
แบบรายงานและประเมินผลโครงการ 
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวสุทธิดา อ่อนละออ 

๓. วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

 

๔. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
 ๔.๑ การเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.๒ การด าเนินกิจกรรมการท าผ้ามัดย้อมหม้อฮ่อม ท าให้นักศึกษาพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน  
 
๕. เป้าหมาย 
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๔๖...คน   
   ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการท างานไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

๖. การด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน  

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
สถานที่ด าเนินโครงการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และร้านต้นคราม ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 

 

 



วิธีการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. วางแผนโครงการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๓.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดกจิกรรมโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
๑. ฝึกปฏิบัติการท าผ้ามัดย้อมหม้อฮ่อม โดยวิทยากร จ านวน ๓ ชั่วโมง 

 ขั้นประเมินผล 
๑. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโครงการ  
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

๗. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 
 ๗.๑ รายรับ        - 
 ๗.๒ รายจ่าย 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์                              เป็นเงิน ๘,๗๒๕.- บาท     
๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร          เป็นเงิน ๑,๒๐๐.- บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๙,๙๒๕ บาท (เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 

๘. ปัญหาอุปสรรค 
 -  
 

๙. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - เพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการท าผ้ามัดย้อมหม้อ
ฮ่อมมากข้ึน 

๑๐.ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. นักศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๑.งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินงานโครงการ 
 ๑. จดัท าโครงการนี้ต่อไป โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมในหลากหลายรูปแบบ  

๑๒.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม 
    ๑๒.๑ ส่วนของผู้จัด 
 ๑. นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในขณะด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ืออนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 



    ๑๒.๒ ส่วนของผู้เข้าร่วมงาน 
 ๑. เพ่ิมระยะเวลาในการท ากิจกรรม เพื่อเพ่ิมการเรียนรู้ในเรื่องประวัติการท าผ้ามัดย้อมและข้ันตอน
การท ามากข้ึน 
 ๒. สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยในการท ากิจกรรมส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
 

๑๓.ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
    ๑๓.๑ เปรียบเทยีบกับวัตถุประสงค์ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ร้อยละ ๘๘.๘๘ ของนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
๓. ร้อยละ ๙๗.๒๒ ของนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการ ๔.๘๖ จากคะแนนเต็ม ๕ 

    ๑๓.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
- เป้าหมายที่ตั้งไว้...๔๖...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๔๖...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 
St๖๐_๐๙ 
 

- ไม่มี 

๒. โครงการสอดคล้องกับแผน /
พันธกิจของ วพบ. หรือไม่
อย่างไร 

- โครงการสอดคลองกับแผน/พันธกิจของ 
วพบ. เนื่องจากโครงการนี้มีส่วนในการ
ส่งเสริมน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

- ไม่มี 

๓. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการท าไปเก็บไป)
หรือไม่ 

- มีการก าหนดให้ตัวแทนนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๑ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบงานหลัก และผู้รับผิดชอบ
งานหลักคอยติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานเป็นระยะ  
 

- ไม่มี 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด
ไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- ค่อนข้างเหมาะสม 
  

- เพ่ิมระยะเวลาในการท ากิจกรรม   



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๕. งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- มีความเหมาะสม (ใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้สถานศึกษา)  
 

- ไม่มี 

๖. มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ก่อนการด าเนินการหรือไม่ 

- มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนการ
ด าเนินการ 

- ไม่มี 

การด าเนินการตามแผน (Do) 
๑. มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่

วางแผนไว้หรือไม่ 
มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ดังนี้ 
ขั้นเตรียมการ 

๑. วางแผนโครงการร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

๓. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมโครงการ 

ขั้นด าเนินการ 

๑. ฝึกปฏิบัติการท าผ้ามัดย้อมหม้อฮ่อม 
โดยวิทยากร จ านวน ๓ ชั่วโมง 

ขั้นประเมินผล 
   ๑. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
โครงการ  

   ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

- ไม่มี 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
แผนหรือไม่ 

 

- มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแผน - ไม่มี 

๓. มีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องคือ
ใครบ้าง 

- อาจารย์ผู้สอนวิชาอารยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ 
- วิทยากรท าผ้ามัดย้อมหม้อฮ่อม 

- ไม่มี 

๔. สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- มีการด าเนินงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

 

- ไม่มี 
 

 

๕. สามารถด าเนินการตาม
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

- สามารถด าเนินงานตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

การประเมินการด าเนินการ (Check) 
๑. ก าหนดวิธีการประเมินผลตาม

ตัวชี้วัดแต่ละตัวอย่างไร 
- มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ืออนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ร้อยละ ๘๘.๘๘ ของนักศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

๓. ร้อยละ ๙๗.๒๒ ของนักศึกษามี
คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท า
โครงการ ๔.๘๖ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

- ไม่มี 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวชี้วัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  
   ๑. แบบประเมินโครงการพัฒนา
นักศึกษาเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

   มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ   
 

- ไม่มี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางหรือไม่ 

 

- ผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงคท์ี่
วางไว  

- ไม่มี 

๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

 

- ไม่มี  - ไม่มี 

 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ืออนุรักษ์
และส่ ง เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
โครงการที่ช่วยสืบสานการท าผ้ามัดย้อม
หม้อฮ่อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดแพร่และช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จึง
ควรมีการจัดด าเนินโครงการต่อเนื่องทุก
ปี 
 

 

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

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 

-  มี ก า รว า งแผนการน า ผลที่ ไ ด้ ไป
พัฒนาการท ากิจกรรมครั้งต่อไป โดย
รวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน
โครงการฯ เพ่ือน าไปวางแผนการจัด
โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ืออนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้ง
ต่อไป 
 

- ไม่มี 

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

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าผล
ที่ ได้ ไปวางแผนการโครงการพัฒนา
นักศึกษาเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในครั้ งต่อไป โดยให้
คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม เสนอให้ งานท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการ
วางแผน เขียนแผนงาน และการก าหนด
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย รวมถึงการ
ประสานการจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป 
 

 - ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕. ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 


