
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตามวิถีวังสวนสุนันทา 

 

 

 

 

โดย 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



ค าน า 

 ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการจัดโครงการโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีไทยตามวิถีวังสวนสุนันทา ตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบัณฑิตที่
จบไปได้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ได้อนุรักษ์สืบสานวิถวีัฒนธรรมไทย 
และส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมอันจะน าไปสู่ความรัก ความสามัคค ีและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ 
พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย ์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ จ านวน 5 
กิจกรรม ได้แก ่1) กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2) กิจกรรมรดน้ าด าหัวและประเพณีสงกรานต์ 
3) กิจกรรมท าบุญครบรอบวันก่อต้ังวิทยาลัย 4) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ 5) กจิกรรมทัศนศึกษาศูนย์ 3 ศิลป ์
ได้สรุปผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 
 

                      นายสุรชัย น้อยค าเมือง 

                 หัวหนา้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 บันทึกขออนุมัติโครงการ 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการและกิจกรรม  
(เพื่อตอบตัวชีว้ัด สมศ. สกอ. ประกันคุณภาพ กพร. EdPEx) 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

               * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

1. รหัสโครงการ............................................................... 
2. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :.........โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตามวิถีวังสวนสุนันทา........... 
3.  ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : ....................................................................................................................      
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นายสุรชัย  น้อยค าเมือง  (หัวหน้าโครงการ) 

              คณะผู้ด าเนินโครงการ         สังกัด/หน่วยงาน/สาขา  
1)  นายเมธาวัฒน์  แสงใส                                          ฝ่ายกิจการนักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

 
5.  สถานภาพของโครงการ:  [  ] โครงการใหม่  

 เหตุผลและความจ าเป็น 
 
 

             

  [   ] โครงการท าต่อเนื่อง / โครงการเดิม   จากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดระบุ ประเด็นปัญหา 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
  
  
  
    

6. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา   

   (โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 
 6.1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 /ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดที ่
[] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างยั่งยืน 

1.5.1-1.5.2 [  ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

[  ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง
เครือข่ายและท้องถิ่น 

3.1,3.2,3.4 [  ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

                                            

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 



    6.2)  การประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี ้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี ้

[  ] องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  [ ] องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 1.6 
[  ] องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  [  ] องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
[  ] องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.2 [  ] องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
[  ] องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 4.1 [  ] องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4.1 

[  ] องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน       
การประเมินผู้เรียน 

 [  ] องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและจัดการ  

[  ] องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.3) มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
      (แนบหลักฐานการส ารวจความต้องการของชุมชน เช่น แบบส ารวจ หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น)    

           วิธีการส ารวจความต้องการ ผลจากการส ารวจความต้องการ 

 แบบสอบถามความต้องการ  

 ผลการประเมินจากโครงการเดิม ผลการประเมินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และได้รับข้อเสนอแนะว่าเป็นโครงการที่ดีในด้าน
ท านุบ ารุงศิละและวัฒนธรรม จึงเห็นควรด าเนินการต่อไป 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์  

 อื่น ๆ ........................................................................  

 6.4) การบูรณาการโครงการและกิจกรรมกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและการเรียนการสอน                                                                  
  [   ] โครงการและกิจกรรม การบรกิารวชิาการกบัการเรียนการสอน (ต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม)  
  บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา............................................................................................................... 
  บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง .................................................................................................................................... 
  บูรณาการกบัการบริการวิชาการ ในโครงการ.......................................................................................................... 
  

 6.5 ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์  
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มีจิตสาธารณะ” 

จุดเน้น นิยามค าส าคัญ 
 เป็นนักปฏิบัติ  
    ถนัดวิชาการ 

บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะหรือมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลัก
วิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร 

    ช านาญการคิด 
บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่
ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ

 
 

6.6 ความสอดคล้องกับ เอกลักษณ์ 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

จุดเน้น นิยามค าส าคัญ 
 เน้นความเป็นวัง เน้น ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูล

ศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 ปลูกฝังองค์ความรู้ องค์ความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความเป็นวังสวนสุนันทา  

 ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู คุณธรรม ด้าน การให้ความเคารพผู้อาวุโส 



 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
สากล 

เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนอง
ทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
6.7 ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

จุดเน้น นิยามค าส าคัญ 
 คุณธรรม จริยธรรม      สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น 

ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น 

 ความรู้  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง  ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ เฉพาะด้านใน
สาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  ส่วน
หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ 

 ทักษะทางปัญญา  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี 
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
จุดเน้น นิยามค าส าคัญ 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
IT 

 สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่าง
สม่ าเสมอ  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
น าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุม่บุคคลที่แตกต่างกันได ้

7. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย 
วัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยในวิถีวิทยาลัยนานาชาติ จึงจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตามวิถีวังสวนสุนันทา 
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวังสวนสุนันทา และของประเทศไทย อันดีงามเพื่อด ารงไว้
ให้คงอยู่เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และซึมซับขนบธรรมเนียมต่างๆ ของไทย และสามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ ทั้งในวิถีของชาววัง และวิถีของชาวบ้านโดยทั่วไป 

8. วัตถุประสงค์ (ต้องสอดคล้อง กับ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรือความจ าเป็นเฉพาะด้าน)     
 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนดติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของต่างประเทศ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางความคิดในการร่วมออกแบบกิจกรรม 
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ 



 5. เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเป็นวังสวนสุนันทา ผ่านรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น     
          
 
 
 
9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 
1. ชาวบ้าน/ชุมชน 20 คน 

2. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 300 คน 
3. ครู/อาจารย์/นักวิชาการ 37 คน 
4. บุคลากรภายในวิทยาลัย 22 คน 

5. ศิษย์เก่า 10 คน 

6. ผู้ประกอบการ 10 คน 

รวม 399 คน 

10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 

  วันเริ่มต้นโครงการ 17 พฤศจิกายน 2560 วันสิ้นสุดโครงการ  31 สิงหาคม 2561 

11. สถานที่ด าเนินโครงการ 
           [   ] ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย  
           [   ] ใช้พื้นที่ นอกมหาวิทยาลัย..................................................................................................................... 
    ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวดั............................................. 

12. แผนการด าเนินงาน (PDCA) 
ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 

วัน / เดือน / ปี 
ขั้นตอนการวางแผน  (Plan)  
1. ผู้รับผิดชอบก าหนดกิจกรรมตามปฏิทินสากลและปฏิทินวิชาการ ตุลาคม 2560 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อลงมติอนุมัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตุลาคม 2560 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน (Do)  
1. ด าเนินโครงการโดยจัดเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้ 
   1.1 กิจกรรมท าบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
   1.2 กิจกรรมรดน้ าด าหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 
   1.3 กิจกรรมท าบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย 
   1.4 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
   1.5 กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์ 3 ศิลป์  

 
10 มกราคม 2561 
6 เมษายน 2561 

17 มิถุนายน 2561 
18 กรกฎาคม 2561 
5 สิงหาคม 2561 

ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการโดยน าเอาผลการประเมินของแต่ละกิจกรรมตามตัวชี้วัดมาสรุปผล กรกฎาคม 2561 
2. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อลงมติอนุมัติผลการด าเนินโครงการฯ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

กรกฎาคม 2561 

ขั้นปรับปรุง ตามผลการประเมิน (Act)   
1. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากรายกิจกรรมารวบรวมและจัดท าเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพ และน าข้อมูลการปรับปรุงบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2562 

สิงหาคม 2561 

ก าหนดส่งสรุปผลโครงการวันที่....15...เดือน.........กันยายน........ปี......2561......... 



(ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ) 

13. รายละเอียดงบประมาณ  
รายการ งบประมาณ (บาท) 

1. กิจกรรมท าบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
1.1 ค่าใช้สอย 
        - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 200 คน x 90 บาท x 1 ม้ือ 
1.2 ค่าวัสดุ 
        - ชุดสังฑทานถวายพระ 

 
 

18,000 
 

2,000 
รวม 20,000 

2. กิจกรรมรดน้ าด าหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 
2.1 ค่าใช้สอย 
        - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
2.2 ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
        - ค่าพวงมาลัย 
        - ค่าดอกไม้ 
        - ค่าน้ าอบไทย 
        - ค่าอุปกรณ์รดน้ าด าหัว 
        - ชุดสังฆทานถวายพระ 
        - ค่าถ้วยรางวัลการประกวดนางสงกรานต์ 
   * ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 

5,000 
 

1,000 
500 
500 

1,000 
2,000 
5,000 

รวม 15,000 
3. กิจกรรมท าบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ 
3.1 ค่าใช้สอย 
        - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (จ านวน 200 คน x 90 บาท) 
3.2 ค่าวัสดุ 
        - ชุดสังฆทานถวายพระ 

 
 

18,000 
 

2,000 
รวม 20,000 

4. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
4.1 ค่าวัสดุ  

     - เทียนพรรษา 

- ดอกไม้ตกแต่ง 

- ต้นผ้าป่า 

     - วัสดุอื่นๆ 

 
10,000 

รวม 10,000 
5. กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์ 3 ศิลป์ 
5.1  ค่าใช้สอย 
    - ค่ายานพาหนะ 

 
 

5,000 
รวม 5,000 

รวมท้ังส้ิน 70,000 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 



14. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ต้นทุน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

จ านวน หน่วย 
ปัจจัยน าเข้า (input) 
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ชุมชน ศิษย์เก่า และ
ผู้ประกอบการ 

399  คน 

- - - - 

กระบวนการ (Process) 
กิจกรรมสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม และความเป็นวัง 

6 ครั้ง 

- - - - 

ผลผลิต (Output) 
1. ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความ
มีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับรู้
ถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
4. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ปฏิบัติงานถูกต้องเมื่อเข้าร่วม
กิจกรรม 
5. จ านวนกิจกรรมที่เน้นความ
เป็นวังสวนสุนันทา 

 
300 

 
 
 
 

200 
 

200 
 

300 
 
 
 
3  

 
คน 

 

 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เรียนรู้ทกัษะและ
กระบวนการในการ
ร่วมกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยและความ
เป็นวังสวนสุนันทา 

 
70,000 

 การวิเคราะห์ 
 สังเกตุ 
 การประเมิน 
 สอบถาม 
 สัมภาษณ ์
 

 แบบสอบถาม 
 แบบประเมิน 
 แบบสัมภาษณ ์
 การสังเกตุ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ชุมชน ศิษย์เก่า และ
ผู้ประกอบการ ได้มีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ของไทย 

 
399 

 
คน 

 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ร่วมกันสีบสาน
ประเพณี และ
วัฒนธรรม รวมถึง
ความเป็นวัง ให้คงอยู่คู่
สังคมไทยต่อไป 

 

 การวิเคราะห์ 
 สังเกตุ 
 การประเมิน 
 สอบถาม 
 สัมภาษณ ์
 

 แบบสอบถาม 
 แบบประเมิน 
 แบบสัมภาษณ ์
 การสังเกตุ 

 

 
หมายเหตุ 
     แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output) ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการและครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการท างาน (process) ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยเขียนให้ชัดเจนว่า 
ถ้าโครงการประสบความส าเร็จนั้น เป้าหมายคืออะไร ใช้อะไร วัดและประเมินผลอย่างไร  

 

 

 



15. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ  
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
 
1) การก าหนดวันจัดกิจกรรมอาจตรงกับวันส าคัญอื่น ท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

 
1)ศึกษาปฏิทินกิจกรรมและปฏิทินวิชาการ เพื่อวางวันที่
ของการจัดกิจกรรมให้ลงตัว 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

กิจกรรมท าบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
วันที ่12 มกราคม 2561 

ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ 
 

วันที ่ เวลา รายการ หมายเหตุ 
12 มกราคม 

2561 
07.00 - 09.00 น. - ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน  

 09.00 - 10.00 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  

 10.00 – 11.00 น.  - พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

 11.00 – 12.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  

 12.00 น. - เสร็จสิ้นพิธี  

 13.00 น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน  

 14.00 – 16.00 น. ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณโดยรอบวิทยาลัยนานาชาติ  

 16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม  

 
 
 

** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการกิจกรรมรดน้ าด าหัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  
วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานกิจกรรม  
๐๙.๐๐ น.  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 

๐๙.๐๙ น.  ประธานฯ สรงน้ าพระพุทธรูป 

๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น.  หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมสรงน้ าพระพุทธรูป  
  และเข้ารดน้ าขอพรจากประธานฯ และผู้บริหารทุกท่าน 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  สโมสรนักศึกษาฯ น านักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมสรงน้ า 

  พระพุทธรูปเข้ารดน้ าขอพรประธานในพิธี ผู้บริหารและคณาจารยท์ุกท่าน   

๑๑.๐๐ น.  การแสดงของนักศึกษา กลุ่มที่ 1 

  การแสดงของนักศึกษา กลุ่มที่ 2 

๑๑.๔๕ น.  เริ่มการประกวดนางสงกรานต์ 
๑๒.๔๕ น.  ประกาศผลการประกวดนางสงกรานต์ 
๑๔.๐๐ น.  การแสดงของนักศึกษา กลุ่มที่ 3 

  การแสดงของนักศึกษา กลุ่มที่ 4 

  การแสดงของนักศึกษา กลุ่มที่ 5 

๑๕.๐๐ น.   เสร็จสิ้นกิจกรรมสงกรานต์ฯ 
 
**หมายเหตุ   - การแต่งกาย 

  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สวมชุดไทยหรือชุดลายดอก สุภาพเรียบร้อย 

  นักศึกษา สวมชุดนักศึกษา 

 - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการ 

กิจกรรมท าบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย 
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 

ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ 
 

วันที ่ เวลา รายการ หมายเหตุ 
15 มิถุนายน 

2561 
06.30 – 
08.00 น. 

- ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน  

 08.09 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  

 08.30 น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จ านวน 9 รูป  

 09.00 น.  - พระสงฆ์รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

 09.30 น.  - พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา  

 11.00 น. - เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์  

 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00 น. - กิจกรรมท าความสะอาด 5 ส  

 16.00 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม  

 
**ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการ 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ 
และวัดป่าศรีถาวร คลองโยง 

 

วันที ่ เวลา รายการ หมายเหตุ 
5 กรกฎาคม 

2561 
13.00 - 
14.00 น. 

- ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน  

 14.00 น. - ร่วมตั้งขบวนรถเพื่อเดินทางไปยังวัดป่าศรีถาวร คลองโยง  

 14.30 น.  - เดินทางถึงวัดป่าศรีถาวร คลองโยง  

 15.00 น. - ถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์  

 16.00 น. - เดินทางกลับ  

 
* การแต่งกาย ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์ นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 

** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการ 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ (เยี่ยมชมศูนย์ 3 ศิลป์) 
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ 
 

วันที ่ เวลา รายการ หมายเหตุ 
5 สิงหาคม 

2561 
12.30 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจงัหวัดนครปฐม 
 

 13.30 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ 3 ศิลป์  

 16.00 น.  - ออกเดินทางกลับ  

 18.00 น. - เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

 

 

**ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการจัดโครงการ 
 

 

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยตามวิถีวังสวนสุนันทา 
 

 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ 

 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 250 คน สามารถจ าแนกได้เป็นชายทั้งหมด 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20  เป็นหญิง
ทั้งหมด 172 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ 



 2. สถานภาพ 

 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 250 คน สามารถจ าแนกได้เป็นบุคลากรทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0  และ
นักศึกษาทั้งหมด 94 คิดเป็นร้อยละ 78.00 ตามล าดับ 

 

 

 

3. สาขาวิชา 

 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 250 คน สามารถจ าแนกได้เป็นบุคลากรทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4  และ
นักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจการบิน ทั้งหมด 98 คิดเป็นร้อยละ 39.20 นักศึกษาสาขาวิชาบริหรธุรกิจต่างประเทศ ทั้งหมด 28 คิดเป็นร้อย
ละ 11.20 นักศึกษาสาขาวิชากรจัดการท่องเที่ยว ทั้งหมด 30 คิดเป็นร้อยละ 12.00 และนักศึกษาสาขาวิชากรจัดการโรงแรม ทั้งหมด 
38 คิดเป็นร้อยละ 15.20 ตามล าดับ 

 



 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรมภายใต้โครงการ 

ระดับความหมายของการแปลงค่าเฉลี่ย 

4.01 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.00 หมายถึง ระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 

1. ด้านทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 ผลสรุปความพึงพอใจในส่วนของด้านทัศนคติ ค่านิยม ความมสีุนทรีย์ และวฒันธรรมที่ดีงามเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

“มากที่สุด” คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 หรือท่ีร้อยละ 90.74 โดยสามารถจ าแนกออกเป็นด้าน ได้ดังตาราง 1 

 

ประเด็น                                                                                   ค่าเฉลี่ย 

1. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย      4.52 

2. นักศึกษาเห็นค่าของความเป็นไทย มีค่านิยมที่ดี      4.60 

3. นักศึกษาได้รับความสุนทรีย์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมไทย   4.52 

4. นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างมีความสุข    4.48 

                                     เฉลี่ยรวม                                                                  4.53                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ด้านการรบัรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 ผลสรุปความพึงพอใจในด้านการรับรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คือมี 

ความเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 หรือที่ร้อยละ 85 โดยสามารถจาแนกออกเป็นด้าน ได้ดังตารางที ่2 

 

ประเด็น                                                                                                  ค่าเฉลี่ย 

1. นักศึกษาได้รับรู้ว่ากิจกรรมท าบุญปีใหม่มีความส าคัญอย่างไร                4.23 

2. นักศึกษาได้รับรู้ว่ากิจกรรมวันสงกรานต์มีความส าคัญอย่างไร     4.28 

3. นักศึกษาได้รับรู้ว่ากิจกรรมท าบุญครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยมีความส าคัญอย่างไร   4.30 

4. นักศึกษาได้รับรู้ว่ากิจกรรมถวายเทียนพรรษามีความส าคัญอย่างไร     4.21 

                                     เฉลี่ยรวม                                                                                     4.25                                   

 

3. ด้านการมีสว่นร่วม 

 ผลสรุปความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คือมีค่าความเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 โดยสามารถจาแนกออกเป็น
ด้าน ได้ดังตารางที ่3 

 

ประเด็น                                                                                                                          ค่าเฉลี่ย 

1. กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม    4.53 

2. กิจกรรมวันสงกรานต์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม    4.32 

3. กิจกรรมท าบุญครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  4.64 

4. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม    4.45 

                                     เฉลี่ยรวม                                                                                                  4.48                                      

 

 

 

 

 



4. ด้านการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ผลสรุปความพึงพอใจในด้านการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คือมีค่าความเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.63 หรือที่ร้อยละ 92.60 โดยสามารถจาแนกออกเป็นด้าน ได้ดังตารางที่ 4 

 

ประเด็น                                                                                                                        ค่าเฉลี่ย 

1. นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญปีใหม่     4.74 

2. นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์     4.68 

3. นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัย   4.53 

4. นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา     4.61 

5. . นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ 3 ศิลป์    4.59 

                                     เฉลี่ยรวม                                                                                                  4.63                                      

 

5. ด้านความพึงพอใจโดยรวม 

 ผลสรุปความพึงพอใจในด้านด้านความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คือมีค่าความเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 หรือท่ีร้อยละ 
92.60 โดยสามารถจาแนกออกเป็นด้าน ได้ดังตารางที่ 4 

 

ประเด็น                                                                                                                      ค่าเฉลี่ย 

1. โดยภาพรวมแล้วนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ     4.68 

                                     เฉลี่ยรวม                                                                                                  4.68                                     

 

ผลสรุปการประเมินกิจกรรมโดยรวมทั้งหมด 

 เมื่อน าผลการประเมินมาสรุปรวมเป็นความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด ต่อโครงการ พบว่า ผลประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 
ความหมายของค่าระดับคะแนนคือ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” 

 
 
 
 



 

 

1. ท าบุญวันขึน้ปีใหม ่

 

 

2. รดน้ าด าหัวและวันสงกรานต ์

 

 

 

ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรม 



3. ท าบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย 

 

 

4. ถวายเทียนพรรษา 

 

 

 

 

 

 



5. กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์ 3 ศิลป์  

         

 

 

 

      

 

 


