
แบบรายงานและประเมินผลโครงการ 
โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติและท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ ๒ รดน  าด าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์  
 
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. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการท างานเป็นทีม 

 

๔. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
 ๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมรดน  าด าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ๔.๒ การท ากิจกรรมรว่มกันท าให้นนัก กึกาามีทักาะการท างานเป็นทีม  
 ๔.๓ การเขนาร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้นนัก กึกาาเรียนรูนมารยาทไทย 
 ๔.๔ การเขนาร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้นนัก กึกาาเรียนรูนวัฒนธรรมแต่ละทนองถิ่น 
๕. เป้าหมาย 
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - เป้าหมายที่ตั งไว้...๑๗๖...คน   
   ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
๒.  ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษามีคะแนนการท างานเป็นทีมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
๓.   ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
 

๖. การด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน  

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
สถานที่ด าเนินโครงการ 
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั น G อาคารเรียน ๑๑ ชั น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  

 



วิธีการด าเนินการ 
ขั นเตรียมการ 
๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดกจิกรรมโครงการ 
ขั นด าเนินการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
๒. ด าเนินกิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
๓. ด าเนินกิจกรรมรดน  าด าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ 

 ขั นประเมินผล 
๑. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโครงการ  
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

๗. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 
 ๗.๑ รายรับ         - 
 ๗.๒ รายจ่าย 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์        เป็นเงิน     ๑,๕๓๙ .- บาท 

๘. ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. สถานที่คับแคบต่อการด าเนินกิจกรรม 
 ๒. ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่กระชับ 
๙. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ๑. เปลี่ยนสถานทีก่ารด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้เหมาะสม 
 ๒. ให้นักศึกษาวางแผนและปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมกระชับและ
รวดเร็ว 

๑๐.ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ PHRAE’S model 
๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
๑๑.งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินงานโครงการ 
 ๑. จดัท าโครงการนี ต่อไปเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยให้นักศึกษาทุกชั นปีมีส่วนร่วมใน
การออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ น 

 

 



๑๒.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม 
    ๑๒.๑ ส่วนของผู้จัด 
 ๑. คณาจารย์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในขณะด าเนินโครงการสืบ
สานประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติและท้องถิ่น  
    ๑๒.๒ ส่วนของผู้เข้าร่วมงาน 
 ๑. ควรมีการปรับเปลี่ยนสถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานให้เหมาะสม 
 ๒. ควรมีการจัดด าเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี เพ่ือช่วยสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

๑๓.ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
    ๑๓.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
๒. ร้อยละ ๗๐.๖๐ ของนักศึกษามีคะแนนการท างานเป็นทีม ๓.๕๒ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๓. รอ้ยละ ๘๒.๓๕ ของนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการ ๔.๑๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

    ๑๓.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
- เป้าหมายที่ตั งไว้...๑๗๖...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๑๗๖...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. เนื่องจากโครงการนี้มีส่วนใหนการ
ส่งเสริมน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๓. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการท าไปเก็บไป)
หรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน  โดย
แบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เป็น ๓ ฝ่าย 
ดังนี   
๑. ฝ่ายพิธีการ  
๒. ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล 
๓. ฝ่ายสถานที่  
   ผู้รับผิดชอบงานหลักมีหน้าที่ประสาน 
และติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานเป็นระยะ  

- ไม่มี 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด
ไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมพอควร แต่มีข้อจ ากัด/ปัญหา
เกี่ยวกับสถานที่ ในการจัดโครงการ 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ น 
ท าให้พื นทีค่ับแคบ 

- เปลี่ยนสถานที่ให้เหมาะสมกับ
รู ป แบบกิ จก ร รมและจ าน วน
นักศึกษาที่เพ่ิมขึ น  

๕. งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- มีความเหมาะสม (ใช้งบประมาณจาก
เงินรายได)้  

- ไม่มี 

๖. มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ก่อนการด าเนินการหรือไม่ 

 

- มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนการ
ด าเนินการ 

- ไม่มี 

การด าเนินการตามแผน (Do) 
๑. มีการด าเนินการตามขั นตอนที่

วางแผนไว้หรือไม่ 
มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ดังนี  
ขั นเตรียมการ 

   ๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

   ๒. ประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่
ละฝ่าย  
   ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

   ๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมโครงการ 

ขั นด าเนินการ 

   ๑. ด าเนินกิจกรรมการแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
   ๒.  ด าเนินกิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย 

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

   ๓.  ด าเนินกิจกรรมรดน  าด าหัว สืบ
สานประเพณีสงกรานต์ 
ขั นประเมินผล 
   ๑. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
โครงการ  

   ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
แผนหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแผน - ไม่มี 

๓. มีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องคือ
ใครบ้าง 

- บุคลากรในวิทยาลัยฯ  
- นักศึกษาพยาบาลทุกชั นปี 
- นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 
- สโมสรนักศึกษา 
- พยาบาลจากโรงพยาบาลแพร่ 

- ควรมีการติดตามการประสาน 
งานกับผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ
ฝ่ายให้ต่อเนื่องและชัดเจน 

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

ตัวชี วัดแต่ละตัวอย่างไร 
- มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
ตามตัวชี วัด ได้ผลการประเมินดังนี  
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
๒. ร้อยละ ๗๐.๖๐ ของนักศึกษามี
คะแนนการท างานเป็นทีม ๓.๕๒ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

๓. ร้อยละ ๘๒.๓๕ ของนักศึกษามี
คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท า
โครงการ ๔.๑๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

 

 

 

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวชี วัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  
   ๑. แบบประเมินโครงการรดน  าด าหัว 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
   มีความเหมาะสม เนื่องจาก 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ   

- ไม่มี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางหรือไม่ 

 

- ผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงคท์ี่
วางไว  

- ไม่มี 

๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมคับแคบ 
– ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่กระชับ 
- นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
และออกแบบกิจกรรมค่อนข้างน้อย 

- เปลี่ยนสถานที่ให้เหมาะสมกับ
จ านวนผู้ ร่ วมงานและรู ปแบบ
กิจกรรม 

-  ให้ นั กศึ กษาทุ กชั นปี ร่ วมกั น
วางแผนและปรับรู ปแบบการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมกระชับและรวดเร็ว 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- โครงการรดน  าด าหัว สืบสานประเพณี
สงกรานต์เป็นโครงการที่ช่วยสืบสาน
ประเพณีไทย จึงควรมีการจัดด าเนิน
โครงการต่อเนื่องทุกปี 
 

- ไม่มี 

การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) 
๑. มีการระดมสมองเพ่ือหาหนทาง

เสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพ่ิมและ
แก้ปัญหาหาหรือจุดอ่อนที่พบ
หรือไม่ 

- มีการท า AAR หลังท าโครงการ เพ่ือให้
รับทราบข้อดี ข้อด้อยและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือน าไปหาแนวทางแก้ไขในการจัด
โครงการครั งต่อไป  

- ไม่มี 

๒. มีการวางแผนการน าผลที่ได้
จากการระดมสมอง (ตามข้อ๑) 
ไปพัฒนาการจัดประชุมครั ง
ต่อไปหรือไม่ 

มีการวางแผนการน าผลที่ได้ไป
พัฒนาการท ากิจกรรมครั งต่อไป โดย
รวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน
โครงการฯ เพ่ือน าไปวางแผนการจัด

- น าผลการประเมินโครงการเสนอ
ต่อคณะกรรมการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในการประชุม 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

โครงการรดน  าด าหัว สืบสานประเพณี
สงกรานต์ในครั งต่อไป 

และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอผู้อ านวยการ 

๓. ใหม้ีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การน าผลที่ได้จากการระดม
สมอง (ตามข้อ๑) ไปพัฒนาการ
จัดประชุมครั งต่อไปหรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าผล
ที่ได้ไปวางแผนการโครงการรดน  าด าหัว 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ในครั งต่อไป 
โดยให้คณะกรรมการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เสนอให้ชมรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็น
ผู้ รับผิ ดชอบในการวางแผน เขียน
แผนงาน และการก าหนดผู้รับผิดชอบ
งานในแต่ละฝ่าย รวมถึงการประสาน
การจัดงานดังกล่าวในครั งต่อไป 

 - ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕.ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประมวลภาพกิจกรรม 

           

     
 

     

 

     

 

 

 



      
 

     
 

      

 

 

 

 



    
 

    
 

    


