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แบบเสนอรายละเอียดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2557 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ณ วัดอรญัญิการาม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน ประเพณีแห่
เทียนพรรษา เกิดจากความจําเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบัน ดังน้ัน เมื่อพระภิกษุอยู่
รวมกันมากๆ เพ่ือปฏิบัติกิจวัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ํา การศึกษาพระปริยัติธรรม 
การบูชาพระรัตนตรัย ฯลฯ จําเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนําเทียนมาถวาย 
และได้ยึดเป็นประเพณีที่จะนําเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษา เพ่ือปรารถนาให้ตนเองมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสว่างของดวงเทียน ซึ่งในปี 2557 น้ันวันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ที่ 
12 กรกฎาคม 2557 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กําหนดจัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2557 ขึ้นใน
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ จึง
กําหนดให้ทุกหน่วยงานและคณะร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีปณิธานในการผลิตบัณฑิต ให้
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและคุณวุฒิ การเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจึงเป็น
กิจกรรมสําคัญหน่ึงของคณะและของมหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม  
เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความ
สนุกสนานและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่
ต่อไป 
 
2. การทบทวนและออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA 

ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุม
หารือเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมโดยนําปัญหา และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2556 เพ่ือเขียนโครงการในปี 2557 ดังน้ี 

2.1 การจัดรูปขบวนมีลําดับการจัดไม่แน่นอนทําให้เสียเวลาในการจัดรปูขบวนของคณะ 
2.2 การประสานงานด้านการแต่งกายไม่ทั่วถึง ทําให้นักศกึษาแต่ละสาขาวิชาแต่งกายไม่

เหมือนกันซึ่งทาํให้รูปขบวนไม่สวยงาม 
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แนวทางการแก้ไข 
มีการกําหนดลําดับของรูปขบวนโดยให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมในรูปขบวน

ลําดับที่ 2 ถัดจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้กําหนดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่งการด้วย
ชุดนักศึกษาสีขาวปกติ 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการแห่เทียนพรรษา 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดี ความรู้รับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม รู้รักสามัคคี ให้กับนักศึกษา 
3.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางคณะและมหาวิทยาลัย 
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาํนวน 100 คน 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา จํานวน 80 % ได้เข้าร่วมโครงการ 
6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาที่เข้าร่วมจะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

การแห่เทียนพรรษา เป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดี ความรู้รับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม รู้รักสามัคคี ให้กับนักศึกษา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางคณะและ
มหาวิทยาลัย 

 
7. การประเมินความสําเร็จของโครงการ(ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย) 

7.1 นักศึกษา เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

7.2 นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการจะใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลลัพธ์ในประเด็นต่างๆท่ีได้กําหนดไว้
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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9. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
9.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุญาตดําเนินการ     
9.2 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
9.3 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจ    
9.4 ดําเนินการตามโครงการ   
9.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

10. ระยะเวลาดําเนินการ 
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จัดรูปขบวนท่ีสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

และทําการแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดอรัญญิการาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
 

11. งบประมาณ 
11.1 รายจ่าย 

11.1.1 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2557  5,000.00 บาท 
- ค่าเช่าชุดแต่งกายผ้าไทย   2,000.00 บาท 
- ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าผู้ถือเทียน   1,000.00 บาท 
- ค่าจ้างจัดตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา  2,000.00 บาท 

         รวมรายจ่าย  5,000.00 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ งบประมาณจากกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 
 รหัสงบประมาณ ................................................   

***  งบประมาณทุกรายการให้สามารถเฉลีย่จ่ายได้ตามจริงภายในโครงการ  *** 
 
 

 
        ..................................... ผู้เสนอรายละเอียดโครงการ    

             (อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ)    
    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   
 

 
  ...................................... ผู้อนุมัติรายละเอียดโครงการ 

                                   (อาจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์) 
                                    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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กําหนดการ 
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจําป ี2557 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
 

วันที ่/ เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
9 ก.ค. 57 จัดรูปขบวนแห่เทยีนพรรษา 
14.30 – 15.00 นักศึกษาจัดรูปขบวนของคณะ 

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกจิกรรม 
สนามกีฬา

มรอ. 
สโมสรนักศึกษา 
 

15.00 – 16.00 เคล่ือนขบวนไปวัดอรญัญิการาม วัดอรญัญิการาม สโมสรนักศึกษา 
 

16.09 – 18.00 พิธีถวายเทยีนพรรษา 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย 
- กราบพระสมาทานศีล 
- ประธานจุดเทียนส่องธรรม 
- อาราธราพระภิกษุสงฆ์แสดงพระธรรม

เทศนา เรือ่ง อานิสงส์การถวายเทียน 
- จํานําพรรษา โดยเจ้าอาวาส 
- ประธานถวายขนักัณฑ์เทศน ์
- พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
- ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม 
- กรวดนํ้า รับพร กราบพระ 
- เสร็จพิธ ี

วัดอรญัญิการาม องคก์ารนักศึกษา 
 

 ปิดกิจกรรม   
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สรุปแบบประเมินโครงการ 
 “ถวายเทียนพรรษา”ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
    

วัตถุประสงค์   เ พ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไ ด้ เข้าร่ วมโครงการทํา นุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม “ถวายเทียนพรรษา” ประจําปีการศึกษา  2557 และรับ
ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

     ตารางที่1  แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จํานวน

(คน) 
ร้อยละ(%) 

ชาย 68 61.81 
หญิง 42 38.19 
รวม 110 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นถามเป็นเพศชายจํานวน 68 คน เพศหญิง

จํานวน 42 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 61.81 และ 38.19 ตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 2 ระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 การสรุปแบบประเมินในส่วนน้ีเป็นการประเมินความพร้อม ความสมบูรณ์ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วยข้อย่อย 10 ข้อโดยผลการประเมินอยู่ในรูปของ
ค่าเฉล่ียดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพอใจของนักศึกษาต่อโครงการ 

ที่ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ
กําหนดการ 

4.42 0.726 

2 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการจัด
กิจกรรม 

4.48 0.682 

3 สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

4.52 0.664 
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4 วัน เวลาและสถานที่ทําการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.75 0.532 
5 ความเหมาะสมของขบวนแห่เทียนพรรษา 4.32 0.733 
6 กําหนดการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.62 0.546 
7 กิจกรรมเป็นไปตามที่กําหนดไว้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ส่วนร่วมในพิธี 
4.59 0.672 

8 ผู้นําประกอบพิธีกรรมมีความเหมาะสม และมีความ
ชํานาญในพิธีกรรม 

4.74 0.534 

9 ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 4.78 0.472 
10 ภาพรวมของโครงการถวายเทียนพรรษาต่อตัวนักศึกษา 4.72 0.507 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.6068 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ลําดับ
แรกได้แก่ 1)ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ซึ่งจากแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย 4.78 

มากที่สุดเป็นอันดับแรก 2)วัน เวลาและสถานที่ทําการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมได้จัด
ขึ้นในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นวันกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.75 และ 3)
ผู้นําประกอบพิธีกรรมมีความเหมาะสม และมีความชํานาญในพิธีกรรม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.72 
ภาพรวมของโครงการมีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.59 อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด 
 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะ 
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