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รายละเอียด โครงการพิธไีหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

การด าเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ : โครงการพิธีไหว้คร ูประจ าปีการศึกษา 2561 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ งานกิจกรรมนักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

1. นายฆนาคม ผาสุข นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. นายฐิติโชติ ค าแพง นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล 
 
ความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

  คุณธรรมจริยธรรม       
  ความรู้      
  ทักษะทางปัญญา 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ความสอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
  สร้างสรรค ์    สามัคคี    ส านึกดีต่อสังคม 

  กิจกรรมกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ 
  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างค่าธรรมเนียมที่ดีในการด าเนินชีวิต 
  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
หลักการและเหตุผล : 

พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็น
พิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ 
พิธีวันไหว้ครู โดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดเป็นประจ าทุกปีโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาเข้า
ร่วมจ านวนมาก 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครู อาจารย์ 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู อาจารย์กับลูกศิษย์ 

 
ลักษณะของกจิกรรม 

1. พิธีกรรมไหว้ครู 
2. รับฟังโอวาทจากคณาจารย์ 
3. ประกวดพานไหว้ครู 
4. มอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

 
วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 

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

การด าเนินการ(Doing) - จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล(Checking) - ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง(Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

2. แผนการปฏิบัติงาน / แผนงานด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2561 

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

 
กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ:  อาจารย์ ,นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1,700 คน  
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  23 สิงหาคม 2561 
 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ : ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด / วิธีการประเมิน 
 

KPIs เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตวัชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป โดย
ผู้เข้าร่วมมีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อม
และร ะลึ ก ถึ ง พ ร ะคุณขอ งครู - อ า จ า ร ย์  มี
ความสัมพันธ์ที่ดี 

วิธีการประเมิน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) 
 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวน 1,600 คน คณาจารย์/บุคลากร จ านวน  100  คน จ านวนทั้งสิ้น 1,700 คน 
เครื่องมือเพ่ือส ารวจในครั้งนี้ เป็นประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ ประจ าปี
การศึกษา 2560 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 600 ชุด เก็บข้อมูลได้  501  ชุด คิดเป็นร้อยละ 
83.5 โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ และตอนที่ 2  ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการด้านต่างๆ จากการส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 มีสถานะเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 494 คน คิดเป็นร้อยละ 98.6 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 19  

2. ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้านผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีคิดเห็นด้านลักษณะโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด 
ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ด้านพิธีการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้าน
สภาพแวดล้อมทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
โอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นราย
ด้านได้ดังนี้ 
  ด้านลักษณะโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วม 1) มีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึง
พระคุณของครูอาจารย์ 2) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย   3) มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู 4) กิจกรรมนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์
และลูกศิษย ์และ 5) กิจกรรมนี้ได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ ตามล าดับ 

ด้านพิธีการ พบว่า 1) คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู)   2) 
ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์  3) ผลการตัดสินการประกวดพาน
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ดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู) 4) ความเหมาะสมของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ และ 5) ความเหมาะสมของพิธีการ
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามล าดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป  พบว่า 1) สถานที่จัดโครงการ  2) ความพร้อมของอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ 3) การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่  4) การประชาสัมพันธ์และการ
ประสานงานโครงการ และ 5) ระยะเวลาการจัดโครงการ  ตามล าดับ 

 
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมโครงการ 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. ด้านปริมาณ 1. ด้านปริมาณ 
จ านวนผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากกลุ่มเป้าหมาย (1,700 คน) /
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะนักศึกษา) 2,649 คน เกิน
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

2. ด้านคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นด้านลักษณะ
โครงการ ในระดับมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ย 
3.51 ขึ้นไป ซึ่งลักษณะโครงการ 
ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมมีโอกาสแสดงถึง
ความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณ
ของครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู
และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของคนไทย สร้างความสัมพันธ์อันดี ได้
แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วม
ใจในหมู่คณะ 
 

 

2. ด้านคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 โดยด้านลักษณะโครงการมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระ
บุญคุณของครู อาจารย์ (วัตถุประสงค์โครงการฯ ข้อ 1) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์กับลูกศิษย์
และสร้างความสามัคคี (วัตถุประสงค์โครงการฯ ข้อ 2) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) และ
ได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  
ผลที่ได้รับอื่นๆ นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. นักศึกษาได้ไหว้ครูแสดงถงึความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครู อาจารย์ 
2. ลูกศิษย์ และครู อาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดี 
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งบประมาณโครงการ :    
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ 
ก.ค่าตอบแทน 
 1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (12 คน X 200 บาทX 3 วัน) เป็นเงิน   7,200  บาท 
ข. ค่าใช้สอย     

1. ค่าเงินรางวัลประกวดพาน     เป็นเงิน 27,000  บาท 
 - ประเภทสวยงาม 
  รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท) 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1 รางวัล ๆ ละ 3,500 บาท) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท) 
รางวัลชมเชย (2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท) 

   - ประเภทสร้างสรรค์ 
  รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท) 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1 รางวัล ๆ ละ 3,500 บาท) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท) 
รางวัลชมเชย (2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท)  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้บริหารและคณะกรรมการ 
(100 คน X 30 บาท X 1 มื้อ)   เป็นเงิน    3,000 บาท 

3. ค่าอาหารกรรมการแต่ละฝ่าย (100 คน X 40 บาท) เป็นเงิน  4,000   บาท 
4. ค่าอาหารนักศึกษาร่วมฝึกซ้อม    เป็นเงิน  2,200 บาท 

- วันที่ 22 ส.ค.61 (จ านวน 55 คน X 40 บาท) 
5. ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด (1 งาน)  เป็นเงิน  1,000  บาท 
6. ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดและบันทึก VDO เป็นเงิน  1,500 บาท 
7. ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ (1 งาน) เป็นเงิน           21,000 บาท 
8. ค่าตกแต่งสถานที่  (1 งาน)    เป็นเงิน  2,000   บาท 
9. ค่าจัดท าเกียรติบัตรพิมพ์ทองพร้อมกรอบ (70 ชิ้น X 170 บาท) เป็นเงิน          11,900  บาท 
10. ค่าจัดท าแผ่นป้ายมอบรางวัล    เป็นเงิน  1,000 บาท 

(ขนาด 30 ซม. X 80 ซม. X 10 แผ่น ๆ ละ 100 บาท)   
11. ค่าจัดท าป้ายไวนิล     เป็นเงิน   5,520 บาท 

- ป้ายผลการตัดสิน (ขนาด 1X2 เมตร X120 บาท X2 ผืน) 480 บาท 
- ป้ายหน้าเวที (ขนาด 3X14 เมตร X120 บาท X1 ผืน) 5,040 บาท  

12. ค่าจัดท าเอกสารประเมินโครงการ   เป็นเงิน     500 บาท 
ค.ค่าวัสดุ 

1.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในโครงการ    เป็นเงิน   4,180 บาท 
2.ค่าน้ าดื่มและน้ าแข็ง      เป็นเงิน  8,000 บาท  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   100,000   บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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การด าเนินงานโครงการพิธไีหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

การด าเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2561 ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลส าหรับการ
ด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2561 
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2. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

 
ก าหนดการ 

พิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันพฤหัสบดีที่  23 สิงหาคม  2561  เวลา  07.00 -  11.30  น. 
ณ  อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

........................................ 
 
วันพุธที่  22  สิงหาคม  2561    ณ  อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
เวลา  16.00  น. เป็นต้นไป      -   ผู้แทนนักศึกษาถือพานแต่ละชั้นปีทุกคณะ ร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  

- นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยม/นักศึกษากิจกรรมดีเด่น/นายกสโมสร
นักศึกษาทุกคณะ/นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง/นายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ/
ประธานสภานักศึกษา/ชมรมดีเด่น ร่วมฝึกซ้อมข้ันตอนการรับเกียรติบัตร 
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วันพฤหัสบดีที่  23  สิงหาคม  2561  ณ  อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เวลา  07.00 น. - 08.00  น. นักศึกษาส่งพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าประกวด  ณ  สถานที่จัดงาน 
เวลา  08.00 น. - 08.30  น. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู 
เวลา  08.30 น. - 09.00  น. นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรทุกคณะ พร้อมกัน  ณ  สถานที่จัดงาน 
เวลา  09.00  น. พิธีเปิด    
  - อธิการบดี  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 - ตัวแทนนักศึกษากล่าวน านักศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ  โดย ชมรมพุทธศาสน์ 

 - กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานพิธีไหว้ครู  โดย นายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 
  - นักศึกษาทุกคนกล่าวบทไหว้ครู  โดย : เทคนิคเชียร์ 
  - ผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีทุกคณะ น าพานธูปเทียนและพานดอกไม้ไหว้ครู 
  - นายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ น ากล่าวค าปฏิญาณตน   
  - อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท   
  - นักศึกษาร้องเพลงพระคุณท่ีสาม และเพลงรางวัลของครู 
  - ประกาศผลการตัดสินประกวดพาน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล 
    แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  ประเภทสวยงาม  และประเภทสร้างสรรค์   
เวลา  11.00  น. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้แก ่
  - นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จากทุกคณะ (จ านวน 13 คน) 
  - นักศึกษากิจกรรมดีเด่น จากทุกคณะ (จ านวน 9 คน) 
  - นายกสโมสรนักศึกษา จากทุกคณะ (จ านวน 11 คน) 
  - นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ระดับประเทศหรือนานาชาติ (จ านวน 41 คน) 
  - นายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ และประธานสภานักศึกษา ม.อุบลฯ (จ านวน 2 คน) 
  - ชมรมดีเด่น (จ านวน 5 ชมรม) 
  - มอบเสื้อสามารถแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา (จ านวน 7 คน)  
  - นักศึกษาร่วมร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เวลา  11.30  น.   พิธีปิด  

............................................................. 
 

หมายเหตุ  :    การแต่งกาย 
1. คณะผู้บริหาร และอาจารย์ สวมชุดครุย    

                       2. บุคลากร  แต่งกายชุดผ้าไทย 
    3. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา   
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การติดตามประเมินผล  
 

การติดตามประเมินผลโครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินการเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพ ซ่ึงระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

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

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,700 คน ดังนี้ 

1. นักศึกษา   จ านวน   1,600  คน 
2. คณาจารย์/บุคลากร  จ านวน     100  คน 

ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวนอย่างน้อย  324  คน ผู้รับผิดชอบโครงการแจก 
QR Code จ านวน 600 ชุด และป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสแกน QR Code ในสถานที่จัดกิจกรรม 
การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( Sample size) ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) (อ้างอิง
ในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 164) ดังนี้ 

  

    n =            
         1+Ne2 

  
 เมื่อ         n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
                                          N  =  ขนาดของประชากร 
                               e            =  ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 
                                โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05  
 
 แทนค่า n  =              1,700 

               1+ 1,700 (0.05)2 
     

=  324   ( 600 คน)  
  
 
 
 
 
 

N 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความคิดเห็นโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา  

2561  สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : 
https://goo.gl/forms/PnfO1qfMrDlSnVBh1  โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เพศ สถานภาพ และสังกัด  
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ด้านลักษณะโครงการ ด้านพิธีการ และด้าน

สภาพแวดล้อมทั่วไป 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและได้รับแบบประเมินคืนแล้ว  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
3.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยน าเสนอ
เป็นตารางแสดงความถ่ีและค่าร้อยละ 

 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะโครงการ 2) ด้านพิธี
การ 3) ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้วิธีการทาง
สถิติ หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 
23 แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์ 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  

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

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   

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

https://goo.gl/forms/PnfO1qfMrDlSnVBh1
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การวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน “โครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2561” คณะท างานได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2561 และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด
ผลการประเมินดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (n=751) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
208 
543 

 
27.7 
72.3 

รวม 751 100.0 
2.สถานะ 

2.1 ผู้บริหาร/อาจารย์ 
2.2 เจ้าหน้าที่/บุคลากร 
2.3 นักศึกษา 

 
1 
6 

744 

 
0.1 
0.8 
99.1 

รวม 751 100.0 

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 

 
10 
39 
82 
156 
81 
125 
70 
64 
17 
57 
43 
7 

 
1.3 
5.2 
10.9 
20.8 
10.8 
16.6 
9.3 
8.5 
2.3 
7.6 
5.7 
0.9 

รวม 751 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 543 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 
และเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 มีสถานะเป็นนักศึกษา จ านวน 744 คน คิดเป็นร้อยละ 99.1 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมาคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.6 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 751 คน 
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2. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 หมายถงึ    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความหมาย 

ด้านลักษณะโครงการ 
1.มีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ 
2.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
3.กิจกรรมนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์และลูกศิษย์ 
4.กิจกรรมนี้ได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ 
5.มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู 

 
4.39 
4.47 
4.37 
4.38 
4.39 

 
0.700 
0.656 
0.730 
0.711 
0.740 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.40 0.708 มาก 
ด้านพิธีการ 
1.ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย ์
2.ความเหมาะสมของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ 
3.ความเหมาะสมของพิธีการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น และสร้างชื่อเสียง 
4.คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู) 
5.ผลการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู) 

 
4.22 
4.22 
4.22 
4.21 
4.21 

 
0.693 
0.713 
0.731 
0.724 
0.730 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.22 0.718 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป 
1.การประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ 
2.ระยะเวลาการจัดโครงการ 
3.สถานที่จัดโครงการ 
4.ความพร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
5.การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 

 
4.06 
3.96 
4.10 
4.19 
4.18 

 
0.822 
0.829 
0.826 
0.761 
0.787 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.10 0.805 มาก 
รวมทุกด้าน 4.24 0.744 มาก 

 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
อยู่ในระดับมาก  โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีคิดเห็นด้านลักษณะโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมมาก
ที่สุด ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ด้านพิธีการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และด้าน
สภาพแวดล้อมท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมี



 

รายงานผลการประเมินโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 

19  

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมา มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และมีโอกาสแสดงถึงความเคารพ
นอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นราย
ด้านได้ดังนี้ 
  ด้านลักษณะโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 มีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.39 กิจกรรมนี้ได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และกิจกรรมนี้
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์และลูกศิษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามล าดับ 

ด้านพิธีการ พบว่า ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์  
ความเหมาะสมของพิธีการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นและสร้างชื่อเสียง ความเหมาะสมของพิธีกรหรือผู้ด าเนิน
รายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ผลการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู) และคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่า ความพร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 สถานที่จัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 การประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และระยะเวลาการจัดโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามล าดับ 

 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

1. ด้านพิธีการ (ความถี่ เท่ากับ 5) 
 พิธีกรควรพูดกระชับเวลา ไม่พูดยืดเยื้อในพิธีการ 
 ควรเพิ่มระยะเวลาการสอบถามเก่ียวการจัดพาน และนักศึกษาดีเด่นและสร้างชื่อเสียง  
 ช่วงมอบรางวัลนานมาก 

2. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป (ความถี่ เท่ากับ 13) 
 ควรจัดเก้าอ้ีให้เพียงพอ และไม่ต้องนั่งพ้ืน 
 ล าโพงเสียงเบามาก 
 ไมค่วรจัดกิจกรรมเช้าเกินไป หรือนัดหมายเช้าเกินไป 
 อากาศร้อน แอร์ไม่เย็น 
 อ านวยความสะดวก แจ้งข่าวสารได้ดี 
 ไม่มีความชัดเจนในการแจ้งข้อมูล 

3. ด้านอ่ืนๆ (ความถี่ เท่ากับ 13) 
 จัดกิจกรรมได้ดี มีความเหมาะสม  
 ควรมีข้าวแจกเพราะว่านัดเช้า นักศึกษาบางคนไม่ได้ทานข้าวเช้ามา 
 พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 อยากให้จัดทุกปี 
 ควรจะบังคับให้นักศึกษามากันทุกคน 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 1,700 คน มีจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนอย่างน้อย  324  คน ผู้รับผิดชอบโครงการแจก QR Code จ านวน 600 ชุด และป้ายประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือสแกน QR Code ในสถานที่จัดกิจกรรม ซ่ึงมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 751 คน เครื่องมือที่ใช้งาน
ในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน “โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561” เป็นแบบ
ประ เมินออนไลน์  ผ่ าน  Google form : https://goo.gl/forms/PnfO1qfMrDlSnVBh1  สร้ า งขึ้ นตาม
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วน
ที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 751 คน คิดเป็นร้อยละ 44 จากประชากรทัง้หมด 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 543 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 เป็นนักศึกษา 

จ านวน 744 คน คิดเป็นร้อยละ 99.1 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมาก  โดย

ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีคิดเห็นด้านลักษณะโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด ถือได้ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ด้านพิธีการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมา มีส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และมีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและ
ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
  ด้านลักษณะโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 มีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.39 กิจกรรมนี้ได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และกิจกรรมนี้
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์และลูกศิษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามล าดับ 

ด้านพิธีการ พบว่า ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์  
ความเหมาะสมของพิธีการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นและสร้างชื่อเสียง ความเหมาะสมของพิธีกรหรือผู้ด าเนิน
รายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ผลการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู) และคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่า ความพร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 สถานที่จัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 การประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และระยะเวลาการจัดโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามล าดับ 

 
 
 

https://goo.gl/forms/PnfO1qfMrDlSnVBh1
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การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. ด้านปริมาณ  
จ านวนผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากกลุ่มเป้าหมาย (1,700 คน) /
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะนักศึกษา) 3,161 คน เกิน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ *ข้อมูลจากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

2. ด้านคุณภาพ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านลักษณะโครงการ อยู่ในระดับมาก 
หรือมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป โดย
ผู้เข้าร่วมมีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบ
น้อมและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ 
มีความสัมพันธ์ทีดี่ 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมาก  โดยด้านลักษณะโครงการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
ผู้เข้าร่วมมีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึง
พระคุณของครูอาจารย์ (วัตถุประสงค์โครงการฯ ข้อ 1)  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุ
เป้าหมาย) 
กิจกรรมนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์และลูก
ศิษย์ (วัตถุประสงค์โครงการฯ ข้อ 2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (ผล
การประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) และได้แสดงความรัก 
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
ผลที่ได้รับอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินโครงการ ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.96 เป็นรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ในการด าเนินงานปี
การศึกษา 2562  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบประเมินที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
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ภาคผนวก โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม    
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3. ผลการประกวดพานไหว้ครู 
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คณะผู้จัดท า  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

1. นายฆนาคม ผาสุข นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. นายฐิติโชติ ค าแพง นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ :  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล 
 
ผู้รวบรวมแบบประเมินผล : 
 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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