รายงานครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ฉบับสมบูรณ์

ชืไอครงการพัฒนาภูมิทรรศน์ละสิไงวดลຌอมภาย฿นวัดพธิ์เทร
ปีงบประมาณ 2559

หนวยงาน/คณะวิศวกรรมศาตร์
หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคม
สถาบันทคนลยีปทุมวัน

ิปก฿นี
รายงานครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ชืไอครงการพัฒนาภูมิทรรศน์ละสิไงวดลຌอมภาย฿นวัดพธิ์เทร
ปีงบประมาณ 255้

หนวยงาน/คณะวิศวกรรมศาตร์
หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคม
สถาบันทคนลยีปทุมวัน

คานา
รายงานผลการดานินการบริการวิชาการกสังคมประจาปีการศึกษา พ.ศ. โ55้ คือ ครงการพัฒนา
ภูมิทรรศน์ละสิไงวดลຌอมภาย฿นวัดพธิ์เทร มีป้าหมาย฿หຌผูຌขຌารวมครงการเดຌลใงหในการทานุบารุง
ศิล ปวัฒ นธรรมละอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ ละสิไง วดลຌ อ มป็ นภารกิ จ ทีไ ส าคัญ ประการหนึไง ทีไ
สาขาวิชาฯ เดຌตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมมาดยตลอด รวมทัๅง มี ก ารจัดกิ จกรรมทีไฟื้ นฟู อนุรัก ษ์สืบ สาน พั ฒ นา ผยพร
ศิลปวัฒนธรรม สรຌางสรรค์ สงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน ดຌวยชืไอมัไนวาวัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝัง
รากฐานอันดีงามของจิต฿จละชวยสริมคุณคา฿หຌกับบัณฑิตของสาขาวิชาอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฿หຌสอดคลຌองกับการจัดการรียนการสอน฿นตละรายวิชา ดยคานึงถึงความรูຌ
ความสามารถ พืไอ฿หຌนักศึกษาเดຌรับความรูຌประสบการณ์ ละสามารถลงมือ฿นการพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษา ฿หຌกับชุมชนเดຌ ดยคณะผูຌทางานเดຌทาการจัดอบรมเปลຌวมืไอวันพฤหัสบดีทีไ ็ มษายน โ55้
ถึ ง วั น สาร์ ทีไ ้ มษายน โ55้ ผูຌ  ขຌ า ร ว มครงการป็ น บุ ค คลทัไ ว เปละนั ก รี ย น นั ก ศึ ก ษา ทีไ อ ยู
วิทยาลัยทคนิคนครนายก ผูຌทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไขตชุมชน฿กลຌคียง ละขอขอบคุณ สถาบันทคนลยีปทุม
วัน ทีไสนับสนุนงบประมาณครงการ ละหวังป็นอยางยิไงวารายงานผลการดานินงานฉบับนีๅจ ะป็นขຌอมูล
ทีไ฿หຌประยชน์ตอผูຌ฿หຌบริการ ผูຌรับบริการละผูຌบริหารครงการสาหรับ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปรับปรุงละ
พัฒนาผนบริการวิชาการ ละการดานินครงการ฿นปีถัดเป

อาจารย์จันทร์ อัญญะพธิ์
หัวหนຌาครงการ

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สวนทีไ แ

สวนทีไ โ

สวนทีไ ใ
สวนทีไ ไ

สวนทีไ 5

สวนนา
 หลักการละหตุผล
 วัตถุประสงค์ของครงการ
 ตัวชีๅวัดความสารใจ
 ป้าหมายชิงปริมาณ
 ป้าหมายชิงคุณภาพ
วิธีดานินการ
 กลุมป้าหมาย
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล
 วิธีการกใบขຌอมูล
 กณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล
ผลการวิคราะห์ขຌอมูล
 ผลการวิคราะห์ความพึงพอ฿จของผูຌ ขຌารับการอบรม
สรุปผลการดานินการ
 สรุปผลการดานินการ
 ดຌานความรูຌความขຌา฿จ
 ดຌานความพึงพอ฿จ
 ปัญหาอุปสรรค
 ขຌอสนอนะ
ภาคผนวก
 ครงการทีไเดຌรับการอนุมัติรียบรຌอยลຌว
 คาสัไงตงตัๅงคณะกรรมการดานินครงการ
 บบสอบถามหรือบบประมินผลครงการ
 ภาพกิจกรรม รายชืไอผูຌขຌารวมครงการ/ทีไอยูทีไติดตอเดຌ

หนຌา

สวนทีไ แ
สวนนา
หลักการละหตุผล

การทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมป็นภารกิจ
ทีไสาคัญประการหนึไงทีไสาขาวิชาวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคมเดຌตระหนักถึงความสาคัญการทานุ
บารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาดยตลอด การจัด ครงการพัฒนาภูมิทรรศน์
ละสิไงวดลຌอมภาย฿นวัดสูวัฒนธรรมพุทธของชุมชนกใป็นอีกครงการหนึไง ซึไงชืไอมัไนวาวัฒนธรรมพุทธอันดี
งามจะชวยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิต฿จละชวยสริมคุณคา฿หຌนักศึกษาบุคคลากรของละจຌาหนຌาทีไของ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคม พรຌอมทัๅงครือขายของนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา฿น
พืๅนทีไ พืไอสรຌางจิตสานึกจิตอาสาละความสามัคคีรวมกัน ละคาดหวังว าครงการทีไจัดขึๅนจะสงผล฿หຌป็น
ทรัพยากรบุคคลดังทีไกลาวมานัๅนป็นบุคคลากรทีไมีคุณภาพของประทศชาติตอเป

วัตถุประสงค์ของครงการ
แ.พืไอทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม
โ. พืไอสงสริม฿หຌนักศึกษา ละบุคลากรของหนวยงานมีจิตสานึกละมีสวนรวม฿นการทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม
ใ.พืไอสรຌางความสามัคคีละจิตอาสา฿หຌนักศึกษา บุคลากรของหนวยงานละบุคคล฿นชุมชน

ตัวชีๅวัดความสารใจ

ชิงปริมาณ
แ. ผูຌขຌารวมกิจกรรม........ใ5......คน
โ. ผูຌขຌารวมกิจกรรมอยู฿นกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถຌวน รຌอยละ ่เ
ใ. จานวนครัๅงทีไดานินกิจกรรม......แ.........ครัๅง
ไ. ผูຌขຌารับบริการนาความรูຌเป฿ชຌประยชน์ รຌอยละ ่เ
5. อืไน โ ิระบุี....................................................................................
ชิงคุณภาพ
แ. ความพึงพอ฿จของผูรຌ ับบริการ฿นกระบวนการ฿หຌบริการ รຌอยละ ่เ
โ. ความพึงพอ฿จของผูรຌ ับบริการวิชาการละวิชาชีพตอประยชน์จากการบริการ รຌอยละ ่เ
ใ. อืไน โ ิระบุี....................................................................................
ชิงวลา
แ. งานบริการวิชาการลຌวสรใจตามระยะวลาทีไกาหนด รຌอยละ ่เ
โ. อืไน โ ิระบุี....................................................................................
ตัวชีๅวัดการบูรณาการ
แ. งานวิจัย ิระบุี...................................................................................................
โ. การรียน/การสอน ิระบุี

ป้าหมาย ิทีไสอดคลຌองกับตัวชีๅวัดทีไระบุเวຌี

แี มีผูຌสน฿จขຌารวมครงการอบรมเมนຌอยกวา ใ5 คน
โี ผูຌขຌารวมครงการอบรมมีความรูຌสามารถนาเปฏิบัติเดຌจริง
ใี การดานินการป็นเปตามป้าหมายละผนดานินการ

สวนทีไ โ
วิธีดานินการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาละคณะกรรมการดานินงานครงการเดຌดานินงานดัง
รายละอียดตอเปนีๅ
แ. การวางผนการดานินการ ิP_Plan)
แ.แ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเดຌจัดตรียมขຌอมูลบบสารวจ ละประสานกับกลุม
ชุมชนพืไอสารวจขຌอมูลความตຌองการของผูຌรับบริการดยภาพรวมของสาขาวิชาฯ
แ.โ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฯ ดานินการพืไ อขียนครงการ฿หຌส อดคลຌองกั บ
ความตຌองการของสาขาวิชาทีไกาหนดดยสรุปจากบบการสารวจความตຌองการ
แ.ใ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฯ สนอขออนุมัติครงการ
แ.ไ ประชาสัมพันธ์ครงการ ดยการประสานกับผูຌนาชุมชน ละวิทยาลัยทคนิคตางโ
โ. การดานินงานตามผน ิD_Do)
โ.แ ประชุมสาขาวิชาฯ พืไอวางผนการดานินครงการ
โ.โ ตงตัๅงคณะกรรมการดานินครงการ
โ.ใ ประชุมคณะกรรมการดานินงาน พืไอตรียมความพรຌอมละบงงาน
โ.ไ คณะกรรมการดานินงานเดຌจัดตรียมอกสารประกอบการบรรยาย ละอุปกรณ์พืไอ฿ชຌ฿นการขຌา
รวมครงการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
โ.5 วันพฤหัสบดีทีไ ็ มษายน โ55้ ถึงวันสาร์ทีไ ้ มษายน โ55้ จัดอบรมครงการฯ ตามตาราง
กาหนดการ

กลุมป้าหมาย : วัดพธิ์เทร ตาบลบຌาน฿หญ อาภอมือง จังหวัดนครนายก

สวนทีไ ใ
ผลการวิคราะห์ขຌอมูล
ติดตอละประสานงานกับชุมชนละวิทยาลัยทคนิคนครนายกละบริวณ฿กลຌคียงกับรงรียน
พืไอสารวจความตຌองการของชุมชน ละประชาสัมพันธ์ครงการ
จัดตรียมอกสารละอุปกรณ์ตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ประสานงานอาคารสถานทีไ฿นการจัดตรียมสถานทีไ
สิไงอานวยความสะดวกตางโ
วันพฤหัสบดีทีไ ็ มษายน โ55้ ถึงวันสาร์ทีไ ้ มษายน โ55้ ณ วัดพธิ์เทร ตาบลบຌาน฿หญ อาภอ
มือง จังหวัดนครนายก

ผลการวิคราะห์ความรูຌความขຌา฿จของ ิกลุม ป้าหมายี

จากผลการประมินละวัดผลความสารใจของครงการพัฒนาภูมิทรรศน์ละสิไงวดลຌอมภาย฿นวัด
พธิ์ เทร ฿นวัน พฤหั ส บดี ทีไ ็ มษายน โ55้ ถึง วั นสาร์ทีไ ้ มษายน โ55้ พบว า ผูຌ ขຌา รวมกิ จ กรรม
ทีไ จานวน ใ5 คน ประกอบดຌวยพศชาย จานวน ใเ คน รຌอยละ ่5.็แ ละพศหญิง จานวน 5 คนรຌอยละ
แไ.โ้ ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตารางทีไ แ สดงขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม
แ. พศ
- ชาย
- หญิง
โ. สถานะ
- นักรียน/นักศึกษา
- ครู/อาจารย์
- พนักงาน/จຌาหนຌาทีไ
- อืไนโระบุ
ใ. หนวยงาน
- รัฐบาล
- อกชน
- อืไนโระบุ

รวม

รวม

รวม

จานวน

รຌอยละ

ใเ
5
ใ5

่5.็แ
แไ.โ้
แเเ

โ่
ๆ
แ

่เ
แ็.แไ
โ.่ๆ

ใ5

แเเ

ใ5

แเเ

ใ5

แเเ

จากการประมินละวัดผลความสารใจของของครงการพัฒนาภูมิทรรศน์ละสิไงวดลຌอมภาย฿นวัดพธิ์เทร
฿นวันพฤหัสบดีทีไ ็ มษายน โ55้ ถึงวันสาร์ทีไ ้ มษายน โ55้ พบวา มีการกาหนด฿หຌนักศึกษามีสวนรวม
฿นการดานินการหรือ รวมกิ จกรรมครงการบริการวิชาการทีไม ากทีไสุด คือ มีความสน฿จขຌารวมครงการ
ละ มีความสน฿จขຌารวมกิจกรรม฿นครัๅงตอเป มีคาฉลีไยทากับ ไ.้ไ ละมืไอพิจารณา฿นภาพรวมของการ
ประมินละวัดผลความสารใจของการบูรณาการการบริการทางวิชาการกสังคมสวน฿หญ อยู฿นระดับ ดีมาก
มีคาฉลีไยทากับ ไ.่โ ดังสดง฿นตารางทีไ โ
ตารางทีไ โ ความคิดหในตอการจัดกิจกรรม
ประดใน/รายละอียด
รูปบบการจัดกิจกรรมมีความหมาะสม
การประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารการจัดครงการ
ความหมาะสมของระยะวลา฿นการจัดครงการ
ความหมาะสมของสถานทีไ฿นการจัดครงการ
ความหมาะสมดຌานอาหารละอาหารวาง฿นการจัด
ครงการ
ความหมาะสม฿นภาพรวมของการดานินการ
มีความประทับ฿จ฿นการขຌารวมครงการ
มีความสน฿จขຌารวมครงการ
มีความสน฿จขຌารวมกิจกรรม฿นครัๅงตอเป
ดยรวม

ผลการประมิน
จานวน คาฉลีไย สวนบีไยงบน ระดับความ
มาตรฐาน
คิดหใน

ใ5
ใ5
ใ5
ใ5

4.83
4.80
4.74
4.91

0.382
0.406
0.443
0.284

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ใ5

4.71

0.458

ดีมาก

ใ5
ใ5
ใ5
ใ5
ใ5

4.74
4.็็
ไ.้ไ
ไ.้ไ
4.8โ

0.443
0.4โๆ
0.โใๆ
0.โใๆ
0.3่ใ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สวนทีไ ไ
สรุปผลการดานินงาน
ครงการพัฒ นาภูมิ ทรรศน์ละสิไงวดลຌอมภาย฿นวัดพธิ์เทร ฿นวันพฤหัสบดีทีไ ็ มษายน โ55้
ถึงวันสาร์ทีไ ้ มษายน โ55้ ป็นครงการทีไเดຌมีการดานินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังขัๅนตอนการ
ดานินการทีไ เดຌระบุเวຌ฿นสวนทีไ โ ดยการมีสวนรวมบริ วณ฿กลຌคียงกับ รงรียนละชุมชน฿นขตจัง หวัด
นครนายก ดยมีผูຌขຌารวมครงการจากรงรียนละชุมชน จานวน ใ5 คน กินคาป้าหมายทีไกาหนดเวຌ ละ
จากผลการประมิน พบวาผูຌขຌารวมครงการพัฒนาภูมิทรรศน์ละสิไงวดลຌอมภาย฿นวัดพธิ์เทร มีระดับความ
พึงพอ฿จ ดยมีคาคะนนฉลีไย ไ.่โ ซึไงสรุปผลการดานินงานตามคาป้าหมาย เดຌดังตารางทีไ ไ.แ
ตารางทีไ ไ.แ สรุปผลการดานินงานตามคาป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของครงการ
ป้าหมาย
ผลการดานินงาน
แ. จานวนผูຌขຌารวมครงการ
่เ
จานวนผูຌขຌารวมครงการทัๅงสิๅน ใ5 คน
ิรຌอยละี
จากป้าหมายทีไกาหนดเวຌ ใ5 คน คิดป็น
รຌอยละ แเเ ทากับป้าหมาย
โ. ผูຌขຌารับบริการนาความรูຌเป฿ชຌ
โเ
การติดตามการนาเป฿ชຌประยชน์จะ
ประยชน์ ิรຌอยละี
ดานินการหลังการอบรมสรใจสิๅน
ซึไงเดຌดานินครงการ ฿นวันพฤหัสบดีทีไ ็
มษายน โ55้ ถึงวันสาร์ทีไ ้ มษายน
โ55้
ใ. ผูຌขຌารวมอบรมมีความพึง
้เ
ผูຌขຌารวมอบรมมีความพึงพอ฿จ฿น
พอ฿จ฿นกระบวนการ฿หຌบริการ
กระบวนการ฿หຌบริการบรรลุตามป้าหมาย
ิรຌอยละี
ใ. ผูຌขຌารวมอบรมเดຌรับประยชน์
่เ
ผูຌขຌารวมอบรมมีความพึงพอ฿จ฿นประยชน์
จากการบริการิรຌอยละี
ทีไเดຌรับจากการบริการบรรลุตามป้าหมาย

ปัญหาละอุปสรรค
- เมมี –

ขຌอสนอนะจากผูຌ ขຌารวมอบรม

แี ควรมีการจัดการอบรมตอนือไ ง
โี ป็นครงการทีไดี พราะทางสถาบันฯเดຌลใงหในความสาคัญของวัฒนธรรม฿หกชุมชน

ผนปรับปรุง/พัฒนา/กຌเขจากผลการติดตามละประมินผล ิA_Act)
1. สนอครงการพืไอจัดอบรมอยางตอนืไอง
2. จัดการอบรมตามความตຌองการของชุมชน

3. จัดครงการทีไ฿หຌนักศึกษามีสวนรวม฿นการสนอครงการมากขึๅน฿นการ฿หຌบริการวิชาการกสังคม
พืไอ฿หຌการบริการวิชาการป็นสวนหนึไงของการรียนการสอน
4. ชีๅจงรือไ งการติดตามการนาเป฿ชຌประยชน์฿หຌผูຌ ขຌารวมอบรมขຌา฿จ พืไอความรวมมือ฿นการ฿หຌ
ขຌอมูล฿นการติดตาม







ภาคผนวก
ครงการทีไเดຌรับการอนุมัติรียบรຌอยลຌว
คาสัไงตงตัๅงคณะกรรมการดานินครงการ
บบสอบถามหรือบบประมินผลครงการ
ภาพกิจกรรม ิกอนดานินครงการ/ระหวางดานินครงการ/ละสิๅนสุดครงการี
รายชืไอผูຌขຌารวมครงการ/ทีไอยูทีไติดตอเดຌ

