
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 

ค ำน ำ 
 

    ประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงโดยมีนางนพมาศเป็นผู้
ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกโดยแต่เดิมเรียกว่า พิธีจองเปรียงที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้น าดอกโคทม
ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีปแต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีส าคัญของไทยอีกประเพณีหนึ่ง 
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการ UBU Loykratong Festival 
2019 ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส าคัญอันแสดงถึงความกตัญญู 
รู้คุณต่อแม่น้ าที่เราได้ใช้และบริโภค  ในการนี้  เพ่ือให้ชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้มีความสัมพันธ์อันดี  ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม  ซึ่งได้ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ โดยจัดท ารายงานประเมินผลโครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
วัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
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รายละเอียดโครงการ UBU Loykratong Festival 2019 
 

การด าเนินงานโครงการ UBU Loykratong Festival 2019 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ   โครงการ UBU Loykratong Festival 2019 
 
สถานภาพของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
  
รูปแบบโครงการ    โครงการภายนอก     โครงการภายใน 
 
งาน/สภา/สโมสร/ชมรม  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายจักรพงษ์  น้อยวรรณะ 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล 
    นายพัน  พงษ์ผล 
 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน      11 พฤศจิกายน  2562 
 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ           รวมทั้งสิ้น   จ านวน 1,050 คน  ประกอบด้วย 
    1. นักศึกษา   จ านวน   1,000 คน 
    2. คณาจารย์และบุคลากร  จ านวน          50    คน 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน    ลานสันทนาการ 70 ไร่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการเรียน
การสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
 มาตรการ ข้อ 
   (7) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
   (8) จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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 กลยุทธ์ที ่6 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 มาตรการ ข้อ 

    (1) ส่งเสริม สนับสนุนการท าโครงงานจิตอาสา (project-based volunteering)  เพ่ือพัฒนา
ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะ
ในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (3R,8C)  
   (2) ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพ่ือความเป็นเลิศ 
 
ความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 คุณธรรมจริยธรรม   
 ความรู้    
 ทักษะทางปัญญา 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ความสอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
  สร้างสรรค์  
  สามัคคี  
  ส านึกดีต่อสังคม 

  กิจกรรมกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ 
  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างค่าธรรมเนียมที่ดีในการด าเนินชีวิต 

  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
การบูรณาการโครงการกับ 
  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ 
    รายวิชา..........วัฒนธรรมร่วมสมัย..................หลักสูตร........................................... 
          การปรับปรุงรายวิชา ..........................................หลักสตูร.................................... .. 
    การเปิดรายวิชาใหม่ ............................................หลักสูตร.....................................  
    อ่ืนๆ ..................................................................................................................... .. 
   การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย.................................................................................................. . 
   การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ............................................................... 
   อ่ืนๆ  ระบุ ……………………..……………………………………………....……………………………………… 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินโครงการ UBU Loykratong Festival 2019 

3  

หลักการและเหตุผล  
            ประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงโดยมีนางนพมาศเป็นผู้
ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกโดยแต่เดิมเรียกว่า พิธีจองเปรียงที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้น าดอกโคทมซึ่ง
เป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีปแต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีส าคัญของไทยอีกประเพณีหนึ่ง 

ดังนั้น  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการ UBU Loykratong 
Festival 2019 ขึน้เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส าคัญอันแสดงถึงความ
กตัญญู รู้คุณต่อแม่น้ าที่เราได้ใช้และบริโภค  ในการนี้  เพ่ือให้ชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้มีความสัมพันธ์อันดี  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม  สโมสรนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในงานวันส าคัญและร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

2. เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2. คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 3. ประชาชนรอบเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ลักษณะของกิจกรรม  
วันที่  10  พฤศจิกายน  2562 
 - จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
วันที่  11  พฤศจิกายน  2562 
 - การออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากหน่วยงานภายนอกและชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา  
 - การประกวดนางนพมาศ 

- ร่วมลอยกระทง 
วันที่  12 พฤศจิกายน  2562 
 - เก็บและท าความสะอาดสถานที่จัดงาน 
 
  การศึกษานอกสถานที่                  ฝึกอบรม                       ออกแบบส ารวจพื้นที่ 
  จัดนิทรรศการ                           สัมมนา                         อ่ืน ๆ  
☑  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม      
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วิธีด ำเนินกำรและแผนกำรปฏิบัติงำน 
1. กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร  

วงจรคุณภำพ PDCA กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร 
กำรวำงแผน(Planning) - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือวางแผน 

- มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
- จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา 

กำรด ำเนินกำร(Doing) - ประสานงานความร่วมมือกับชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี/สโมสรนักศึกษาทุกคณะ 
- จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แจ้งเวียนชมรมท่ีเกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

กำรประเมินผล(Checking) - รายงานผลการด าเนินงาน 
กำรปรับปรุง(Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
2. แผนกำรปฏิบัติงำน / แผนงำนด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. วางแผน /ประชุมคณะกรรมการฯ      
2. จัดท าโครงการ / เสนอโครงการ      
3. แจ้งเวยีน /ประสานงานความร่วมมือ      
4. ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน      
5. ประเมินผลการด าเนินงาน      
6. รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา      
7. เบิกจ่ายโครงการ      

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด / วิธีการประเมิน / เป้าหมายของโครงการ 
 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ และร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด จ านวนชมรมและสโมสรนักศึกษา

คณะที่เข้าร่วมโครงการ 
ระดับคะแนนนักศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 

วิธีการประเมิน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของ
ชมรมและสโมสรนักศึกษาคณะ 

การตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชมรม
และสโมสรนักศึกษาคณะที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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วัตถุประสงค์ 2. เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 
วิธีการประเมิน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ การตอบแบบสอบถาม 
เป้าหมายของ
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 10 ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 ของชุมชนเห็นความส าคัญของ
มหาวิทยาลัยในการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ 3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก  
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินความพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
วิธีการประเมิน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ การตอบแบบสอบถาม 
เป้าหมายของ
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 2,000 คน ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีผ่านกิจกรรมลอยกระทง 

 
ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  

กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

การจัดกิจกรรมในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงาน คณะ ส านักต่างๆ ในการให้ความอนุเคราะห์  
ช่วยเหลือ  ในการจัดกิจกรรมแต่ละวันอย่างดียิ่ง  ตลอดจน
ได้รับความสนใจจากนักศึกษา  บุคลากร และบุคคลภายนอก
ในการเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ขอขมาพระแม่คงคา ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ใช้น้ าในการอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงการทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ า  

2. นักศึกษาได้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ 
3. ได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สืบต่อไป 
 

ผลผลิต (Output) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับสังคม และเป็นการสืบสาน 
   ประเพณีไทยในเทศกาลส าคัญ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษาสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชุมชนได้เป็นอย่างดีและให้
   ความส าคัญกับการสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลส าคัญ 
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งบประมาณขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม รายละเอียด จ านวนเงิน 
กิจกรรมหลกัที่ 1 : จัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : จัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
กิจกรรม : จัดเตรียมสถานท่ีและเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
สถานท่ี  : ลานสันทนาการ 70  ไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
กลุ่มเป้าหมาย :1.นักศึกษามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 100 คน  2.บุคลากร  จ านวน  7 คน 
งบประมาณที่ใช้ : รวมทั้งสิ้น 137,950 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจด็พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
1.ค่าตอบแทน   
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 420 บาท x 7 คน x 1 วัน 2,940 บาท 
2.ค่าใช้สอย   
ค่าอาหารนักศึกษา 35 บาท x 100 คน x 1 มื้อ 3,500 บาท 
ค่าเต็นท์เล็ก 600 บาท x 35 หลัง  21,000 บาท 
ค่าเต็นท์ใหญ ่ 1,500 บาท x 2 หลัง 3,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที  18,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี  15,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาจดัท าท่าน้ าและรั้วก้ันท่าน้ า  23,000 บาท 
ค่าจัดท ากระทงส าหรับผู้บรหิาร จ านวน 6 อัน x 200 บาท 1,200 บาท 
ค่าจัดท าสายสะพายส าหรับนางนพมาศ 1,000 บาท x 6 เส้น 6,000 บาท 
ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการพร้อมรื้อถอน - ป้ายห้ามพร้อมโครงไม ้(ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) 

(ขนาด 1.2 เมตร x 2.40 เมตร x 10 ป้าย x 600 บาท) 
- ป้ายสติ๊กเกอรร์ีดฟิวเจอร์บอรด์รางวัล 
(ขนาด 30 ซม. X 80 ซม. X 6 แผน่ x 300 บาท) 

7,800 บาท 

ค่าจ้างเหมาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  12,000 บาท 
ค่าจัดท ากระทงสายน้ า  17,000 บาท 
3.ค่าวัสดุ   
ค่าโล่หร์างวัล 1,500 บาท x 4 ถ้วย 6,000 บาท 
ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ในโครงการ  1,510 บาท 
กิจกรรมหลกัที่ 2 : UBU Loykratong Festival 2019  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การประกวดนางนพมาศ 
กิจกรรม : การประกวดนางนพมาศ 
สถานท่ี  : ลานสันทนาการ 70 ไร ่มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
กลุ่มเป้าหมาย :1.นักศึกษามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1,000 คน   2.บุคลากร  จ านวน 50 คน 
งบประมาณที่ใช้ : รวมทั้งสิ้น 56,300 บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
1.ค่าตอบแทน   
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 200 บาท x 14 คน 2,800 บาท 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ   4,000 บาท 
2.ค่าใช้สอย   
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ค่าอาหารนักศึกษาและเจ้าหน้าทีช่่วยงาน 35 บาท x 150 คน x 1 มื้อ 5,250 บาท 
ค่าเงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ จ านวน 8,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 5,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 3,000 บาท 
รางวัลขวัญใจประชาชน จ านวน 2,000 บาท  
รางวัลขวัญใจสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จ านวน 1,000 บาท 
รางวัลขวัญใจสภานักศึกษา ม.อุบลฯ จ านวน 1,000 บาท 

20,000 บาท 

ค่าเงินรางวัลการประกวดซุ้ม 1. การแต่งกายยอดเยี่ยม    
(จ านวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท = 1,000 บาท)  
2. การประกวดซุม้สวยงาม  
(จ านวน 3 รางวัล ๆ ละ 500 บาท = 1,500 บาท) 

  2,500 บาท 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแขกผูม้ีเกียรต ิ 35 บาท x 50 ชุด x 1 มื้อ 1,750 บาท 
ค่าจ้างเหมาการแสดง - ชุดที่ 1 การแสดงนางร าโชว์ 

- ชุดที่ 2 การแสดงดนตรีสด 
10,000 บาท 

ค่าจ้างเหมาจดุพลุพิธีเปดิ  10,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที่ 3 : เก็บและท าความสะอาดสถานทีจ่ัดงาน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2652 
กิจกรรมย่อยที่ 1 : เก็บและท าความสะอาดสถานท่ีจดังาน 
กิจกรรม : เก็บและท าความสะอาดสถานท่ีจัดงาน 
สถานท่ี  : ลานสันทนาการ 70 ไร ่มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 50 คน 
งบประมาณที่ใช้ : รวมทั้งสิ้น 5,750 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
1.ค่าใช้สอย   
ค่าอาหารนักศึกษาและเจ้าหน้าทีช่่วยงาน 35 บาท x 50 คน x 1 มื้อ 1,750 บาท 
ค่าจ้างเหมาจดัเก็บกระทงและขยะหลังเสร็จสิ้นงาน  4,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท 
 
หมายเหตุ :   1. ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
  2. เงินค่าจ าหน่ายดอกไม้ เป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและกรรมการตัดสิน  
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การด าเนินงานโครงการ  UBU Loykratong Festival 2019 

การด าเนินงานโครงการ UBU Loykratong Festival 2019 ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลส าหรับการ
ด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
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2. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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การติดตามประเมินผล  
 

การติดตามประเมินผลโครงการ UBU Loykratong Festival 2019 ด าเนินการเพื่อติดตามการด าเนินงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่งระบุ
ไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,050 คน  ดังนี้ 

1. นักศึกษา   จ านวน   1,000  คน 
2. คณาจารย์/บุคลากร  จ านวน      50  คน 

ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวนอย่างน้อย  300  คน ผู้รับผิดชอบโครงการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสแกน QR Code ในสถานที่จัดกิจกรรม 

 

  
 

การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( Sample size) ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) (อ้างอิงใน
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 164) ดังนี้ 
  

    n =            
         1+Ne2 

  
 เมื่อ         n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
                                          N  =  ขนาดของประชากร 
                               e            =  ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 
                                โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05  
 
 แทนค่า n  =              1,050 

               1+ 1,050 (0.05)2 
     

=  289.66   ( 300 คน)  

N 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการ UBU Loykratong Festival 2019 สร้าง

ขึ้ น ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  เ ป็ น แ บ บ ป ร ะ เ มิ น อ อ น ไ ล น์  ผ่ า น  Google form : 
https://forms.gle/FXqigwfRq3JYekAE7  โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สถานะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุผลที่เข้า
ร่วมงาน 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการ
ร่วมกิจกรรม /โครงการ จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไปและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและได้รับแบบประเมินคืนแล้ว  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
3.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินและส่วนที่ 3  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปี
ต่อไป เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยน าเสนอเป็นตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละ 

 ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับ
จากการร่วมกิจกรรม /โครงการ จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้
วิธีการทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS 
Statistics 24 แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 62) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 และโปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 24 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน “โครงการ UBU Loykratong Festival 2019” คณะท างานได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ 
เพศ สถานะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุผลที่เข้าร่วมงาน 2) ความพึงพอใจประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม /โครงการ จ านวน 7 ข้อ และ 3) ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไปและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงาน (n=511) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
239 
272 

 
46.8 
53.2 

รวม 511 100.0 
2.สถานะ 

2.1 นักศึกษา 
2.2 นักเรียน 
2.3 ครู / อาจารย์ 
2.4 บุคลากร ภายใน ม.อุบลฯ 
2.5 ประชาชนทั่วไป 
2.6 อ่ืนๆ 

 
404 
59 
12 
7 
29 
- 

 
79.1 
11.5 
2.3 
1.4 
5.7 
- 

รวม 511 100.0 
3.การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.2 เว็บไซต์ 
3.3 Facebook   
3.4 สื่อสังคมออนไลน์ 
3.5 หนังสือราชการ  
3.6 ด้วยวาจา 
3.7 อ่ืนๆ 

 
229 
58 
361 
101 
3 
55 
4 

 
44.8 
11.4 
70.6 
19.8 
0.6 
10.8 
0.8 

4.เหตุผลทีเ่ข้าร่วมงาน   
4.1 ใกล้บ้าน 
4.2 เดินทางสะดวก 
4.3 บรรยากาศดี  
4.4 อ่ืนๆ (ใกล้หอ,ว่าง,เป็นStaff,ขายของ) 

 
193 
207 
101 
10 

 
37.8 
40.5 
19.8 
2.0 

รวม 511 100.0 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 มี
สถานะเป็นนักศึกษา จ านวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 79.1 เหตุผลที่เข้าร่วมงาน  เพราะเดินทางสะดวก จ านวน 
207 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 
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2. ระดับความพึงพอใจประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการร่วม
กิจกรรม /โครงการ 
ความหมายของค่าคะแนน 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1.ท่านมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ 
2.ท่านมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย 
3.ท่านได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก 
4.ความเหมาะสมของรูปแบบ/พิธีการ การจัดกิจกรรม 
5.ความเหมาะสมของสถานที่การจัดกิจกรรม 
6.ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ 
7.ท่านต้องการให้มีกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป 

3.99 
4.22 
4.15 
4.28 
4.34 
4.35 
4.59 

0.960 
0.839 
0.939 
0.845 
0.851 
0.838 
0.644 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวมทุกด้าน 4.27 0.845 มาก 

 

จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดย
ผู้เข้าร่วมต้องการให้มีกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการ
จัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความเหมาะสมของสถานที่การจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 ความเหมาะสมของรูปแบบ/พิธีการ การจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมใน
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ผู้เข้าร่วมได้ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และผู้เข้าร่วมมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ตามล าดับ  
  
3. ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไป  
    ตารางท่ี 3  จ านวน  ร้อยละ ของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไป 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไป จ านวน ร้อยละ 
1.มาเข้าร่วม 
2.ไม่มาเข้าร่วม 
3.ไม่แน่ใจ 

437 
13 
61 

85.5 
2.5 
11.9 

รวม 511 100.0 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นจะเข้าร่วมงานในปีต่อไป จ านวน 437 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.5 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 11.9 และไม่มาเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 



 

รายงานผลการประเมินโครงการ UBU Loykratong Festival 2019 

15  

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 ขอให้จัดยิ่งใหญ่อีกทุกๆปี 
 สถานที่จัดงานดีมากค่ะ ท าท่ีส าหรับถ่ายรูปเยอะๆนะคะ คนจะได้มาเยอะๆๆ 
 อยากให้จัดแบบนี้ทุกปีค่ะ 
 ควรก าชับวัสดุในการท ากระทงให้เข้มงวดขึ้น เช่น ห้ามจ าหน่ายกระทิงพลาสติก และควรเพ่ิมท่าน้ า

ส าหรับลอยกระทงอีกสัก 2-3 จุด เพ่ือลองรับจ านวนคนได้อย่างทั่วถึง 
 จ านวนท่าน้ าที่ใช้ลอยกระทงไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 
 ไฟส่องสว่างบริเวณรอบๆหนองน้ ายังไม่เพียงพอ ยังมีบางพ้ืนที่ยังมืดอยู่ 
 ในงานแจ้งว่าห้ามจ าหน่ายของผิดลิขสิทธิ์ในงาน แต่ร้านเล่นเกมภายในงานมีของรางวัลที่ผิดลิขสิทธิ์ 
 จุดทิ้งขยะยังมีไม่ครอบคลุมพอ" 
 จัดการบริหารได้เเย่มากในส่วนของการจัดที่ขายของ จองที่เเล้ววันต่อมาให้คนอื่นมาเเทนที่เรา ค าขอ

โทษก็ไม่มี ไม่มีการวางเเผน เรามาตรงเวลาท าตามระเบียบทุกอย่าง เเย่ที่สุดฝ่ายที่จักการส่วนนี้ 
 ปีนี้จัดงานได้ดีมากค่ะ 
 ควรจัดขึ้นในทุกๆปี เผยเเพร่ข่าวสารให้ทั่วถึงมากที่สุด การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆก็มีความ

เรียบร้อยไปด้วยดี 
 เพ่ิมร้านค้า เพ่ิมมุมถ่ายรูป 
 ควรให้มีท่าน้ าให้ลอยกระทงเยอะกว่านี้ เบียดกันไฟจะไหม้เสื้ออยู่แล้ว 
 ควรมีร้านค้าเยอะกว่านี้ เช่น ร้ายขายน้ า ขายหมึกย่าง 
 อยากให้ติดตั้งไฟตามจุดต่างมากกว่านี้บางจุดมืดเกินไปอาจจะเป็นอันตรายได้ 
 งานจัดไม่ใหญ่ อยากให้ดูการจัดงานแบบ มข เป็นตัวอย่าง อยากให้ลงทุนงาน4กว่านี้ ฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาคุมเข้มจนเกินไป งานยังไม่น่าสนใจ ในรูปแบบของงาน ควรมีการจ้างดนตรีหมอล า เป็นการ
สืบสานให้มากกว่านี้ในปีต่อไป 

 ถ้าจัดดีก็มาถ้าจัดไม่ดีก็ไปที่อ่ืน 
 งานยังไม่น่าสนใจ ไม่มีอะไรเลยเวทียังไม่มีความลงทุน เข้าใจว่าอยากให้มันเป็นศิลปะ แต่มันท าให้

งานดูไม่น่าสนใจ เอาสังกะสีพังมาให้เป็นฉากหลังเวที มันดูไม่น่าสนใจ 
 อยากให้มีงานต่อไปแต่ขอดีกว่านี้ 
 งานดูไม่น่าสนใจเหมือนที่อ่ืน 
 ถ้างานใหญ่กว่านี้ก็มาถ้างานจัดได้เท่านี้ก็ไปที่อ่ืนค่ะ 
 งานป่วยมากค่ะ 
 เพ่ิมจุดในการลอยกระทง เพ่ิมคนในการเฝ้าจุดลอยกระทง 
 ควรมีการประสานงานสม่ าเสมอ เพ่ือความปลอดภัยของผู้มาร่วมงาน 
 ให้ความส าคัญในจุดลอยกระทงเป็นส าคัญ (ฝ่ายสถานที่ในการจัดท ากิจกรรม) 
 เช็คสภาพอากาศเรื่องลม ฟ้า ฝน และคิดว่าควรจัดให้ไม่ตรงกับวันจริงเพราะอยากไปที่อ่ืนบ้าง 
 อยากให้มีซุ้มขายของเยอะกว่านี้หน่อยครับ อาจจะดูผิดกับประเพณีแต่อยากให้มีดนตรีสดเล่น 
 เพ่ิมที่นั่งส าหรับผู้ที่มารับชมรับฟังเพ่ิมข้ึนให้มากกว่านี้ 
 ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 ให้จัดแบบปลอดขยะ 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการ UBU Loykratong Festival ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,050 คน  มีจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 
300 คน ผู้รับผิดชอบโครงการมีป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสแกน QR Code ในสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งมี
ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 511 คน เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน 
“โครงการพิธี ไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2562” เป็นแบบประเมินออนไลน์  ผ่ าน  Google form : 
https://forms.gle/FXqigwfRq3JYekAE7 สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สถานะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
เหตุผลที่เข้าร่วมงาน ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่
ได้รับจากการร่วมกิจกรรม /โครงการ จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไปและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 จากประชากรทั้งหมด 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 มีสถานะเป็น

นักศึกษา จ านวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 79.1 เหตุผลที่เข้าร่วมงาน  เพราะเดินทางสะดวก จ านวน 207 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.5 

3. ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดยผู้เข้าร่วมต้องการให้มี
กิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความเหมาะสมของสถานที่การจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ความ
เหมาะสมของรูปแบบ/พิธีการ การจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ผู้เข้าร่วมได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และผู้เข้าร่วมมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและ
การมีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ตามล าดับ 

4. ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นจะเข้าร่วมงานในปีต่อไป จ านวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 11.9 และไม่มาเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ   
 
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีบทบาทในการ
จัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ และ
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ระดับคะแนนนักศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผู้เข้าร่วมมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและการมีส่วน
ร่วมในงานวันส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็น
ร้อยละ 79.8 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไม่บรรลุ
เป้าหมาย) และมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของคนไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
คิดเป็นร้อยละ 84.4 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : 
บรรลุเป้าหมาย) 

https://forms.gle/FXqigwfRq3JYekAE7
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เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชุมชนเห็น
ความส าคัญของมหาวิทยาลัยในการร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 
87 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)  ซึ่ง
ประชาชนทั่วไปตอบแบบประเมิน จ านวน 7 คน มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ
88.6 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)  

วัตถุประสงค์ข้อ  3 เ พ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 
ผลการประเมินความพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 100 ของผู้ เข้าร่วมโครงการรู้จักมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีผ่านกิจกรรมลอยกระทง 

ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คิด
เป็นร้อยละ 83 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไม่บรรลุ
เป้าหมาย)   

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินโครงการ ผู้เข้าร่วมมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในงานวันส าคัญ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เป็นรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบประเมินที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
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ภาคผนวก 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม    
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