดตามกํากับ
ผู้รับผิดชอบที่ดูแลเรื่องรถรับส่งให้
ชัดเจน 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ดําเนินการมีหรือไม่ 

- อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน 
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
เป็นส่วนใหญ่

- ไม่ม ี

การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) 
๑. มีการระดมสมองเพ่ือหาหนทาง

เสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพ่ิมและ
แก้ปัญหาหาหรือจุดอ่อนที่พบ
หรือไม่ 

- มีการทํา AAR หลังทําโครงการ เพ่ือให้
รับทราบข้อดี ข้อด้อยและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนําไปหาแนวทางแก้ไขในการจัด
โครงการครั้งต่อไป  
 

- ไม่ม ี

๒. มีการวางแผนการนําผลที่ได้
จากการระดมสมอง (ตามข้อ๑) 
ไปพัฒนาการจัดประชุมครั้ง
ต่อไปหรือไม่ 

- มีการวางแผนการนําผลที่ได้ไป
พัฒนาการทํากิจกรรมคร้ังต่อไป โดย
รวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน
โครงการฯ เพ่ือนําไปวางแผนการจัด
โครงการสืบสานประเพณีสําคัญทาง
ศาสนาในครั้งต่อไป 
 

- นําผลการประเมินโครงการเสนอ
ต่อคณะกรรมการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในการประชุม 
และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอผู้อํานวยการ 

๓. ให้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การนําผลที่ได้จากการระดม
สมอง (ตามข้อ๑) ไปพัฒนาการ
จัดประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ 

- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการนําผล
ที่ ได้ไปวางแผนการโครงการสืบสาน
ประเพณีสําคัญทางศาสนาในครั้งต่อไป 
โดยให้คณะกรรมการงานทํานุ บํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม เสนอให้งานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบใน
การวางแผน เขียนแผนงาน และการ
กําหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย 
รวมถึงการประสานการจัดงานดังกล่าว
ในครั้งต่อไป 
 

 - ควรปรับกิจกรรมการทําบุญเป็น
การไปร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือ
จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรร่วมใน
วันสําคัญของวิทยาลัยฯ โดยมีกลุ่ม
งานอํานวยการร่วมดําเนินการด้วย 

 

 
 
๑๕.ภาพประกอบการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 



ประมวลภาพกิจกรรม 

           
 
 

           
 
 

           
 
 

 
 
 
 

แบบประเมินผลกิจกรรม “ทาํบญุตกับาตรสบืสานวัฒนธรรมไทย” 
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-08.30 น. 

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรยีนและหอนอน 11 ชัน้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร ่



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

ที ่ รายการประเมิน 
� S.D 

 ด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจดักิจกรรม   
1. มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3.70 0.48 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 4.00 0.00 
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ได้ 4.00 0.67 
5. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง 4.00 0.67 
 ด้านการสบืสานศลิปวัฒนธรรม    

1. ท่านเห็นว่าการทําบุญตักบาตรมีส่วนช่วยรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทย 4.60 0.70 
2. ท่านเห็นว่าการทําบุญตักบาตรมีส่วนช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 4.60 0.52 
3. ท่านเห็นว่ากิจกรรมน้ีมีส่วนช่วยให้เกิดความสามัคคีภายในวิทยาลัยฯ 4.00 0.67 
 ด้านภาพรวมในการจัดงาน   

1. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี 4.20 0.63 
 รวม 4.14 0.54 

    

ข้อเสนอแนะ 
๑. อยากให้พานักศึกษาไปร่วมทาํบุญข้างนอกวิทยาลัยฯ ในวันสําคัญต่างๆ 
๒. ดีค่ะ อยากให้มีการจัดทําบุญทุกเดือน 

          


