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โครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง

โดย
งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒๕๕๖
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คํานํา
จากนโยบายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้
นักศึกษาใหม่รหัส ๕๖ และนักศึกษารุ่นพี่ในหลักสูตรต่างๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาทํา
กิจกรรมธรรมนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น คณะมุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีคุณลักษณะดังกล่าวที่ดี จึงกําหนดให้มีการทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ให้สามารถ
ดํา เนิ น โครงการได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ และมี ก ารชี้ วั ด ความเข้ า ใจในโครงการโดยการประเมิ น ตาม
แบบสอบถามกับกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับดีมาก โครงการนี้จึงถือ
ได้ว่าทําให้นักศึกษาในหลักสูตรมีคุณธรรมและจริยธรรมและยังนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้กับชุมชนและ
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งหลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่นําศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในหลักสูตรอีกด้วย

อ.สิทธินันท์ ทองศิริ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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แบบเสนอรายละเอียดโครงการ “สร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง”
งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการ : สร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ : อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ
1.หลักการและเหตุผล
งานประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สื บต่อกันกันมาช้านาน ซึ่ งได้ปฏิบัติกันมาจากอดี ตจนถึง
ปัจจุบัน ประเพณีนี้ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา สําหรับ
ประเทศไทยของเรานั้นได้กําหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ําลําคลอง
หรือ แหล่งน้ําต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการลอยกระทง
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการดําเนินการเป็นที่น่าพอใจ หากแต่มีข้อแนะนําในโครงการดังกล่าวในเรื่องของซุ้ม
กิจกรรมที่น้อยเกินไปและไม่น่าสนใจ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ทางคณะได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้มีซุ้ม
การละเล่นและกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ตีมงานวัดและรําวงย้อนยุค
คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุต รดิ ตถ์ ได้ จัด นั ก ศึก ษาใหม่ ร หั ส ๕๖ ทั้ ง ๘
หลัก สู ต ร จํานวน ๑๐๐ คน ที่ จะร่ วมกั น สืบ สานประเพณีล อยกระทงของทางมหาวิท ยาลั ย ในวั นที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร๖ เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้มีคุณลักษณะ
ของการเป็นบุ ค คลที่ มี คุณธรรมจริยธรรม และสืบสานประเพณีอัดดีงามนี้ สืบต่อไป รวมทั้งมี กิจ กรรมซุ้ม
การละเล่นและซุ้มขายของเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีในครั้งนี้
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าของประเพณีลอยกระทงและ ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีลอยกระทงนี้สืบไป
2.เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเรา
3.รายละเอียดโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ และสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม สืบสาน
ประเพณีการลอยกระทง จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง จะประกอบด้วยประวัติความเป็นมา
การทํากระทงแบบไหนที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรมซุ้มการละเล่นและซุ้มขายของ
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีในครั้งนี้
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4.เป้าหมาย
4.1 นักศึกษาใหม่รหัส ๕๖ ทัง้ ๘ หลักสูตร จํานวน ๑๐๐ คน
4.2 สโมสรนักศึกษา จํานวน ๑๐ คน
5. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ระดับ Output
ระดับ Outcome
1.นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๖๐ 1.นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย
คน
ทุกด้านต่อการเข้าร่วมงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ระดับ Impact
1. นักศึกษาสามารถสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม

6. เครื่องมือและอุปกรณ์
6.1 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
6.3 วัสดุสําหรับทํากระทง
6.4 วัสดุสําหรับซ่อมบํารุงเบื้องต้น (ชุดเครื่องมือพื้นฐาน)
6.5 กล้องดิจิตอล เพื่อถ่ายภาพการเข้าร่วมของนักศึกษา
7.สถานที่จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8.รูปแบบการทํากิจกรรมโครงการ
8.1 เป็นโครงการที่มุ้งเน้นให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของประเพณีลอย
กระทง และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสืบไป
8.2 มีกิจกรรมซุ้มการละเล่นและซุ้มขายของเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
ประเพณีในครั้งนี้ เป็นต้น
8.3 มีการส่งตัวแทนคณะเพื่อประกวดนางนพมาศประเพณีลอยกระทงประจําปี ๒๕๕๖
9.ระยะเวลาการปฏิบัติการโครงการ
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
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10.วิธีดําเนินงาน
ขั้นตอนการเตรียมงาน
10.1 เขียนโครงการ
10.2 เสนอโครงการ
10.3 ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงาน วัน เวลา สถานที่
10.4 ดําเนินการตามโครงการ
10.5 สรุปและประเมินผลโครงการ
11. งบประมาณในการดําเนินโครงการ (งบประมาณจากงานพัฒนานักศึกษาคณะ)
1. ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มการละเล่น จํานวน 3 ซุ้ม
4,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าทําผมผู้ประกวดนางนพมาศ
1,000 บาท
รวม
5,000 บาท
หมายเหตุ งบประมาณทุกรายการให้สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ตามจ่ายจริงภายในโครงการ
รหัสงบประมาณ .................................................................................................
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกถึงบุญคุณของแม่น้ําที่ให้เราได้อาศัยน้ํากิน น้ําใช้ ตลอดจนเป็นการขอ
ขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิง่ ปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในแม่น้ํา
2.ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง
3. ได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
4. ฝึกปฏิบัติในการจัดซุ้มการละเล่นและการจําหน่ายสินค้า
13. การประเมินผล
- สังเกตจากผู้เข้าร่วมโครงการ
- แบบประเมินผลของโครงการ
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..............................................ผู้เสนอรายละเอียดโครงการ
(นางสาวสุรอนงค์ คงสา)
นายกสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..............................................ที่ปรึกษารายละเอียดโครงการ
(อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

............................................. ผู้อนุมัติรายละเอียดโครงการ
(อาจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สรุปแบบประเมินโครงการ
“สร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง”ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
“โครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง” ประจําปี
การศึกษา 2556 และรับข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน(คน)
76
34
110

ร้อยละ(%)
69.09
30.91
100

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นถามเป็นเพศชายจํานวน 76 คน เพศหญิงจํานวน 34 คน
โดยคิดเป็นร้อยละ 69.09 และ 30.91 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
การสรุปแบบประเมินในส่วนนี้เป็นการประเมินความพร้อม ความสมบูรณ์ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วยข้อย่อย 10 ข้อโดยผลการประเมินอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ยดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพอใจของนักศึกษาต่อโครงการ
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ
4.63
0.586
กําหนดการ
2 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการจัด
4.42
0.726
กิจกรรม
3 สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมี
4.55
0.662
ความเหมาะสม
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วัน เวลาและสถานที่ทําการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของซุ้มกิจกรรม
กําหนดการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
กิจกรรมเป็นไปตามที่กําหนดไว้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ส่วนร่วมในโครงการ
8 ความน่าสนใจของการประกวดนางนพมาศ
9 ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
10 ภาพรวมของโครงการต่อตัวนักศึกษา
เฉลี่ยรวม

4.63
4.50
4.68
4.67

0.684
0.556
0.502
0.537

4.72
4.63
4.74
4.62

0.446
0.594
0.480
0.5773

จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ลําดับแรกได้แก่
1)ภาพรวมของโครงการต่อตัวนักศึกษา ซึ่งจากแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย 4.74 มากที่สุดเป็นอันดับแรก 2ความ
น่าสนใจของการประกวดนางนพมาศ มีค่าเฉลี่ย 4.72 และ 3)กําหนดการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.68 ภาพรวมของโครงการมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.62 อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
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ภาพรวมโครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง 2556

