
แบบรายงานและประเมินผลโครงการ 
โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติและท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ ๔ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 

๑. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 มีความสอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป้าประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการน าทุนวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุทธิดา อ่อนละออ 

๓. วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีส าคัญทางศาสนา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

๔. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
 ๔.๑ การเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสืบสานประเพณีส าคัญทางศาสนา ท าให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณีส าคัญทางศาสนา 
 ๔.๓ การรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ท าให้นักศึกษาสามารถน า
หลักธรรมที่เรียนรู้มาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕. เป้าหมาย 
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๕๕...คน   
   ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ส าคัญของชาติและท้องถิ่น 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาสามารถบอกการน าหลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

๖. การด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน  

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
สถานที่ด าเนินโครงการ 
วัดแพร่ธรรมาราม ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

 

 

 



วิธีการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดกจิกรรมโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและฟังพระธรรมเทศนา 
๒. ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาดบริเวณวัด 

 ขั้นประเมินผล 
๑. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโครงการ  
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นทบทวน 
๑. AAR หลังท าโครงการ เพ่ือน าไปหาแนวทางแก้ไขในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
 

๗. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 
 ๗.๑ รายรับ         - 
 ๗.๒ รายจ่าย 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์             เป็นเงิน ๒,๙๗๘.- บาท 
 

๘. ปัญหาอุปสรรค 
 -  
 

๙. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - 

๑๐.ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒. นักศึกษาใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 

๑๑.งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินงานโครงการ 
 ๑. จดัท าโครงการนี้ร่วมกับงานสวัสดิการและพัฒนานักศึกษาในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีส าคัญทางศาสนาและให้นักศึกษาใหม่
สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตในวิทยาลัย 

๑๒.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม 
    ๑๒.๑ ส่วนของผู้จัด 
 ๑. คณาจารย์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในขณะด าเนินโครงการสืบ
สานประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติและท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๔ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา  
 
   



   ๑๒.๒ ส่วนของผู้เข้าร่วมงาน 
 ๑. โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติและท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๔ สืบสานประเพณี
ถวายเทียนพรรษาเป็นโครงการที่ช่วยสืบสานประเพณีส าคัญทางศาสนา จึงควรมีการจัดด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 
 ๒. การเข้าร่วมโครงการท าให้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ิมมากข้ึน 
 

๑๓.ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
    ๑๓.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
 ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติและ
ท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๔ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 ๒. ร้อยละ ๙๗.๑๑ ของนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการ ๓.๘๗ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๓. ร้อยละ ๙๖.๑๕ ของนักศึกษาสามารถบอกการน าหลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    ๑๓.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

- เป้าหมายที่ตั้งไว้...๕๕...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๔๘...คน 

๑๔.สรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ 
    ๑๔.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๑๔.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

บรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินงาน 
    ๑๔.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ      

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
๑. มีการบรรจุโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัยหรือไม่ 

- มีการบรรจุ โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการที่ 
St๖๑_๐๘ 
 

- ไม่มี 

๒. โครงการสอดคล้องกับแผน /
พันธกิจของ วพบ. หรือไม่
อย่างไร 

- โครงการสอดคลองกับแผน/พันธกิจของ 
วพบ. เนื่องจากโครงการนี้มีส่วนในการ
ส่งเสริมน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

- ไม่มี 

๓. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการท าไปเก็บไป)
หรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน  โดย
ผู้รับผิดชอบงานหลัก คือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจะมีหน้าที่ประสานกับบุคลากร
ในวิทยาลัยและนักศึกษา เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานในส่วน
ของพิธีการและอุปกรณ์เป็นระยะ 

- ไม่มี 
 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

รวมถึงติดต่อประสานเรื่องสถานที่และ
พิธีการกับพระสงฆ์วัดแพร่ธรรมาราม 
เพ่ือความเรียบร้อยในขณะด าเนิน
โครงการ 

๔. ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด
ไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสม  - ไม่มี 

๕. งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- มีความเหมาะสม (ใช้งบประมาณจาก
เงินงบประมาณ)  
 

- ไม่มี 

๖. มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ก่อนการด าเนินการหรือไม่ 

 

- มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนการ
ด าเนินการ 

- ไม่มี 

การด าเนินการตามแผน (Do) 
๑. มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่

วางแผนไว้หรือไม่ 
มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ดังนี้ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
๒. ประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
และฟังพระธรรมเทศนา 
๒. ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท า
ความสะอาดบริเวณวัด 
ขั้นประเมินผล 
๑. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
โครงการ  
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นทบทวน 
๑. AAR หลังท าโครงการ เพ่ือน าไปหา
แนวทางแก้ไขในการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป 

- ไม่มี 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
แผนหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแผน - ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๓. มีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องคือ
ใครบ้าง 

- บุคลากรในวิทยาลัยฯ  
- นักศึกษาพยาบาล 
- พระสงฆ์ทีว่ัดแพร่ธรรมาราม 

- ไม่มี 

๔. สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- มีการด าเนินงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

- ไม่มี 

๕. สามารถด าเนินการตาม
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

- สามารถด าเนินงานตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

- ไม่มี 

การประเมินการด าเนินการ (Check) 
๑. ก าหนดวิธีการประเมินผลตาม

ตัวชี้วัดแต่ละตัวอย่างไร 
- การประเมินผลตามตัวชี้วัดภายหลัง
ด าเนินโครงการ 

 

- ไม่มี 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวชี้วัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  
   ๑. แบบประเมินโครงการสืบสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติ
และท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๔ สืบสาน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

   มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ   
 

- ไม่มี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางหรือไม่ 

 

- ผลการประเมินตรงตามเกณฑก์าร
ประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังนี้  
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีส าคัญทางศาสนา 

กิจกรรมที่  ๔ สืบสานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 
๒. ร้อยละ ๙๗.๑๑ ของนักศึกษามี
คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท า
โครงการ ๓.๘๗ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๓.  ร้ อยละ ๙๖.๑๕ ของนักศึกษา
ส า ม า ร ถ บ อ ก ก า ร น า ห ลั ก ธ ร ร ม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ไม่มี 

๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 
 

- ไม่มี  - ไม่มี 

 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- โครงการสืบสานประเพณีส าคัญทาง
ศาสนาเป็น โครงการที่ ช่ วยสืบสาน
ประเพณีทางศาสนา จึงควรมีการจัด
ด าเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี 
- อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน 
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
เป็นอย่างด ี

- ไม่มี 

การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) 
๑. มีการระดมสมองเพ่ือหาหนทาง

เสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพ่ิมและ
แก้ปัญหาหาหรือจุดอ่อนที่พบ
หรือไม่ 

- มีการท า AAR หลังท าโครงการ เพ่ือให้
รับทราบข้อดี ข้อด้อยและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือน าไปหาแนวทางแก้ไขในการจัด
โครงการครั้งต่อไป  

- ไม่มี 

๒. มีการวางแผนการน าผลที่ได้
จากการระดมสมอง (ตามข้อ๑) 
ไปพัฒนาการจัดประชุมครั้ง
ต่อไปหรือไม่ 

- มีการวางแผนการน าผลที่ได้ไป
พัฒนาการท ากิจกรรมครั้งต่อไป โดย
รวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน
โครงการฯ เพ่ือน าไปวางแผนการจัด
โครงการสืบสานประเพณีส าคัญทาง
ศาสนาในครัง้ต่อไป 

- น าผลการประเมินโครงการเสนอ
ต่อคณะกรรมการงานท านุบ ารุง
ศิ ลปะ  และวัฒนธรรม ในการ
ประชุม และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการ 

๓. ใหม้ีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การน าผลที่ได้จากการระดม
สมอง (ตามข้อ๑) ไปพัฒนาการ
จัดประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าผล
ที่ได้ไปวางแผนการโครงการสืบสาน
ประเพณีส าคัญทางศาสนาในครั้งต่อไป 
โดยให้คณะกรรมการงานท านุบ ารุ ง
ศิลปะ และวัฒนธรรม เสนอให้งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบใน
การวางแผน เขียนแผนงาน และการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย 
รวมถึงการประสานการจัดงานดังกล่าว
ในครั้งต่อไป 

 - ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕.ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


