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รายละเอียด โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
 

การด าเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียด
โครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  
1. นายทรงพล  อินทเศียร   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. นาง ธัญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
3. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

 

ความสอดคล้องกับมาตรการ  
         ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย  
         มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ  
 

หลักการและเหตุผล : 
ประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบล เกิดขึ้นตามคติความเชื่อของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยังคงยึดถือฮี

ตสิบสอง คองสิบสี่ อันมีพ้ืนฐานทางความคิดมาจากศาสนาพุทธเป็นหลักแนวทาง และข้อปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต ทั้งในฐานะชาวบ้านกระทั่งผู้ปกครอง ฮีตสิบสอง มาจากค าว่า “จารีต” ซึ่งหมายถึงประเพณีที่จะต้อง
ปฏิบัติภายใน 12 เดือนของทุกปี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ได้รับ อิทธิพลคติความเชื่อ
เรื่องอานิสงส์ของการถวายขี้ผึ้งและการถวายแสงสว่างเป็นทาน เมื่อผนวกกับความเชื่อเรื่อง ฮีตสิบสองคองสิบสี่ใน
งานบุญเดือนแปด หรืองานบุญเข้าพรรษา ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของรวงผึ้งจนมีชื่อเรียกว่า “ดงอู่ผึ้ง” เข้า
ด้วยกันแล้วส่งผลให้พิธีการถวายเทียนที่ท ามาจากขี้ผึ้งเพ่ือให้ความสว่างแด่พระสงฆ์ถือก าเนิดขึ้น อิทธิพลของคติ
ความเชื่อดังกล่าวชี้ให้เห็นได้ว่ามีงานแห่เทียนพรรษาเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีการสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานในสมัยที่จังหวัดอุบลราชธานี ยังเป็นเมืองประเทศราชอยู่นั้น ยังไม่มีงานแห่เทียนพรรษาเกิดขึ้น การถวาย
เทียนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะท าขึ้นแบบแต่ละบ้าน นั่นคือ ทุกครัวเรือนจะมีการฟ่ันเทียน (หรือท่ีเรียกว่าการสี
เทียน) จากข้ีผึ้งเป็นของตนเองซึ่งหาได้ไม่ยากในสมัยนั้น อีกท้ังการใช้เทียนไขยังไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีราคา
สูง ความยาวของการฟ่ันเทียนจะยึดถือตามความยาวเวียนรอบศีรษะของสมาชิกทุกคนในบ้าน หรือฟ่ันเทียนตาม
ความสามารถของตนเอง ซึ่งโดยมากมักจะเป็นเทียนที่มีขนาดเล็กและยาว จากนั้นจะน าไปถวายพระสงฆ์ในช่วงวัน
เข้าพรรษา พร้อมกับเครื่องไทยธรรมอ่ืนๆ ต่อมาแต่ละบ้านจึงได้มีความคิดที่จะต่อเทียนให้มีขนาดสูงและใหญ่ตาม
ความต้องการ จึงได้มีการท าแกนเทียนจากล าต้นไม้ของหมากหรือบ้องไม้ไผ่ แล้วน าเชือกปอหรือป่านมามัดเทียน
เล่มเล็กๆ ที่ท าไว้หลายเล่มเข้าด้วยกัน และใช้กระดาษสีทองหรือเงิน (กระดาษตังโกหรือกระดาษจังโก) พัน
โดยรอบเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ทั้งนี้มีการท าขาตั้งเทียนมิให้ล้ม และเพ่ือความสะดวกในการขนย้ายไปยังที่ต่างๆ 
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ได้ อย่างไรก็ดีเทียนพรรษาที่มัดรวมกันดังกล่าว ยังไม่มีการแกะสลักลวดลายแต่อย่างใด อีกทั้งการถวายเทียนแด่
พระสงฆ์ก็ยังคงเป็นแบบบ้านใครบ้านมันเช่นเดิมโดยมิได้มีการรวมกันจัดเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาแต่อย่างใด   
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น  โดย
เริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึง
ความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความช านาญ
ในเรื่อง การท าลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การท าเทียนให้เป็นลายไทย แล้วน าไปติดบนต้น
เทียน การประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น ส่วนการจัดขบวนแห่ก็ใช้
ของพ้ืนเมือง การฟ้อนร าจะใช้ท่าร าที่ดัดแปลงมาจากวิถีชีวิต การท ามาหากินของชาวบ้าน เป็นท่าร าในรูปแบบของ
ศิลปะที่งดงาม ดนตรีประกอบก็เป็นเครื่องดนตรีประจ าถิ่นผสม เข้ากับการขับร้องที่สนุกสนานเร้าใจ ท าให้งาน
ประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ ประชาชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงต่างเฝ้ารอคอยรวมทั้งนั กท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่มีโอกาสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัด
อุบลราชธานีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี นั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดริ้วขบวนเทียนอาลัย 
และขบวนแห่เทียนพรรษาแบบโบราณ ต่อท้ายขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งเป็นริ้วขบวนส าคัญของการจัด
แสดงขบวนแห่เทียนพรรษา เป็นประจ าทุกปี โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้  ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินการ ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดภาคภูมิใจใน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ
จังหวัดอุบลราชธานี ให้คงอยู่สืบไป 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึงจัดท าโครงการ 
“สืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560” เพ่ือจัดกิจกรรมตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดริ้วขบวนเทียนอาลัย และขบวนแห่เทียนพรรษาแบบโบราณ เพ่ือร่วมจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา หรือประเพณีบุญเข้าพรรษาร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.
2560 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ไทย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส านึกให้มีความภาคภูมิใจ และ
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  

2. เพ่ือจัดริ้วขบวนเทียนอาลัย ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.2560 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยราชการภายนอก ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1. บุคลากรและนักศึกษามีความเข้าใจและความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และมีจิตส านึก

ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย จาก

สถานการณ์จริงและได้รับการฝึกประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งการอบรมบ่มเพาะ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
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3. หน่วยราชการภายนอก ภาคเอกชนและชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประชาชนทั่วไป  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : มากกว่า 150 คน  

   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
 

สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ : หน้าสนามทุ่งศรีเมือง ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 
 

งบประมาณโครงการ :  
งบประมาณ 
1. หมวดค่าตอบแทน รวม   43,680 บาท 

1.1 ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ (10คน*200บาท)(50คน*420
บาท) 

43,680 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม  251,500บาท 

2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม (40คนx7มื้อx50บาท) (40คน
x5มื้อx35บาท) 

21,000 บาท 

2.2 เงินบริจาควดัในการใช้สถานที่และเก็บสิ่งของ 2,000 บาท 

2.3 ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า(ชาย10คนx250บาท)(หญิง10x500บาท)                                                 7,500 บาท               

2.4 ค่าจ้างจัดท าเสื้อทีมเพื่อประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ 16,000 บาท 

2.5 ค่าจ้างเหมาจัดท าขบวนเทียนโบราณต้นแบบ 90,000 บาท 

2.6 ค่าจ้างเหมาจัดท าขบวนฟ้อนประชาอุบลน้อมถวายอาลัย                                                                                                                 85,000 บาท 

2.7 ค่าเช่าชุดไทย 20 ชุด 30,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   4,820 บาท 

3.1 ค่าน้ าดืม่ 3,200 บาท 

3.2 ค่าวัสดุส านักงาน 1,620 บาท 

รวมงบประมาณ   300,000 บาท 
หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

แผนการด าเนนิงาน : 
วัน เดือน ปี เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่

4-7    ก.ค. 60 
8 -9   ก.ค. 60 
8       ก.ค. 60 
8       ก.ค. 60 

08.30 – 16.30 น. 
10.00 - 20.30 น. 
17.00 น. เป็นต้น
ไป 

-จัดเตรียม ตรวจเช็คความพร้อม 
อุปกรณ์ประกอบริ้วขบวน 
-การแสดงต้นเทียนทศชาติชาดก 

-วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-หน้าโรงเรียนอนุบาล 
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วัน เดือน ปี เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่
8 -9   ก.ค. 60 18.00 – 19.00 น. 

19.00 – 20.30 น. 
-โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้า
ประกวด 
-พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 
-การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน 
ประกอบ แสง สี เสียง  
“แห้ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษา 
ประจ าปี 2560 ” 

-ถนนรอบโรงเรียนอนุบาล
อุบลฯ/หน้าศาลหลักเมือง 
-วัดศรีอุบลรัตนาราม 
-หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม 
และหน้าศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี (หลังเก่า) 

9      ก.ค. 60 08.30 – 12.00 น. 
 
10.00 – 12.00 น. 
18.00 – 19.00 น. 
19.00 – 20.30 น. 

-พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวน
แห้เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี
ประจ าปี 2560 
-ถวายเทียนพรรษาพระราชทานและผ้า
อาบน้ าฝนพระราชทาน 
-พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการ
ประกวด 
-การแสดง ประกอบ แสง สี เสียง ขบวน
แห่เทียนภาคกลางคืน 
“แห้ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษา 
ประจ าปี 2560 ” 

-หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถ.
อุปราช-ถ.ชยางกูร 
 (ถึงหน้า ปั้มน้ ามัน ESSO 
1.3 กม. ) 
-วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 
-ถ.หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม 
-หน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและ
หน้าศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี (หลังเก่า) 

9-11  ก.ค. 60 ทุกวัน -โชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง
ประเภทแกะสลัก และติดพิมพ์ 

-หน้าศาลหลักเมือง 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 จ านวนผู้เข้ร่วม 150 คน 
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อย่าง

น้อยร้อยละ 80 ของจ านวนเป้าหมาย 150 คน 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 คะแนน 
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 3.51 คะแนน 

 

วิธีประเมินผลโครงการ :  
โครงการฯ มีการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจโครงการฯ เพ่ือน า

ผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
- ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ

มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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การด าเนินงาน โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
 

การด าเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
ส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานโครงการ 
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2. แผนการด าเนินงาน/รูปแบบการด าเนินงาน 
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การติดตามประเมินผล โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
 

การติดตามประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ด าเนินการเพ่ือติดตาม
การด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณ และด้าน
คุณภาพ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

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

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 

1,000 คน มีจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 150 คน โดยคิด 15% จากประชากร ทั้งนี้ในการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้วิธีการใช้เกณฑ์ หรือการประมาณจากจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดของกลุ่ ม
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 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา 

ประจ าปี 2560 สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ, อายุ, ภูมิล าเนา และการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 
2560 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในบริเวณทุ่งศรีเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 – 12.00 น. สถานที่และเวลาการจัดโครงการซึ่งเป็น
พ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบสอบถามเพ่ือ
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ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของ     
ลิเกิรต์ (Rensis A. Likert ) ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ก าหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
=      0.8 

 

 ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนนของระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับ 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 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจง
ความถี(่Frequency)  และหาค่าร้อยละ(Percentage)   

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน้จ านวนระดับ
ดคะแนนต่ าสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

5
1 - 5
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การวิเคราะหผ์ลการประเมิน โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการฯ 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสามารถ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(n=201) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     
  1. ชาย 76 37.81 
  2. หญิง 125 62.19 

รวม 201 100.00 
อายุ     
  1. ต่ ากว่า 15 ปี 13 6.47 
  2. อายุ 16 - 25 ปี 71 35.32 
 3. อายุ 26 - 35 ปี 44 21.89 
 4. อายุ 36 - 45 ปี 30 14.93 
 5. อายุ 46 - 55 ปี 18 8.96 
 5. มากกว่า 55 ปี 25 12.44 

รวม 201 100.00 
ภูมิล าเนา     
  1. จังหวัดศรีสะเกษ 28 13.93 
  2. จังหวัดอุบลราชธานี 92 45.77 
 3. จังหวัดอ านาจเจริญ 14 6.97 
 4. จังหวัดยโสธร 6 2.99 
 5. จังหวัดอ่ืนๆ 61 30.35 

รวม 201 100.00 
การทราบข่าวกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา     
  1. ใบปลิว /ป้ายประชาสัมพันธ์ 81 33.75 
  2. หนังสือจากหน่วยงาน เช่น อบต., โรงเรียน 12 5.00 
 3. อินเตอร์เน็ต 58 24.17 
 4. หนังสือที่มหาวิทยาลัยส่งถึงตัวท่าน 8 3.33 
 5. หอกระจายข่าว/รายการวิทยุ 20 8.33 
 6. เพ่ือนหรือคนรู้จัก  40 16.67 
 7. แหล่งอ่ืนๆ 21 8.75 
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จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.19 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 37.81 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 
25 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.32 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.89 ภูมิล าเนาสูงสุด คือ มาจากจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 45.77 การรับทราบข่าว
กิจกรรมการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวจากใบปลิว/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาทราบข่าวจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 24.17 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 201 คน 
 

2. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นค าถาม 
จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

รวม 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

รวม 

1. โครงการสืบสานประเพณีบุญ
เข้าพรรษาชวยใหทานมีโอกาสเข้ารวม
กิจกรรมทางศาสนามากขึ้น 

0 0 10 85 106 201 0.00 0.00 4.98 42.29 52.74 100 

2. โครงการสืบสานประเพณีบุญ
เข้าพรรษาชวยปลูกจิตส านึกดาน 
คุณธรรม จริยธรรมตอตัวทาน 

0 0 11 78 112 201 0.00 0.00 5.47 38.81 55.72 100 

3. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม  0 0 24 82 95 201 0.00 0.00 11.94 40.80 47.26 100 
4. สถานที่มีความเหมาะสม  0 1 24 74 102 201 0.00 0.50 11.94 36.82 50.75 100 
5. ระยะเวลาในการจัดมีความ
เหมาะสม 

0 0 16 91 94 201 0.00 0.00 7.96 45.27 46.77 100 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน
โครงการ 

0 0 15 91 95 201 0.00 0.00 7.46 45.27 47.26 100 

7. ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา  

1 3 7 68 122 201 0.50 1.49 3.48 33.83 60.70 100 

8. ท าให้เกิดความรู้สึกตระหนกัถึง
คุณค่าของพระพุทธศาสนา  

1 0 9 56 135 201 0.50 0.00 4.48 27.86 67.16 100 

9. ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประเพณี
ในทุกๆปี 

0 2 5 46 148 201 0.00 1.00 2.49 22.89 73.63 100 

10. ความคิดเห็นในการด าเนินงาน
โครงการในภาพรวม 

0 0 9 67 125 201 0.00 0.00 4.48 33.33 62.19 100 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 
ความหมายของการแปลค่าระดับความพึงพอใจ 
 

 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 
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ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาชวยใหทานมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น 

4.48 0.592 มากที่สุด 

2. โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาชวยปลูกจิตส านึกดาน 
คุณธรรม จริยธรรมตอตัวทาน 

4.50 0.601 มากที่สุด 

3. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม  4.35 0.685 มากที่สุด 
4. สถานที่มีความเหมาะสม  4.38 0.712 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาในการจัดมีความเหมาะสม 4.39 0.631 มากที่สุด 
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 4.40 0.625 มากที่สุด 
7. ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  4.53 0.686 มากที่สุด 
8. ท าให้เกิดความรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา  4.61 0.623 มากที่สุด 
9. ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประเพณีในทุกๆปี 4.69 0.570 มากที่สุด 
10. ความคิดเห็นในการด าเนินงานโครงการในภาพรวม 4.58 0.579 มากที่สุด 

  

จากตาราง พบว่า ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.579 ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อันดับ 1 คือ จัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประเพณีในทุกๆปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.570 รองลงมา คือ ท าให้เกิดความรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.623  
 

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 
1. การจัดนิทรรศการภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ควรมีมอนิเตอร์เป็นจุดๆ เพ่ิมระยะเวลาการแสดงให้มากข้ึน ควรเวลาเป็นหกโมงครึ่ง 
3. ไม่มีหลังคากันแดดของแสตน / มีหลังคามาให้ผู้ชมหน่อย เพราะแดดร้อน 
4. ที่นั่งชมน้อยมากน่าจะขอการโฆษณาจากบริษัทห้างร้านให้ใช้เต็นบังแดดด้วยจะดีมาก 
5. ควรท าเป็นประเพณีสืบทอดต่อไปสู่ลูกหลาน 
6. ควรมีโซนที่นั่งเพ่ิม 
7. มีการจัดงานได้ดี อยากให้จัดไปทุกๆ ปีเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไปเพ่ือเป็นแบบอย่างให้รุ่นหลัง อยากให้ทุก

คนรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด อยากให้กลุ่ม อส. ทหาร ต ารวจท าหน้าที่ให้ดีกว่านี้ อยากให้
ตรวจสอบพวกโจรให้รอบคอบ 

8. อยากทราบแนวคิดหรือเรื่องราวของเทียนแต่ละต้นที่ท าการแกะสลักว่าต้องการสื่อเรื่องราวใด 
9. น่าจะมีท่ีพักมากกว่านี้เพราะในช่วงเทศกาลในจังหวัดอุบลนั้นจะมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษา บุคลากร
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 1,000 คน มีจ านวนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 150 คน โดยคิด 15% จากประชากร เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 สร้างข้ึนตามกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ, อายุ, ภูมิล าเนา และการได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีบุญเข้าพรรษา ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 
2560 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.19 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 37.81 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 25 ปี จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.32 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89 ภูมิล าเนา
สูงสุด คือ มาจากจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 45.77 การรับทราบข่าวกิจกรรมการสืบสาน
ประเพณีบุญเข้าพรรษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวจากใบปลิว/ป้ายประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ  
33.75 รองลงมาทราบข่าวจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 24.17 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 201 คน 

2. ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.579 ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อันดับ 1 คือ จัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประเพณีในทุกๆปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.570 รองลงมา คือ ท าให้เกิดความรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.623 
 

การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงการ 
เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่าง
น้อยร้อยละ 80 จ านวนผู้เข้ร่วม 150 คน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 94 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
201 คน 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตระหนัก
ถึงคุณค่า ความงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนเป้าหมาย 150 
คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 91 จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 201 คน 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 
คะแนน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปทุกรายการ โดยระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.579 ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 201 คน 



 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 

25  

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงคุณค่า 

ความงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  3.51 
คะแนน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีค่าเท่ากับ 4.53 
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ภาคผนวก โครงการ UBU job fair 2016  
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 

แบบสอบถามประเมินโครงการ “สืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2560”  
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

.................................................... 
ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัด
โครงการในครั้งต่อไป 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ      ชาย        หญิง 
2. อายุ      ต่ ากว่า  15  ปี      16 - 25 ปี 

        26 - 35 ปี         36 - 45 ปี 
        46 - 55  ปี      มากกว่า 55 ปี 

4. ภูมิล าเนา 
      จังหวัดศรีสะเกษ     จังหวัดอ านาจเจริญ 
      จังหวัดอุบลราชธานี    จังหวัดยโสธร 
       จังหวัดอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)........................................................... 

6.  ท่านทราบข่าวสารกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาจากแหล่งใด 
        ใบปลิว /ป้ายประชาสัมพันธ์    หนังสือที่มหาวิทยาลัยส่งถึงตัวท่าน 
        หนังสือจากหน่วยงาน เช่น อบต., โรงเรียน    หอกระจายข่าว/รายการวิทยุ 
        อินเตอร์เน็ต        เพ่ือนหรือคนรู้จัก  

      แหล่งอ่ืนๆ  (โปรดระบุ).................................................. 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ “สืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา” 

ประเด็นข้อคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ชวยใหทานมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น      
2. โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาชวยปลูกจิตส านึกดาน คุณธรรม จริยธรรมต่อตัวท่าน      
3. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม       
4. สถานท่ีมีความเหมาะสม       
5. ระยะเวลาในการจัดมีความเหมาะสม      
6. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ      
7. ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมถวายเทียนพรรษา       
8. ท าให้เกิดความรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา       
9. ควรจัดกิจกรรมเช่นน้ีเป็นประเพณีในทุกๆปี      
10. ความคิดเห็นในการด าเนินงานโครงการในภาพรวม      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
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2. ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า  
 

ที่ปรึกษา :  
นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  

1. นาง ธัญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
2. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

 
ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย  
2. นางสาววาสนา สะอาด   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


