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โครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือสืบสานประเพณีการลอยกระทง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

สังกัด 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

๒๕๕๖ 
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คํานํา 
 
จากนโยบายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้

นักศึกษาใหม่รหัส ๕๖ และนักศึกษารุ่นพ่ีในหลักสูตรต่างๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ีจะต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาทํา
กิจกรรมธรรมนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น คณะมุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีคุณลักษณะดังกล่าวที่ดี จึงกําหนดให้มีการทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ให้สามารถ
ดําเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ และมีการช้ีวัดความเข้าใจในโครงการโดยการประเมินตาม
แบบสอบถามกับกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับดีมาก โครงการน้ีจึงถือ
ได้ว่าทําให้นักศึกษาในหลักสูตรมีคุณธรรมและจริยธรรมและยังนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้กับชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งหลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่นําศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในหลักสูตรอีกด้วย   

 
 
                        อ.สิทธินันท์ ทองศิริ   
                                     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
                           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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แบบเสนอรายละเอียดโครงการ “สร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง” 

งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนกัศึกษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
โครงการ : สร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศลิปะและวัฒนธรรมเพ่ือสืบสานประเพณีการลอยกระทง 
หน่วยงานรับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา 
อาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ : อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิร ิ

 
1.หลักการและเหตุผล 

งานประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบต่อกันกันมาช้านาน ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน  ประเพณีน้ีได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพ่ือเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา  สําหรับ
ประเทศไทยของเรานั้นได้กําหนดจัดในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณท่ีติดกับแม่นํ้าลําคลอง 
หรือ แหล่งนํ้าต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการลอยกระทง 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการดําเนินการเป็นที่น่าพอใจ หากแต่มีข้อแนะนําในโครงการดังกล่าวในเรื่องของซุ้ม
กิจกรรมท่ีน้อยเกินไปและไม่น่าสนใจ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ีทางคณะได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้มีซุ้ม
การละเล่นและกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้ตีมงานวัดและรําวงย้อนยุค 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดนักศึกษาใหม่รหัส ๕๖ ทั้ง ๘ 
หลักสูตร จํานวน ๑๐๐ คน ที่จะร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นต้ังแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร๖ เพ่ือ
เป็นการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม และเพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรได้มีคุณลักษณะ
ของการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานประเพณีอัดดีงามน้ีสืบต่อไป รวมท้ังมีกิจกรรมซุ้ม
การละเล่นและซุ้มขายของเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีในครั้งน้ี 

 
2.วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าของประเพณีลอยกระทงและ ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีลอยกระทงน้ีสืบไป 

2.เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเรา 
3.รายละเอียดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ และสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม สืบสาน
ประเพณีการลอยกระทง จะได้รับความรู้เก่ียวกับประเพณีวันลอยกระทง จะประกอบด้วยประวัติความเป็นมา 
การทํากระทงแบบไหนที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรมซุ้มการละเล่นและซุ้มขายของ
เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีในครั้งน้ี 
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4.เป้าหมาย 

4.1 นักศกึษาใหม่รหัส ๕๖ ทัง้ ๘ หลักสูตร จํานวน ๑๐๐ คน 
4.2 สโมสรนักศึกษา จํานวน ๑๐ คน 
 

5. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
ระดับ Output ระดับ Outcome ระดับ Impact 

1.นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๖๐ 
คน 

1.นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย
ทุกด้านต่อการเข้าร่วมงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

1. นักศึกษาสามารถสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 
6. เครื่องมือและอุปกรณ ์

6.1 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
6.3 วัสดุสําหรบัทํากระทง 
6.4 วัสดุสําหรบัซ่อมบํารุงเบ้ืองต้น (ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐาน) 
6.5 กล้องดิจิตอล เพ่ือถ่ายภาพการเข้าร่วมของนักศึกษา 
 

7.สถานที่จัดโครงการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

8.รูปแบบการทํากิจกรรมโครงการ  
8.1 เป็นโครงการที่มุ้งเน้นให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  เพ่ือให้เห็นคุณค่าของประเพณีลอย

กระทง และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสืบไป 
8.2 มีกิจกรรมซุ้มการละเล่นและซุ้มขายของเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

ประเพณีในครั้งน้ี เป็นต้น 
8.3 มีการส่งตัวแทนคณะเพ่ือประกวดนางนพมาศประเพณีลอยกระทงประจําปี 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 เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงาน วัน เวลา สถานที่ 
10.4 ดําเนินการตามโครงการ                
10.5 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

11. งบประมาณในการดําเนนิโครงการ (งบประมาณจากงานพัฒนานกัศึกษาคณะ) 
1. ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มการละเล่น จํานวน 3 ซุ้ม  4,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าทําผมผู้ประกวดนางนพมาศ  1,000 บาท 
  รวม     5,000 บาท 
 
หมายเหตุ  งบประมาณทุกรายการให้สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ตามจ่ายจริงภายในโครงการ 
 
รหัสงบประมาณ ................................................................................................. 
 

12. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกถึงบุญคุณของแม่นํ้าที่ให้เราได้อาศัยนํ้ากิน นํ้าใช้ ตลอดจนเป็นการขอ

ขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิง่ปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในแม่นํ้า 
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 
วันศุกร์ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 

    
วัตถุประสงค์   เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

“โครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศลิปะและวัฒนธรรมเพ่ือสืบสานประเพณีการลอยกระทง” ประจําปี
การศึกษา 2556 และรับข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

     ตารางที่1  แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 
ชาย 76 69.09 
หญิง 34 30.91 
รวม 110 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นถามเป็นเพศชายจํานวน 76 คน เพศหญิงจํานวน 34 คน 

โดยคิดเป็นร้อยละ 69.09 และ 30.91 ตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 2 ระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 การสรุปแบบประเมินในส่วนน้ีเป็นการประเมินความพร้อม ความสมบูรณ์ และความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วยข้อย่อย 10 ข้อโดยผลการประเมินอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ยดัง
แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพอใจของนักศึกษาต่อโครงการ 

 ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ
กําหนดการ 

4.63 0.586 

2 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการจัด
กิจกรรม 

4.42 0.726 

3 สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

4.55 0.662 
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4 วัน เวลาและสถานที่ทําการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.63 0.684 
5 ความเหมาะสมของซุ้มกิจกรรม 4.50 0.556 
6 กําหนดการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.68 0.502 
7 กิจกรรมเป็นไปตามที่กําหนดไว้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ส่วนร่วมในโครงการ 
4.67 0.537 

8 ความน่าสนใจของการประกวดนางนพมาศ 4.72 0.446 
9 ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 4.63 0.594 
10 ภาพรวมของโครงการต่อตัวนักศึกษา 4.74 0.480 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.5773 
 
จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ลําดับแรกได้แก่ 

1)ภาพรวมของโครงการต่อตัวนักศึกษา ซึ่งจากแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย 4.74 มากที่สุดเป็นอันดับแรก 2ความ
น่าสนใจของการประกวดนางนพมาศ มีค่าเฉลี่ย 4.72 และ 3)กําหนดการและข้ันตอนการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.68 ภาพรวมของโครงการมีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.62 อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด 

 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลอ่ืน ๆ  
ข้อเสนอแนะ 
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