
 
รายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมจริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วันท่ี  11 กุมภาพันธ์  - 5  เมษายน  2558 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น  
ชุมชนบ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง  อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

************************************ 
ก.   ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 

1.  ช่ือโครงการ    โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมจริยธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.  กลุ่มเป้าหมาย    นักศึกษา/บุคลากร กลุ่มชุมชน    200  คน 

 3.  ช่ือมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   
 4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  แผนกงานพัฒนานักศึกษา 
 5.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ  

 กิจกรรมท่ี  1  วันท่ี   11 , 21   กุมภาพันธ์   2558  
                                        เรื่อง  การอบรมวัฒนาธรรมประเพณีไทย (งานใบตอง) 
                 กิจกรรมท่ี 2  วันท่ี  11 ,18, 21  มีนาคม  2558                                                                                                                                                        
                                        เรื่อง  การอบรมเผยแพร่ปราชญ์ชาวบ้าน (งานจักรสารและสิ่งทอง) 
                 กิจกรรมท่ี  3  วันท่ี  4 – 5 เมษายน  2558 
                                               โครงการศึกษาดูงานการทําผลิตภัณฑ์จากกก,ใบตองและ 

 เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง   
6.  สถานท่ีดําเนินโครงการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น  

 ชุมชนบ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง  อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 7.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  230 คน 
 8.  แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณจํานวน 194,600  บาท 
 
ข.   การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 1.  เชิงปริมาณ : 
  เป้าหมาย   ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด  200  คน  
  ผลการดําเนินงาน   จํานวนผู้เข้าร่วมจริง  230  คน 
 



 2.  เชิงคุณภาพ : 
 เป้าหมาย   พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทําให้เกิดความตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรม   

 จริยธรรม ประเพณี   วัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ร้อยละ 80 
 ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทําให้เกิดความตระหนักถึงการส่งเสริม 

 คุณธรรม จริยธรรม ประเพณี  ร้อยละ 95.4    
 
ค.   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
 ได้รับการตอบแบบสอบถามท่ีแจกให้นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ  ท้ังหมด   202  คน  จากผู้เข้าร่วม
ท้ังหมด  230  คน  ได้ตั้งระดับความคิดเห็นและเกณฑ์ดังตารางท่ี1 และตารางท่ี  2 

    ตารางท่ี  1  แสดงค่าระดับความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น คะแนน 

มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
น้อย 2 

น้อยท่ีสุด 1 
   
    ตารางท่ี  2   การแปลความหมาย ค่าเฉล่ีย   

คะแนน ความหมาย 
4.50 – 5.00 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.39 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
0.00 – 1.49 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี  3  แสดงจํานวนของผู้ตอบสอบถามแต่ละอาชีพ 

อาชีพ ครู - อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา อ่ืนๆ 
จํานวน (คน) 20 - 202 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  4  ตารางสรุประดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D. แปลผล 

ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกิจกรรม 

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ ฯ ท่านทราบถึงประโยชน์ของใบตอง,งานจักสาน
และสิ่งทอ 

 

2.65 

 

0.60 

 

ปานกลาง 

2. ก่อนเข่าร่วมโครงการ ฯ ท่านมคีวามรู้การประดิษฐ์บายศรี,การหอ่ขนมจากใบตอง 
และงานจักรสานและสิ่งทอ                               

2.77 0.56 ปานกลาง 

3. ก่อนเข้าร่วมโครงการ ฯ ท่านทราบวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้งานหรือไม ่ 2.72 0.58 ปานกลาง 

4. หลังเข้าร่วมโครงการฯ ท่านไดพั้ฒนาสมรรถนะการอนุรักษ์ 
และสบืสานงานดา้นศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําประโยชน์ของงานใบตอง งานประดิษฐ์
พานบายศรี  การห่ออาหาร  ขนม และงานจักรสาน และสิ่งทอ  นําไปถ่ายทอดภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินได ้

3.93 0.83 มาก 

ความเหมาะสมของกิจกรรม    
1.  ท่านได้รับทราบเน้ือหาและประโยชน์กิจกรรมของโครงการฯ 4.55 0.76 มากท่ีสุด 

2.  ท่านได้รับทราบข้ันตอน วิธีการประดิษฐ์งานใบตอง ,งานจักสานสิ่งทอ 4.75 0.43 มากท่ีสุด 

3.  ท่านและชุมชนได้ตระหนักและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
พานบายศรีประเพณีบายศรีสูขวัญ-ผูกข้อมือ 

4.83 0.37 มากท่ีสุด 

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในกิจกรรม 4.78 0.41 มากท่ีสุด 

วิทยากร 
1.  ความรอบรู้ในหัวข้อท่ีบรรยายและการถ่ายทอดความรู้ในเน้ือหา 

 
4.73 

 
0.44 

 
มากท่ีสุด 

2.  การใช้สื่อประกอบการบรรยายและอุปกรณ ์ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

ด้านกระบวนการดําเนินงาน    
3.  การติดต่อและประสานงานแจง้กําหนดการ สถานท่ีตา่งๆ 4.68 0.46 มากท่ีสุด 

4.  ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทําให้เกิดความ 
ตระหนักถึงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

4.77 0.42 มากท่ีสุด 

                                        รวม 4.16 0.53 มาก 
  
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม 
  โดยเฉลี่ยรวม ระดับ  4.16  ถือว่ามีความพึงพอใจระดับ  มาก 



 
ง.   ปัญหา / อุปสรรค 
  ไม่มี 
 แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  

1.  เป็นกิจกรรมท่ีธํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามในด้านการอนุรักษ์สืบ  
     สานวัฒนธรรม จริยธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.  ควรเพ่ิมรูปแบบการจักกิจกรรมให้หลากหลายงานประดิษฐ์ต่างๆ 
 

จ. ภาพกิจกรรม 
  

กิจกรรมท่ี  1  วันท่ี   11 , 21   กุมภาพันธ์   2558 

เร่ือง  การอบรมวัฒนาธรรมประเพณีไทย (งานใบตอง) 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 2  วันท่ี  11 ,18, 21  มีนาคม  2558 

เร่ือง  การอบรมเผยแพร่ปราชญ์ชาวบ้าน (งานจกัรสารและสิ่งทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี  3  วันท่ี 4 - 5 เมษายน  2558 

กิจกรรมศึกษาดูงานการทําผลิตภัณฑ์จาก กก,ใบตอง และเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง   
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  

. 

 

 

 

 

  

 
 


