


 

 

ค ำน ำ 
   

      พิธีไหว้ครูเป็นขนบธรรมเนียมที่ส ำคัญจึงจัดขึ้นเพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมเคำรพนับถือและ
ระลึกถึงคุณควำมดีของครูอำจำรย์ประสิทธิ์ประสำทวิชำให้แก่ศิษย์ พิธีบำยศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีส ำคัญของ
ชำวอีสำนที่สืบทอดกันมำแต่โบรำณ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ำร่วม  ดังนั้น พิธี
ไหว้ครูและพิธีบำยศรีสู่ขวัญ เป็นกจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษำได้แสดงถึงควำมกตัญญู
กตเวทีที่มีต่อคณำจำรย์ เพ่ือให้นักศึกษำเรียนรู้รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของคนไทย เพ่ือควำม
เป็นสิริมงคลและเป็นกำรรับขวัญ  ตลอดจนสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่นักศึกษำใหม่ที่ได้เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี  อีกทั้งเป็นกำรแสดงควำมยินดีแก่รุ่นน้องที่จะได้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งสถำนที่ใหม่ เพ่ือนใหม่ 
หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นในกำรปรับตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข 
   องค์กำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี จึงจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีบำยศรีสู่ขวัญ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษำมี
ส่วนร่วมสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือรับขวัญและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงนักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกร ซึ่งได้ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร โดยจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือวัดระดับควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกิจกรรมโครงกำรนี้ต่อไป 
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รายละเอียดโครงการพิธไีหว้ครแูละพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

 
การด าเนินงานโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้ก าหนดให้มี

รายละเอียดโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวอริศรา แก่นลา  ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
                             2. นางสาวศศิธร ค าเติม   ประธานฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม 
    3. นายอรุณศักดิ์ ก าจร  นักศึกษา 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 
 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  วันที่ 29 -30 มิถุนายน  2565 
 
กลุ่มเป้าหมาย      รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,341  คน  
        นักศึกษา   จ านวน  3,300  คน 
    อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร      จ านวน      41  คน 
     
สถานที่ปฏิบัติงาน   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
จ านวนหน่วยชั่วโมง   12 ชั่วโมง 
 
อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ระบุได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น) 
 สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
 สามัคคี (Unity) 
 ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 
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ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้ (ระบุได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น) 
      กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  (ทักษะนวัตกรรม,ส่งเสริมผู้ประกอบการ) 
 เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน 
 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล (พัฒนาทักษะ IT,ทักษะภาษาอังกฤษ) 

  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการ   

เปลี่ยนแปลงของโลก (ระบุ Smart ได้เพียง 1-2 Smart เท่านั้น) 
 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
 จ าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา (Smart Entrepreneurship) 
 สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 
 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความ

ภาคภูมิใจในสถาบัน  
 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) 
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มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ชั้นปีที่ 1   
 ชั้นปีที่ 2    
 ชั้นปีที่ 3  
 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
 ทุกชั้นปี 

 
หลักการและเหตุผล 
 พิธีไหว้ครูเป็นขนบธรรมเนียมที่ส าคัญจึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณ
ความดีของครูอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ 
 พิธีไหว้ครูโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกิจกรรมนักศึกษาส านักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าทุกปี 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพ่ือรับขวัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด/ วิธีการประเมิน / เป้าหมายของโครงการ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพ่ือรับขวัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะ
นักศึกษา) 

นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย 
ไดร้ับขวัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 

วิธีการประเมิน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย (2,640 คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

 

ลักษณะของกิจกรรม  

  การศึกษานอกสถานที่       ฝึกอบรม                         ออกแบบส ารวจพื้นที่ 

  จัดนิทรรศการ                สัมมนา                           อ่ืน ๆ พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
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ลักษณะของกิจกรรม 
1. พิธีกรรมไหว้ครู 
2. รับฟังโอวาทจากคณาจารย์ 
3. ประกวดพานไหว้ครู 
4. มอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

 

วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 
การวางแผน (Planning) -ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวางแผน 

-มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
-จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา 

การด าเนินการ (Doing) -ประสานงานความร่วมมือ/ส านัก/วิทยาลัย 
-จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล (Checking) -ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง (Acting) -น าผลการประเมินไปปรับและพัฒนาต่อไป 
 

2. แผนการปฏิบัติงาน  
 

 

กิจกรรม 
พ.ศ.2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
แผนงาน : ด าเนินโครงการ 
1. วางแผน/ประชุมคณะกรรมการฯ/มอบหมาย    
2. จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ    
3. แผนประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน/ประสานงาน    
4. ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน    
5. ประเมินผลการด าเนินงาน    
6. รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
7. เบิกจ่ายโครงการ    
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. นักศึกษาได้รับขวัญและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 

 

ผลผลิต (Output)  

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้ท ากิจกรรมร่วมกันและเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมไทย 
2. นักศึกษาได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่นักศึกษา  

 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
นักศึกษามีขวัญและก าลังใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและรักษาวัฒนธรรมไทย 

 
งบประมาณโครงการ 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
287,750  บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ 

ก. ค่าตอบแทน จ านวน  34,200  บาท 
1. ค่าตอบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   เป็นเงิน   3,200  บาท 
2. ค่าตอบแทนพราหมณ์ (ศิลปินแห่งชาติ)            เป็นเงิน   5,000  บาท 
3. ค่าตอบแทนพิธีกร                              เป็นเงิน   2,000  บาท 
4. ค่าสนับสนุนการแสดง    เป็นเงิน          24,000  บาท 

ข. ค่าใช้สอย  จ านวน  236,800  บาท 
1. ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงานวันเตรียมงาน  เป็นเงิน   3,500  บาท 
2. ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงานวันจัดงาน              เป็นเงิน          26,250  บาท 

   3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน          78,250   บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับแขกผู้มีเกียรติ เป็นเงิน  1,400   บาท 
5. ค่าน้ าดื่ม                                              เป็นเงิน   8,400  บาท 
6. ค่าเหมาจัดตกแต่งสถานที่    เป็นเงิน   20,000  บาท 

  7. ค่าพานบายศรี     เป็นเงิน   12,000  บาท 
8. ค่าเงินรางวัลประกวดพาน   เป็นเงิน   11,000  บาท 

  - รางวัลชนะเลิศ   จ านวน 4,000 บาท 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จ านวน 3,000 บาท 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     จ านวน 2,000 บาท 
  - รางวัลชมเชย 2 รางวัล   จ านวน 2,000 บาท 
      9. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟ แสง สี เป็นเงิน   20,000  บาท 
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10. ค่าจ้างเหมาจัดท าวิดีทัศน์เชิดชูสถาบัน  เป็นเงิน   18,000  บาท 
11. ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสด   เป็นเงิน   15,000  บาท  
12. ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง   เป็นเงิน     5,000 บาท 
13. ค่าจ้างเหมาจอ LED    เป็นเงิน  18,000 บาท 

ค. ค่าวัสดุ  จ านวน  16,750  บาท 
1. ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ   เป็นเงิน   16,750  บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    287,750 บาท  
                                                        (สองแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  

หมายเหตุ สามารถขอถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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การด าเนินงานโครงการ 
 

การด าเนินงานโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้จัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 

 



 8 
 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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3. ตารางมอบหมายภาระงานโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 
 

การติดตามประเมินผลโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 ด าเนินการเพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณ 
และด้านคุณภาพ และประเมินวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการ
ติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

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

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 3,300 คน มี

จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 330 - 500 คน โดยคิดประมาณ 15% จากประชากร ทั้งนี้ในการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้วิธีการใช้เกณฑ์ หรือการประมาณจากจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมีเกณฑ์ในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดังนี้   

  จ านวนประชากร     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง      
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย   15-30% 
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน   10-15% 
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น    5-10% 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมิน "โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปี

การศึกษา 2565" สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : 
https://forms.gle/p8WvcKPyUzVp6hPQ8 โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบประเมินเป็น 2 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ สถานภาพและสังกัด 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ และข้อเสนอแนะ 
 

กรุณาตอบแบบประเมิน 

โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ 2565 

 
https://forms.gle/p8WvcKPyUzVp6hPQ8 

*ขอบคุณความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไปจากท่าน 

https://forms.gle/p8WvcKPyUzVp6hPQ8
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจก QR code แบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในบริเวณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 
– 15.30 น. ณ สถานที่และเวลาการจัดโครงการซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ใน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 438 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.6 จากกลุ่มตัวอย่าง (15%) ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
3.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบประเมิน 

ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของลิเกิรต์ (Rensis A.Likert) 
ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้
ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1  มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ระดับ 2  มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 3  มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ 4  มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยมาก 
ระดับ 5  มีความพึงพอใจ/เห็นด้วยมากที่สุด 

แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 
2543, 62) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่

(Frequency)  และหาค่าร้อยละ(Percentage)   
2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมินโครงการ 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน “โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565” 
คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 2) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ และ 3) 
ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (n=438) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
125 
313 

 
28.5 
71.5 

รวม 438 100.0 

2.สถานะ 
2.1 ผู้บริหาร/อาจารย์ 
2.2 เจ้าหน้าที่/บุคลากร 
2.3 นักศึกษา 

 
- 
3 

435 

 
- 

0.7 
99.3 

รวม 438 100.0 

3.สังกัด 
3.1 คณะเกษตรศาสตร์ 
3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 
3.3 คณะวิทยาศาสตร์    
3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.5 คณะศิลปศาสตร์  
3.6 คณะบริหารศาสตร์ 
3.7 คณะนิติศาสตร์ 
3.8 คณะรัฐศาสตร์ 
3.9 คณะศิลปประยุกต์ฯ 
3.10วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ  
3.11คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.12 ส านักงานอธิการบดี 

 
115 

- 
4 
21 
192 
36 
26 
10 
9 
14 
9 
2 

 
26.3 

- 
0.9 
4.8 
43.8 
8.2 
5.9 
2.3 
2.1 
3.2 
2.1 
0.5 

รวม 438 100.0 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 มี
สถานะเป็นนักศึกษา จ านวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.8 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 438 คน 

 
2. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

ความหมายของค่าคะแนน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ความหมาย 

1.มีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครู
อาจารย ์
2.มีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
3.มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมการจัดพานไหว้ครู 
4.กิจกรรมนี้สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
5.กิจกรรมนี้สร้างความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารยแ์ละ
บุคลากร 
6.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธบีายศรีสู่
ขวัญ 
7.ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมโครงการนี้ 
8.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ 
9.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ 
10. ประทับใจและพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมโครงการนี้ 

4.38 
 

4.37 
4.26 
4.32 

 
4.38 

 
4.33 

 
4.29 
4.16 
4.42 
4.33 

0.688 
 

0.697 
0.800 
0.744 

 
0.721 

 
0.695 

 
0.763 
0.819 
0.677 
0.720 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.32 0.737 มาก 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
อยู่ในระดับมาก  ซึ่งหากจัดเรียงล าดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า สถานที่ในการจัดกิจกรรม
โครงการนี้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 มีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของ
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ครูอาจารย์ กิจกรรมนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีส่วน
ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมพิธี
ไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประทับใจและพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมโครงการนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
กิจกรรมนี้สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  ความ
เหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมโครงการนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 มีส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานไหว้ครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
โครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 438 คน 
 

3. ข้อเสนอแนะ  
▪ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สนุกมากครับ (8) 
▪ อยากให้มีระบบมากกว่านี้ 
▪ ควรมีน้ าดื่มบริการขณะที่นศ.มาถึงหน้างานค่ะ 
▪ อยากให้ทุกคณะทุกชั้นปีมาร่วมค่ะ เพราะตอนนี้คนมาร่วมน้อยมาก 
▪ ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ อบรมจิตใจ ให้รู้ผิดชอบชั่วดี  ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้

ร่มเย็น 
▪ อยากให้แจ้งข่าวสารให้ชัดเจนนะครับ 
▪ ไม่มีขนมแจก ขนมน้อยมาก นักศึกษาก็หิวเป็นนะ (2) 
▪ ร้อน 
▪ รักอาจารย์ (2) 
▪ การจัดการยังไม่ดีพอ 
▪ อยากให้จัดขึ้นอีก (2) 
▪ ด าเนินความสะดวกให้ดีกว่านี้ 
▪ ดีใจครับ 
▪ ระยะเวลาในการจัดงาน ใช้เวลานาน ค่อนข้างนาน (2) 
▪ แจ้งล่วงหน้าว่ารวมอยู่ไหนครับ 
▪ ขบวนแห่สวยมากค่ะ 
▪ ยาสูบที่แจกผมต้องท าไงครับ ทิ้งหรอ 
▪ ควรให้องค์การนักศึกษาบริหารจัดการและประสานงานกับ จนท.และฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
▪ นั่งนานจนปวดขาครับ 
▪ ขอบคุณที่จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นมาครับ รู้สึกภูมิใจในสถาบันมากๆครับ 
▪ รู้สึกดีท่ีได้ไหว้ครูบาอาจารย์ 
▪ Law ggwp 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดย
กลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 3,300 คน มีจ านวน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 330 คน ผู้รับผิดชอบโครงการแจก QR Code จ านวน 1,200 ชุด แต่มีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการในวันปฏิบัติงานจริง จ านวน 928 คน และป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสแกน QR Code 
ในสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 87.6 จากกลุ่มตัวอย่าง (15%) 
เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน “พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
ประจ าปีการศึกษา 2565” เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : https://forms.gle/p8WvcKPyUzVp6hPQ8 

สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมิน ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ สถานภาพและสังกัด ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
ประเมินโครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ และข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะนักศึกษา) 928 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 
2. ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 จากประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 

87.6 จากกลุ่มตัวอย่าง (15%) 
3. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 มีสถานะเป็น

นักศึกษา จ านวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  
4. ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก  ซึ่ง

หากจัดเรียงล าดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการนี้มีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 มีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ 
กิจกรรมนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีส่วนร่วมสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประทับใจและพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 กิจกรรมนี้
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  ความเหมาะสมของพิธี
การและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัด
พานไหว้ครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินโครงการ ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เป็นรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการควร
ปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ในการด าเนินงานปีการศึกษา 2566  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบ
ประเมินที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
  

การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะนักศึกษา) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
(2,640 คน) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะนักศึกษา) 928 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.1 *ข้อมูลจากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในประเด็น
ตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

▪ วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย 

▪ วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือรับขวัญและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก และประทับใจและพึง
พอใจในภาพรวมของกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 ความคิดเห็นในประเด็นตาม วัตถุประสงค์ข้อ 1 
มีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานไหว้
ครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 วัตถุประสงค์ข้อ 2 มีโอกาสแสดงถึง
ความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการ กระชับเวลาให้เป็นไปตามก าหนดการและ

รูปแบบที่ก าหนด  
ผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะนักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย (2,640 คน) 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
▪ ผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะนักศึกษา) 928 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.1 ของกลุ่มเป้าหมาย 3,300 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
▪ มหาวิทยาลัยไม่หยุดการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาไม่

สามารถเข้าร่วมงานได้ 
▪ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
▪ การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญล่าช้าเกินไป เนื่องจากนักศึกษาใหม่

ได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะต้นสังกัดแล้ว 

▪ ควรจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้นกว่าเดิม (ช่วงก่อน
เปิดภาคเรียน)  

▪ ควรแยกจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและไหว้ครู
รวมกัน 

▪ พิธีบายศรีสู่ขวัญควรจัดต่อเนื่องจาก
กิจกรรมรับน้อง และไหว้ครู ควรจัดวัน
พฤหัสบดทีี่ 2 ของสัปดาห์การเปิดภาคเรียน 

▪ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทั่วถึง 
▪ ควรงดการเรียน การสอน 100 % 
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ภาคผนวก โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 

1. แบบประเมินโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม 
   

 

 
 

 
 

 

https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070121564988.JPG
https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070121565124.JPG
https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070121565172.JPG
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https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122044544.JPG
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https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122131716.JPG
https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122044787.JPG
https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122044975.JPG
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https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122044491.JPG
https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122164743.JPG
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https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122045185.JPG
https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122045857.JPG
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https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122045689.JPG
https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022070122131572.JPG
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3. ผลการประกวดพานไหว้ครู 
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4. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 

คณะ/สังกัด จ านวนผู้เข้าร่วมแยกตามคณะ 
คณะเกษตรศาสตร์ 112 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46 
คณะวิทยาศาสตร์ 101 
คณะเภสัชศาสตร์ 34 
คณะบริหารศาสตร์ 46 
คณะศิลปศาสตร์ 251 
คณะนิติศาสตร์ 82 
คณะรัฐศาสตร์ 120 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 37 
คณะพยาบาลศาสตร์ 93 

รวมทั้งสิ้น 928 
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คณะผู้จัดท า  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 1. นางสาวอริศรา แก่นลา  ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
          2. นางสาวศศิธร ค าเติม   ประธานฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม 
 3. นายอรุณศักดิ์ ก าจร  นักศึกษา 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ :  

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 
 

จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล : 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล งานพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  
นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


