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โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต”์ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

 
 
 
 

จัดทําโดย 
ฝ่ายงานพฒันานักศึกษา 

อ.สิทธินันท์ ทองศิริ   รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2557 

 



แบบเสนอรายละเอียดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๑. ชื่อโครงการ: โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หลักการและเหตุผล   

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมท่ีประกอบไปด้วยการอยู่ร่วมกันของคนหลายๆ กลุ่ม หลายๆ
ภาษา หลายๆวัฒนธรรม และสังคมไทยส่วนใหญ่ก็เป็นสังคมที่เกิดจากสถาบันหลักคือสถาบันครอบครัว และ
ลักษณะของครอบครัวไทยก็เป็นครอบครัวขนาดใหญ่อันประกอบไปด้วย ญาติผู้ใหญ่ บิดา มารดา ลูก หลาน จึงทํา
ให้เกิดความผูกพัน และปลูกฝังให้เคารพในผู้อาวุโส หรือผู้สูงอายุ  แม้ว่าในสมัยปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในครอบครัวจะเป็นความสัมพันธ์แบบสมัยใหม่เพราะเหตุปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนิน
ชีวิต หรือแม้แต่สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ แต่ในด้านของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็ยังมีความ
ผูกพันกันอยู่เช่นเดิม       
             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความตระหนักและเห็นความสําคัญจึงจัดทําโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ขึ้น เพ่ือการรณรงค์ รักษาและอนุรักษ์ประเพณี  ของท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาได้รู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการแสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณต่อผู้สูงอายุโดย การจัดขบวน
สงกรานต์ตามประเพณีล้านนา การสรงนํ้าพระพุทธรูป รดนํ้าขอพรจากผู้บริหาร ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ เป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสาน กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ให้คงอยู่สืบต่อไป  
 
๓. การทบทวนและออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA 

ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมหารือเพ่ือวาง
แผนการจัดกิจกรรมโดยนําปัญหา และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือเขียนโครงการใน
ปี ๒๕๕๗ ดังน้ี 

๓.๑ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อย เน่ืองจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
๓.๒ ควรมีการจัดตกแต่งรถแห่ขบวนนางสงกรานต์ 
๓.๓ การแสดงประเพณีวันสงกรานต์ควรมีการปรับปรุงทุกๆปี 
แนวทางการแก้ไข 
๓.๑ เน่ืองจากมีการปรับปฏิทินการศึกษา ทําให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพราะอยู่ในระหว่างภาคเรียน 
๓.๒ คณะได้มีการประชุมเพ่ือแจ้งรายละเอียดของงาน และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

รวมทั้งมีแนวทางในการจัดตกแต่งรถแห่ และรูปขบวนที่สวยงามมากย่ิงขึ้น 



๔. วัตถุประสงค์  
๔.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณต่อคณะ

ผู้บริหาร ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
๔.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจา้หน้าที่และนักศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันในวันสงกรานต์  

          ๔.๓ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป  

๕. เปา้หมาย  
๕.๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมงาน จํานวน ๑๐๐ คน 

๖. สถานที่ดําเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๗. กิจกรรมที่ดําเนนิการ  
๗.๑ ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
๗.๒ จัดรูปขบวน 
๗.๓ เดินขบวนร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๗.๔ รดนํ้าดําหัว ขอพรผู้บรหิาร 
๗.๕ การประกวดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจากกิจกรรม……………………………………………………………………………… 
 รหัสงบประมาณ ..................................................................................................... 
   -  ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขนวนแห่ ประดับดอกไม้ และอุปกรณ์   =  ๓๕,๐๐๐ บาท  
            -  ค่าจ้างเช่าชุดแต่งกาย                  =    ๕,๐๐๐ บาท 
            -  ค่าจ้างแต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวน                 =    ๕,๐๐๐ บาท 
            -  ค่าจ้างผู้ฝึกสอนการแสดงและตัดต่อเพลง               =    ๕,๐๐๐ บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         จํานวน   ๕๐,๐๐๐  บาท  (-ห้าหม่ืนบาทถ้วน-)   

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียตามที่จา่ยจริง 

๙. ระยะเวลาดําเนนิการ 
       วันที่  ๙  เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑ ผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนกัศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญู รูคุ้ณต่อผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ  
๑๐.๒ ผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนกัศึกษา ได้ทํากิจกรรมประเพณีสงกรานต์ร่วมกัน  



๑๐.๓ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนกัศึกษามีส่วนรว่มอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  

 
 
 
 

..................................... ผู้เสนอรายละเอียดโครงการ    
       (อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ)    
     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   

 
 
 

.................................... ผู้อนุมัติรายละเอียดโครงการ 
                                                                  (อาจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท)์ 

                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแบบประเมินโครงการ 
 “สืบสานวฒันธรรมประเพณีสงกรานต”์ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๙  เมษายน   ๒๕๕๗ 
    

วัตถุประสงค์   เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์” ประจําปีการศึกษา 2557 และรับข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดโครงการให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

     ตารางที่1  แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จํานวน

(คน) 
ร้อยละ(%) 

ชาย 58 52.73 
หญิง 52 47.27 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นถามเป็นเพศชายจํานวน 58 คน เพศหญิงจํานวน 52 คน โดย

คิดเป็นร้อยละ 52.73 และ 47.27 ตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 2 ระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 การสรุปแบบประเมินในส่วนน้ีเป็นการประเมินความพร้อม ความสมบูรณ์ และความพึงพอใจของผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วยข้อย่อย 10 ข้อโดยผลการประเมินอยู่ในรูป
ของค่าเฉล่ียดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพอใจของนักศึกษาต่อโครงการ 

ที่ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ
กําหนดการ 

4.80 0.406 

2 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการจัด
กิจกรรม 

4.73 0.523 

3 สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

4.63 0.560 

4 วัน เวลาและสถานที่ทําการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.71 0.527 



5 ความเหมาะสมของการเข้าร่วมงานระหว่างผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 

4.67 0.423 

6 กําหนดการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.53 0.642 
7 ความสวยงามของรูปขบวนสงกรานต์ 4.60 0.664 
8 ความสวยงามของนางสงกรานต์ 4.78 0.482 
9 ความเหมาะสมของกิจกรรมย่อย เช่น แข่งลาบส้มตํา 4.60 0.664 
10 ภาพรวมของโครงการต่อตัวนักศึกษา 4.76 0.562 

เฉลี่ยรวม 4.68 0.5453 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ลําดับแรกได้แก่ 1)

การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบกําหนดการ ซึ่งจากแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย 4.80 มากที่สุดเป็นอันดับแรก 

2)ความสวยงามของนางสงกรานต์ ซึ่งในปีน้ีได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทวรรณ เทพรักษา อาจารย์ประจําหลักสูตร
วิศวกรรมโลจิสติกส์มาเป็นนางสงกรานต์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ีย 4.78 และ 3)ภาพรวมของ
โครงการต่อตัวนักศึกษา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.76 ภาพรวมของโครงการมีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.68 อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด 
 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะ 
1. อากาศร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพรวมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์” 
ประจําปีการศึกษา 2557 

 

 
 

 
 
 



ภาพรวมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์” 
ประจําปีการศึกษา 2557 

 

 
 

 
 
 



ภาพรวมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์” 
ประจําปีการศึกษา 2557 

 

 
 

 
 
 



ภาพรวมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์” 
ประจําปีการศึกษา 2557 

 

 
 

 
 
 



ภาพรวมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์” 
ประจําปีการศึกษา 2557 

 

 
 

 


