
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 ประจ าป ี2563 

 

ประเพณีลอยกระทง 



 ก 

ค ำน ำ 
 

    ประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงโดยมีนางนพมาศเป็นผู้
ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกโดยแต่เดิมเรียกว่า พิธีจองเปรียงที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้น าดอกโคทม
ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีปแต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีส าคัญของไทยอีกประเพณีหนึ่ง 
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 
2563 ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส าคัญอันแสดงถึงความกตัญญู 
รู้คุณต่อแม่น้ าที่เราได้ใช้และบริโภค  ในการนี้  เพ่ือให้ชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้มีความสัมพันธ์อันดี  ตาม          
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม  ซึ่งได้ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ โดยจัดท ารายงานประเมินผลโครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
วัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
 
 

     คณะท างาน 
พฤศจิกายน 2563 
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รายละเอียดโครงการ 
 

การด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ   โครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563 
 
สถานภาพของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
  
รูปแบบโครงการ    โครงการภายนอก     โครงการภายใน 
 
งาน/สภา/สโมสร/ชมรม   สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวศิริมาภรณ์ ผลโสตร์ 
    2. นายอุทัย  กุจะพันธ์ 
  
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ  1. ดร. ปิยณัฐ    สร้อยค า 
                                   2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 
                                   3. ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 
 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  31 ตุลาคม 2563 
 
กลุ่มเป้าหมาย      รวมทั้งสิ้น   จ านวน  503  คน  
        นักศึกษา  จ านวน   500  คน 
     อาจารย์ที่ปรึกษา            จ านวน       3  คน 
    
สถานที่ปฏิบัติงาน    ลานสันทนาการ 70 ไร่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
จ านวนหน่วยชั่วโมง   9  ชั่วโมง 
 
อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ระบุได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น) 
   สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 

  สามัคคี (Unity) 
  ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 
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ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา แบ่งออกเป็น 7 ด้าน  ดังนี้ (ระบุได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น) 
   กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

     กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ 
     กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
     กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
     กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภาคภูมิใจในสถาบัน 
     กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล 

 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1   ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการ  

เปลี่ยนแปลงของโลก (ระบุ Smart ได้เพียง 1-2  Smart เท่านั้น) 
  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
  จ าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็น   
      แนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา (Smart Entrepreneurship) 
  สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 

     เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและ   
      ความภาคภูมิใจในสถาบัน  

     สร้างแกนน าวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
     ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน (Smart Heart) 
     ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก  
       (Smart Mind) 
   ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
     ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า (Smart Character) 
     ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา     
         ทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 
 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (Well being) และ 
     ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 

 
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ชั้นปีที่ 1   

  ชั้นปีที่ 2    
  ชั้นปีที่ 3  

   ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
        ทุกชั้นปี 
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หลักการและเหตุผล  
           ประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงโดยมีนางนพมาศเป็นผู้ประดิษฐ์
กระทงขึ้นครั้งแรกโดยแต่เดิมเรียกว่า พิธีจองเปรียงที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้น าดอกโคทม  ซึ่งเป็น
ดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป  แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่า จะเก่ากว่าสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ  ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีส าคัญของไทยอีกประเพณีหนึ่ง 

ดังนั้น  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง  ม.อุบลฯ  
2563 ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส าคัญอันแสดงถึงความกตัญญู 
รู้คุณต่อแม่น้ าที่เราได้ใช้และบริโภค  ในการนี้  เพ่ือให้ชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้มีความสัมพันธ์อันดี  ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม   
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด / วิธีการประเมิน / เป้าหมายของโครงการ  
 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด จ านวนชมรมและสโมสรนักศึกษาคณะ

ที่เข้าร่วมโครงการ 
นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง 

วิธีการประเมิน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของ
ชมรมและสโมสรนักศึกษาคณะ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชมรมและ
สโมสรนักศึกษาคณะที่เข้าร่วม
โครงการ 

นักศึกษาเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 

วัตถุประสงค์ 2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด จ านวนช่องทางที่ใช้ประชาสัมพันธ์วัน

ลอยกระทง 
ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

วิธีการประเมิน รูปแบบช่องทางการประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

การประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 

ผู้เข้าร่วมงานลอยกระทงมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมงาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
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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 
- การประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนชมรมท่ีเกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

กำรประเมินผล(Checking) - ประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

กำรปรับปรุง(Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

2. แผนกำรปฏิบัติงำน / แผนงำนด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 

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

 
ลักษณะของกิจกรรม  
วันที่  30  ตุลาคม  2563 
 - จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
วันที่  31  ตุลาคม  2563 
 - การออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากหน่วยงานภายนอกและชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา  
 - การประกวดนางนพมาศ 

- ร่วมลอยกระทง 
วันที่  1 พฤศจิกายน 2563 
 - เก็บและท าความสะอาดสถานที่จัดงาน 
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ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  
การติดตามประเมินผลโครงการ UBU Loykratong Festival 2019 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,050 คน  มีจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน
อย่างน้อย 300 คน ผู้รับผิดชอบโครงการมีป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสแกน QR Code ในสถานที่จัด
กิจกรรม ซ่ึงมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 511 คน เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ 
แบบประเมิน “โครงการ UBU Loykratong Festival 2019” เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน 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
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

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  ผู้เข้ าร่วมมีส่วนร่วมในการรักษา
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) 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 
87 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)  ซึ่ง

https://forms.gle/FXqigwfRq3JYekAE7
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เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชุมชนเห็น
ความส าคัญของมหาวิทยาลัย ในการร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

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 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 

 2. ได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก 
 
ผลผลิต (Output)  
 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ท ากิจกรรมลอยกระทงร่วมกันกับชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก 
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งบประมาณ 
ขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม รายละเอียด จ านวนเงิน 
กิจกรรมหลกัที่ 1 : จัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน วันที่ 30  ตุลาคม  2563 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : จัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
กิจกรรม : จัดเตรียมสถานท่ีและเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
สถานท่ี  : ลานสันทนาการ 70  ไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กลุ่มเป้าหมาย :1.นักศึกษามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จ านวน  60 คน 
                   2.บุคลากร                                จ านวน    5 คน 
งบประมาณที่ใช้ : รวมทั้งสิ้น  93,960 บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
1.ค่าตอบแทน 
          -   
2.ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารนักศึกษา 35 บาท x 60 คน x 1 มื้อ 2,100 บาท 
ค่าเต็นท์ใหญ ่ 1,200 บาท x 10 หลัง 12,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที  18,060 บาท 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี  10,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาจดัท าท่าน้ าและรั้วก้ันท่าน้ า  25,000 บาท 
ค่าจัดท ากระทงส าหรับผู้บรหิาร จ านวน 6 อัน x 200 บาท 1,200 บาท 
ค่าจัดท าสายสะพาย 1,000 บาท x 4 เส้น 4,000 บาท 
ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการพร้อมรื้อถอน - ป้ายห้ามพร้อมโครงไม ้(ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) 

(ขนาด1.2 เมตร x 2.40 เมตร x 10 ป้าย x 600บาท) 
- ป้ายไวนิล 
(ขนาด12 เมตรX2.50 เมตรX1 ผืน x 120 บาท/ตรม.) 

9,600 บาท 

ค่าจ้างเหมาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  12,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที่ 2 : วันด าเนินโครงการ  วันที่ 31 ตุลาคม  2563 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การประกวดนางนพมาศ 
กิจกรรม : การประกวดนางนพมาศ 
สถานท่ี  : ลานสันทนาการ 70 ไร ่มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
กลุ่มเป้าหมาย :1. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน     60 คน 
                   2. บุคลากร                                จ านวน     15 คน 
                   3. แขกผู้มีเกียรติ                          จ านวน     30 คน 
งบประมาณที่ใช้ : รวมทั้งสิ้น 34,720 บาท (สามหมื่นสี่พันเจด็ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
1.ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ   4,000 บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน   3,000 บาท 
2.ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารนักศึกษา 35 บาท x 82 คน x 1 มื้อ 2,870 บาท 
ค่าเงินรางวัลการประกวดสาวประเภทสอง - รางวัลชนะเลิศ               เป็นเงิน  5,000 บาท 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เป็นเงิน  3,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เป็นเงิน  2,000 บาท 
- รางวัลขวัญใจประชาชน        เป็นเงิน 1,500  บาท 

11,500 บาท 
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กิจกรรม รายละเอียด จ านวนเงิน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแขกผูม้ีเกียรต ิ 35 บาท x 30 ชุด x 1 มื้อ 1,050 บาท 
ค่าจ้างเหมาการแสดง การแสดงดนตรสีด 5,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาจดุพลุพิธีเปดิ  4,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที่ 3 : เก็บและท าความสะอาดสถานทีจ่ัดงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : เก็บและท าความสะอาดสถานทีจ่ัดงาน 
กิจกรรม : เก็บและท าความสะอาดสถานท่ีจัดงาน 
สถานท่ี  : ลานสันทนาการ 70 ไร ่มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ี  11  คน 
งบประมาณที่ใช้ : รวมทั้งสิ้น  4,620  บาท  (สี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
1.ค่าตอบแทน  
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 (จ านวน 11 คน x 420 บาท)  4,620 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 130,000 บาท 
 

 หมายเหตุ :   1. ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
  2. เงนิค่าจ าหน่ายดอกไม้ เป็นค่าบริหารจัดการของสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ  
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การด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563 ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลส าหรับ
การด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
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2. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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การติดตามประเมินผล  
 

การติดตามประเมินผลโครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563 ด าเนินการเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

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

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 503 คน  ดังนี้ 

1. นักศึกษา   จ านวน   500  คน 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา  จ านวน      3  คน 

ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวนอย่างน้อย  250  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  =              500 

               1+ 500(0.05)2 
     

=  222.22   ( 250 คน)  

N 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563 

ส ร้ า งขึ้ น ต ามกระบวนกา ร เก็ บ ร วบ รวมข้ อมู ล  เป็ นแบบประ เมิ น ออน ไลน์  ผ่ า น  Google form : 
https://forms.gle/w18cdxudRn1QPkCN6  โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สถานะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุผลที่เข้า
ร่วมงาน 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการ
ร่วมกิจกรรม /โครงการ จ านวน 10 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  ความคิดเห็นประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับ
จากการร่วมกิจกรรม /โครงการ จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของ ลิเกิรต์ (Rensis A. Likert) ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก 
คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

 
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ระดบั 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ก าหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
=      0.8 

 
 
 

ช้ันจ านวนระดับ
ดคะแนนต่ าสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

5
1 - 5
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ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนนของระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

  มากที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
  มาก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
  ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
  น้อย  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
  น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 
 

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 “โครงการงานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563” คณะท างานได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
ประเมิน ได้แก่ เพศ สถานะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุผลที่เข้าร่วมงาน 2) ความพึงพอใจประเด็นการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม /โครงการ จ านวน 7 ข้อ และ 3) ความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไปและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงาน (n=563) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
200 
363 

 
35.5 
64.5 

รวม 563 100.0 
2.สถานะ 

2.1 นักศึกษา 
2.2 บุคลากร ภายใน ม.อุบลฯ 
2.3 ประชาชนทั่วไป 
2.4 อ่ืนๆ 

 
405 
28 
130 

- 

 
71.9 
5.0 
23.1 

- 
รวม 563 100.0 

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

 
336 
70 
290 
188 
7 
76 
- 

 
59.7 
12.4 
51.5 
33.4 
1.2 
13.5 

- 
4.เหตุผลทีเ่ข้าร่วมงาน   

4.1 ใกล้บ้าน 
4.2 เดินทางสะดวก 
4.3 บรรยากาศดี  
4.4 อ่ืนๆ (ใกล้หอ,เป็นStaff,เดินเล่นซื้อของ) 

 
109 
249 
194 
11 

 
19.4 
44.2 
34.5 
1.9  

รวม 563 100.0 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มี
สถานะเป็นนักศึกษา จ านวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 59.7 เหตุผลที่เข้าร่วมงาน  เพราะเดินทางสะดวก จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 
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2. ระดับความคิดเห็นประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการร่วม
กิจกรรม /โครงการ 
ความหมายของค่าคะแนน 

มากที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
  มาก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
  ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
  น้อย  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
  น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1.ท่านมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
2.ท่านเห็นความส าคัญของประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีอันดีงามของคนไทย 
3.งานนีไ้ด้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก 
4.ความเหมาะสมของรูปแบบ/พิธีการด าเนินการประกวด Miss UBU Angel 2020 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการประกวดการแต่งกาย "ผีไทยในวันลอยกระทง" 
6.ความยุติธรรมของคณะกรรมการตัดสินการประกวดต่างๆ 
7.ความเหมาะสมของสถานที่การจัดกิจกรรม 
8.ความเหมาะสมร้านจ าหน่ายสนิค้าและความหลากหลายของสนิค้าบริการ 
9.ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ 
10.ท่านต้องการให้มีกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป 

4.68 
4.62 
4.56 
4.54 
4.53 
4.65 
4.67 
4.61 
4.67 
4.74 

0.571 
0.594 
0.621 
0.622 
0.667 
0.567 
0.570 
0.631 
0.591 
0.539 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.63 0.597 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม /โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 โดย
ผู้เข้าร่วมต้องการให้มีกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ความเหมาะสมของสถานที่การจัดกิจกรรม ความพึงพอใจ
โดยภาพรวมต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความยุติธรรมของคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ผู้เข้าร่วมเห็นความส าคัญของประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณี
อันดีงามของคนไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ความเหมาะสมร้านจ าหน่ายสินค้าและความหลากหลายของสินค้า
บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 งานนี้ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ความเหมาะสมของรูปแบบ/พิธีการด าเนินการประกวด Miss UBU Angel 2020 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 ความเหมาะสมของรูปแบบการประกวดการแต่งกาย "ผีไทยในวันลอยกระทง" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
ตามล าดับ  
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3. ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไป  
    ตารางท่ี 3  จ านวน  ร้อยละ ของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไป 

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

495 
3 
65 

87.9 
0.4 
11.5 

รวม 563 100.0 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นจะเข้าร่วมงานในปีต่อไป จ านวน 495 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.9 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 11.5 และไม่มาเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ 
 

                               
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 ชอบวงกันเกราบันเทิงศิลป์ 
 อยากให้จัดกิจกรรมดีดีแบบนี้เป็นประจ าทุกปี 
 อยากให้สถานที่มีแสงสว่างเพ่ิมข้ึน ทางเดินเข้าฝั่งตึกอธิการบดีมืดมาก ควรมีไฟส่องมากกว่านี้ 
 ไม่ควรจัดหรือถ้าจัดก็ไม่ควรเพิ่มขยะเพราะแค่นี้ขยะก็ล้นประเทศอยู่แล้ว มันท าลายระบบนิเวศ 
 อยากให้จัดกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้าน แข่งเรือ 
 ควรมีการจัดเก้าอ้ีไว้รองรับ ผู้ที่มาเข้ารว่มมากกว่านี้ 
 อยากให้มีผู้ประกวดและค าถามที่มากกว่านี้ค่ะจะได้แสดงความสามารถท่ีมีออกมาได้เต็มที่ 
 ซุ้มออกร้านน้อย ว่างเยอะ/มีมหรสพเพ่ิมจากเดิม 
 การจัดงานดูเรียบง่ายไม่น่าสนใจ  
 เวทีการประกวดการแสดงต้องสนุกสนานสืบสานประเพณี เช่น มีโปงลาง ลูกทุ่ง หมอล า  ศิลปิน

นักร้องที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานเพื่อดึงดูดผู้ร่วมงานให้มาร่วมงานเยอะๆ 
 พิธีกรต้องเป็นมืออาชีพ รู้คิวงาน ค าพูดการแสดงและการแต่งกายต้องเหมาะสม  
 ควรมีการประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้าก่อนการจัดงานอย่างท่ัวถึง 
 ค่าใช้จ่ายในการจองท่ีขายของราคาสูงเกินไปควรปรับลด ที่ขายของไกลเกิน 
 ร้านขายกระทงน้อย เก็บค่าที่แพงมาก ไม่ควรเก็บด้วยซ้ า ควรระบุจุดขายกระทงให้ชัดเจน และรปภ. 

เจ้าหน้าที่เก็บเงินควรพูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ 
 ห้องน้ าไม่เพียงพอ 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผล  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 503 คน  มีจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 250 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ
มีป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสแกน QR Code ในสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 563 
คน เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน “โครงการงานประเพณีลอยกระทง 
ม.อุบลฯ 2563” เป็นแบบประเมินออนไลน์ สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่าน Google form : 
https://forms.gle/w18cdxudRn1QPkCN6 โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สถานะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุผลที่เข้าร่วมงาน ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจ
ประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม /โครงการ จ านวน 7 
ข้อ ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในปีต่อไปและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 563 คน 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีสถานะเป็น

นักศึกษา จ านวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
59.7 เหตุผลที่เข้าร่วมงาน  เพราะเดินทางสะดวก จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 

3. ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับ
จากการร่วมกิจกรรม /โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 โดยผู้เข้าร่วมต้องการให้มีกิจกรรมนี้
อีกในปีต่อไป มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ความเหมาะสมของสถานที่การจัดกิจกรรม ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงในปีนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความยุติธรรมของคณะกรรมการตัดสินการประกวดต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ผู้เข้าร่วมเห็นความส าคัญของประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีอันดีงามของคนไทย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ความเหมาะสมร้านจ าหน่ายสินค้าและความหลากหลายของสินค้าบริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.61 งานนี้ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
ความเหมาะสมของรูปแบบ/พิธีการด าเนินการประกวด Miss UBU Angel 2020 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ความ
เหมาะสมของรูปแบบการประกวดการแต่งกาย "ผีไทยในวันลอยกระทง" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ตามล าดับ  

4. ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นจะเข้าร่วมงานในปีต่อไป จ านวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 ไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 11.5 และไม่มาเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/w18cdxudRn1QPkCN6
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การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
 จ านวนชมรมและสโมสรนักศึกษาคณะที่

เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีลอยกระทง และเห็น
ความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

 มี 3 ชมรมและ 5 สโมสรนักศึกษาคณะที่เข้าร่วมโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 17.4 (ท้ังหมด 35 ชมรมและสโมสร
นักศึกษาคณะ 11 คณะ)  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 

 ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นประเด็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและประโยชน์ ที่ได้รับจากการร่วม
กิจกรรม /โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63 มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ผู้เข้าร่วมเห็นความส าคัญของ
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีอันดีงามของคนไทย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก 
 จ านวนช่องทางที่ใช้ประชาสัมพันธ์วัน

ลอยกระทงไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 ผู้เข้าร่วมงานลอยกระทงมีความพึง

พอใจในภาพรวมงาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 

 ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง จ านวนมากกว่า 2 
ช่องทาง ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 
Facebook สื่อสังคมออนไลน์ หนังสือราชการ  
ด้วยวาจา เป็นต้น 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)   

 งานนี้ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 

 ผู้เข้าร่วมงานลอยกระทงมีความพึงพอใจภาพรวมต่อการ
จัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)   

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินโครงการ ความเหมาะสมของรูปแบบการประกวดการแต่งกาย "ผีไทยในวันลอย
กระทง" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เป็นรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ใน
การด าเนินงานในปีต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบประเมินที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 การจัดกิจกรรม เช่น พิธีการ พิธีกร รูปแบบกิจกรรม

การประชาสัมพันธ์งาน 
 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ เก้าอ้ี 

โต๊ะ เต็นท ์ห้องน้ า ความสว่างบริเวณการจดังาน/
ทางเดิน 

 พิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดงาน 
 วางแผนเตรียมงานก่อนล่วงหน้าการจัดกิจกรรม 

อย่างน้อย 2-3 เดือน หรือมีแผนการท างานที่
เฉพาะเจาะจง ระบเุหตุการณ์ส าคัญและผลลัพธ์
สุดท้ายลงในแผนการท างาน เป็นการลด
ความเครียดที่อาจเกิดข้ึนล่วงหน้า หากเกิด
เหตุขัดข้องซึ่งอาจท าให้การท างานไม่เป็นตาม
แผนการที่วางไว้ เช่น การท างานไม่ทันตามก าหนด
และความเหนื่อยล้าจากการท างานนานหลายชั่วโมง 

จ านวนชมรมและสโมสรนักศึกษาคณะที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
 มี 3 ชมรม (ชมรมพิราบขาว ชมรมเทควันโด้ ชมรม

กันเกราบันเทิงศิลป์) และ 5 สโมสรนักศึกษาคณะ 
(พยาบาลศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์และศิลปประยุกต์ฯ ) ที่เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.4 (ทั้งหมด 35 ชมรม
และสโมสรนักศึกษาคณะ 11 คณะ)  

ผู้รับผิดชอบโครงการ สอบถามสาเหตุที่ ไม่เข้าร่วม
โครงการ พบว่า  การจัดงานในช่วงวันหยุดปิดภาค
การศึกษา จัดงานกระชั้นชิดไม่สามารถเตรียมงานได้ทัน
นักศึกษาส่วนใหญ่วางแผนกลับบ้านและท่องเที่ยวในวัน
เทศกาลกับครอบครัวแล้ ว ส่ งผลต่อการไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  อาทิ  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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ภาคผนวก 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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กรุณาตอบแบบประเมิน 
โครงการลอยกระทง 2563 

QR code แบบประเมิน 

 
https://forms.gle/w18cdxudRn1QPkCN6 
*ขอบคุณความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไปจากท่าน 
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2. ภาพกิจกรรม    
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