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รายละเอียด โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

การด าเนินงานโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ก าหนดให้มี
รายละเอียดโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ : โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  

1. นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. นางอมร  วิชัยวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา  
3. นายอุทัย  กุจะพันธ์ หัวหน้าโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ 
4. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. คณะกรรมการด าเนินงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ความสอดคล้องกับมาตรการ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 

  เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่างๆ 
 
ตัวบ่งชี้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
  คุณธรรมจริยธรรม       ความรู้       ทักษะทางปัญญา 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หลักการและเหตุผล : 

พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นขนบธรรมเนียมของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมที่
จัดขึ้นเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จึงได้จัดโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ขึ้นเพ่ือความเป็นสิริมงคล  เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และเพ่ือเป็นการรับขวัญ  ตลอดจน
สร้างขวัญก าลังใจแก่นักศึกษาใหม่ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อีกทั้งเป็นการแสดงความยินดีแก่
รุ่นน้องที่จะได้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งสถานที่ใหม่ เพ่ือนใหม่ หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ปรับตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมของไทย 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมของไทย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
    เชิงปริมาณ  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   เชิงคุณภาพ  ประเมินวัตถุประสงค์โครงการฯ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ:  นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 4,500 คน  
   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  20 กรกฎาคม 2561 
 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 การด าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหาร, นักศึกษา, บุคลากรจากทุกคณะ, บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะเป็นอย่างดี 
 
วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 

การวางแผน(Planning) - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือวางแผน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
- จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา 

การด าเนินการ(Doing) - ประสานงานความร่วมมือคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
- จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล(Checking) - ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง(Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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2. แผนการปฏิบัติงาน / แผนงานด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. วางแผน      
2. จัดท าโครงการ / เสนอโครงการ     
3. แผนประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน /ประสานงานความ
ร่วมมือ 

    

4. ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน     
5. ประเมินผลการด าเนินงาน     
6. รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา     
7. เบิกจ่ายโครงการ     

 
งบประมาณโครงการ :    
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  2561  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ 
ก. ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนพราหมณ์      เป็นเงิน   3,000  บาท 
ข. ค่าใช้สอย 
 1. ค่าอาหารนักศึกษา      เป็นเงิน  84,000 บาท 
      (จ านวน 2,100 คน x 40 บาท) 
 2. ค่าจัดท าพานบายศรีสู่ขวัญพร้อมเครื่องบูชา     เป็นเงิน   9,500  บาท 
 3. ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสี (ชุดเล็ก)  เป็นเงิน   6,500  บาท 
ค.   ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ     เป็นเงิน   9,500  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   100,000   บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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การด าเนินงานโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

การด าเนินงานโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  2561 ได้จัดเตรียม
เอกสารและข้อมูลส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  2561 
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2. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

 
ก าหนดการ 

โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา  2561 
วันที่  20  กรกฎาคม  2561 

ณ อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
.................................................. 

 
เวลา 11.30 - 12.30 น. นักศึกษาทุกคณะพร้อมกัน  ณ ด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 
   รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.30 - 13.30 น. ลงทะเบียนและเดินเข้าแถวเข้าในอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 
   พิธีกรกล่าวทักทาย     
เวลา 13.30 – 14.00 น. พิธีเปิดโครงการ 
   -  กล่าวรายงาน  

โดย น.ส.สุดารัตน์  พิทักษ์พรพัลลภ  นายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลราชธานี 
   -  กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดย...อ.ทรงพล  อินทเศียร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                        
เวลา 14.00 – 16.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
   พิธีผูกข้อมือ รับขวัญนักศึกษาใหม่ 

พิธีปิดงาน 
................................................................................. 

 
หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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การติดตามประเมินผล  
 

การติดตามประเมินผลโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  2561 
ด าเนินการเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้ง
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ 
ดังนี้  

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

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 4,500 คน 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 675 คน โดยคิดประมาณ 15% จากประชากร ซึ่งใช้วิธีการใช้เกณฑ์ หรือการ
ประมาณจากจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีเกณฑ์ในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดังนี้   

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

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความคิดเห็นโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่       
ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  2561  สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน 
Google form : https://goo.gl/forms/zMgsxdk6O1lBKmGm2 โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 
3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และสังกัดคณะ  
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  

2561 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการ 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความคิดเห็นโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
บริเวณอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 
น. สถานทีแ่ละเวลาการจัดโครงการซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

https://goo.gl/forms/zMgsxdk6O1lBKmGm2
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 ทั้งนี้ ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความคิดเห็นโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 
ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  2561  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 326 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.3 จาก
กลุ่มตัวอย่าง 675 คน และคิดเป็นร้อยละ 7.2 จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบประเมินเพ่ือ
ประเมินความคิดเห็น ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า(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 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ก าหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
=      0.8 

 

 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 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   

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

ช้ันจ านวนระดับ
ดคะแนนต่ าสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

5
1 - 5
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การวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน “โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา  
2561” คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปี
การศึกษา 2561 และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=326) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     
  1. ชาย 92 28.2 
  2. หญิง 234 71.8 

รวม 326 100.00 
สังกัด/คณะ     
  1. คณะวิทยาศาสตร์ 16 4.9 
 2. คณะเกษตรศาสตร์ 7 2.1 
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 54 16.6 
 4. คณะศิลปศาสตร์ 138 42.3 
 5. คณะเภสัชศาสตร์ - - 
 6. คณะบริหารศาสตร์ 75 23.0 
 7. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 11 3.4 
 8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0.3 
 9. คณะนิติศาสตร์ 7 2.1 
 10. คณะรัฐศาสตร์ 13 4.0 
 11. คณะพยาบาลศาสตร์ 4 1.2 

รวม 326 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาเป็น
เพศชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 
รองลงมาคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23 จากผู้ตอบท้ังหมดจ านวน 326 คน 
 
2. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประกอบด้วย 1) สรุปข้อมูลจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ และ 2) สรุประดับความคิดเห็น
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 

ประเด็นค าถาม 
จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1. โครงการน้ีท าให้
เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

197 113 16 - - 326 60.4 34.7 4.9 - - 100.00 

2. ได้มีส่วนร่วมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมของไทย 

188 114 23 1 - 326 57.7 35.0 7.1 0.3 - 100.00 

3. โครงการน้ีสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่
นักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

191 119 16 - - 326 58.6 36.5 4.9 - - 100.00 

4. โครงการน้ีสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

160 132 31 3 - 326 49.1 40.5 9.5 0.9 - 100.00 

5. ความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดกิจกรรม
โครงการน้ี 

156 145 20 5 - 326 47.9 44.5 6.1 1.5 - 100.00 

6. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมโครงการน้ี 

147 133 40 6 - 326 45.1 40.8 12.3 1.8 - 100.00 

7. ความเหมาะสมของ
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
โครงการน้ี 

163 119 41 1 2 326 50.0 36.5 12.6 0.3 0.6 100.00 

8. ความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการจัด
กิจกรรมโครงการน้ี 

152 138 33 3 - 326 46.6 42.3 10.1 0.9 - 100.00 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 

ความหมายของการแปลค่าระดับความคิดเห็น 
 

 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. โครงการนี้ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.56 0.588 มากที่สุด 

2. ได้มีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมของไทย 4.50 0.641 มากที่สุด 
3. โครงการนี้สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4.54 0.590 มากที่สุด 

4. โครงการนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 4.38 0.694 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการนี้ 4.39 0.673 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ 4.29 0.751 มากที่สุด 

7. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ 4.35 0.757 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมโครงการนี้ 4.35 0.697 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.674 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 
ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งโครงการนี้ท าให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 รองลงมา โครงการนี้สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ได้มีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม
ของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
โครงการนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ความเหมาะสมของสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมโครงการนี้ และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ตามล าดับ 

 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

1. ด้านระยะเวลา/พิธีการ (ความถี่ เท่ากับ 3) 
 ควรใช้เวลาให้เหมาะสมกว่านี้หรือบริหารเวลาในการจัดกิจกรรมไม่ให้นานเกินไป 
 ควรนัดเวลาให้เหมาะสมกับการจัดงาน 

2. ด้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ความถี่ เท่ากับ 3) 
 ควรเพิ่มเมนูอาหาร/เปลี่ยนเมนูอย่างอ่ืนบ้าง 
 ควรแจกทิชชู/กระดาษช าระ มาพร้อมกับอาหาร 

3. ด้านสถานที่ (ความถี่ เท่ากับ 5) 
 ที่นั่งไม่เพียงพอ อัดกันเกินไป 
 แอร์ไม่เย็น 
 ห้องน้ าไม่มีกระดาษทิชชู 

4. ด้านอ่ืนๆ (ความถี่ เท่ากับ 3) 
 จัดกิจกรรมได้ดี 
 อยากให้จัดกิจกรรมบายศรีในวันเวลาต่อเนื่องกับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น วันเดียวกับปฐมนิเทศ วัน

สถาปนามหาวิทยาลัย 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดย
กลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 4,500 คน มีจ านวน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 675 คน โดยคิด 15% จากประชากร เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ คือ แบบประเมิน “โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561” เป็นแบบ
ประเมินออนไลน์  ผ่ าน Google form : https://goo.gl/forms/zMgsxdk6O1 lBKmGm2  สร้ างขึ้นตาม
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และสังกัดคณะ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ และส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 จากกลุ่มตัวอย่าง 675 คน และ
คิดเป็นร้อยละ 7.2 จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา
คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งโครงการนี้ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 รองลงมา โครงการนี้สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ได้มีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมของไทย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 โครงการนี้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
โครงการนี้ และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ตามล าดับ 

 
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 4,400 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.8 จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4,500 คน (ผล
กำรประเมินตำมตัวชี้วัด : บรรลุเป้ำหมำย) 

2. ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นต่อโครงการ และ
วัตถุประสงค์โครงการฯ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.51 ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปทุกรายการ โดยระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  
(ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด : บรรลุเป้ำหมำย) 
 

https://goo.gl/forms/zMgsxdk6O1lBKmGm2
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เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
 โครงการนี้ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  ได้มีส่วนร่วม
สืบสานขนบธรรมเนียมของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพ่ือให้นักศึกษำมีส่วนร่วมสืบสำน
ขนบธรรมเนียมของไทย) 
(ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด : บรรลุเป้ำหมำย) 
โครงการนี้สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 (วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงรุ่น
พ่ีและรุ่นน้อง) 
(ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด : บรรลุเป้ำหมำย) 
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ภาคผนวก โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ  ประจ าปีการศึกษา 2561 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า  
 

ที่ปรึกษา :  
นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  

1. นางอมร  วิชัยวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 
2. นายอุทัย  กุจะพันธ์ หัวหน้าโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ 
3. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. คณะกรรมการด าเนินงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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