
 



ค ำน ำ 

 
    โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน และส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมประเภทกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา 

 สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ งานกิจกรรมนักศึกษา  ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา จึงจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีที่มีต่อคณาจารย์ เพ่ือปลูกจิตส านึกอันดีงามของนักศึกษา และการเรียนรู้รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของคนไทย ซึ่งการติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อวัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
 
 

        งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กรกฎาคม 2556 
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บทท่ี 1 
รำยละเอียดโครงกำร 

 
ชื่อโครงกำร           พิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2556 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ  

งานกิจกรรมนักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร           นายนัฐวุฒิ  หลักทอง  ประธานฝ่ายวิชาการ 
ที่ปรึกษำโครงกำร  1. นายอัมพล     พันธุ์วงศ์    
         2. นายปริทัศน์   มัทวานุกูล 
        3. นายวันชัย   ทิพย์ชัย 
ระยะเวลำปฏิบัติงำน  วันที่  12  มิถุนายน  2556  :  วันเตรียมงาน 

วันที่  13  มิถุนายน  2556  :  วันปฏิบัติงาน 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  รวมทั้งสิ้น  1,060  คน 

1.นักศึกษา : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวน 1,010 คน 
2.คณาจารย์/บุคลากร จ านวน  50  คน  

สถำนที่ปฏิบัติงำน    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2    พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษามีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฏีพ้ืนฐานและ

สามารถน าความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่จริงได้ 
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ  (TQF)  

  คุณธรรมจริยธรรม   ความรู้   ทักษะทางปัญญา 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักกำรและเหตุผล 
 พิธีไหว้ครูถือเป็นเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมา

ยาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้แก่ศิษย์ ดังนั้น  สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา
ได้ร่วมแสดงออกถึงเคารพที่มีต่อคณาจารย์ และเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน 
วัตถุประสงค์            

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคณาจารย์ 
 2. เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกอันดีงามของนักศึกษา 
 3. เพ่ือเป็นการเรียนรู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย 
 



ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกิจกรรมหรือโครงกำรที่จดั  
ด้านปริมาณ จ านวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ  
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป    

กลุ่มเป้ำหมำย อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ลักษณะของกิจกรรม  

1. การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคณาจารย์ 
 2. การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยม 
 3. การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษากิจกรรมดีเด่น 
 4. การประกวดพานไหว้ครู 
วิธีด ำเนินกำรและแผนกำรปฏิบัติงำน 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
วงจรคุณภำพ PDCA กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร 

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

การด าเนินการ (Doing) - จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล (Checking) - ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 

2. แผนการปฏิบัติงาน (ตามตาราง) 

กิจกรรม 
พ.ศ.2556 

พฤษภำคม  มิถุนำยน กรกฎำคม 
แผนงาน ด าเนินโครงการ    
1. วางแผนการด าเนินโครงการ    
2. จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ    
3. การประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน    
4. ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน    
5. ประเมินผลโครงการด าเนินงาน    
6. รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
7. เบิกจ่ายโครงการ    



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคณาจารย์ 
2. นักศึกษาเกิดจิตส านึกอันดีงาม 
3. นักศึกษาได้เรียนรู้ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

กำรติดตำมประเมินผล  
มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ 
การส ารวจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไหว้ครู ประจ าปี

การศึกษา 2555  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  นักศึกษา จ านวน 500 คน อาจารย์ และบุคลากร จ านวน
50 คน จ านวนทั้งสิ้น 550 คน เครื่องมือเพ่ือส ารวจในครั้งนี้ เป็นประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 300 ชุด เก็บข้อมูลได้ 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78 โดยแบ่งเนื้อหา
เป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ และตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านต่างๆ จากการส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 55 คน คิดร้อยละ 23.5 

2. ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 โดยพึงพอใจภาพรวมในด้านลักษณะโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจมากที่สุด ถือได้
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ด้านพิธีการมีความพึงพอใจภาพรวมมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 และด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ตามล าดับ โดย
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 ล าดับแรกอยู่ในด้านลักษณะโครงการ ซึ่งท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแสดงถึง
ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 มากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมนี้เป็นการปลูก
จิตส านึกอันดีงามของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และ 4.53 ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
  ด้านลักษณะโครงการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจโครงการนี้เพราะท าให้นักศึกษามีโอกาสแสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีที่มีต่อคณาจารย์ เท่ากับ 4.60 รองลงมา กิจกรรมนี้เป็นการปลูกจิตส านึกอันดีงามของท่าน 
เท่ากับ 4.59 มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู เท่ากับ 4.53 มีส่วนร่วมในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย เท่ากับ 4.50 และกิจกรรมนี้ได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วม
แรงร่วมใจในหมู่คณะ เท่ากับ 4.44 ตามล าดับ 

ด้านพิธีการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณ
ของครู-อาจารย์ เท่ากับ 4.33 รองลงมา พึงพอใจกับพิธีการมอบเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยมและกิจกรรม
ดีเด่นมีความเหมาะสม เท่ากับ 4.26 ความเหมาะสมของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ เท่ากับ 4.25 ผลการตัดสิน
การประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน เท่ากับ 4.20 และคณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน 
เท่ากับ 4.19 ตามล าดับ 



ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่า นักศึกษาพึงพอใจสถานที่จัดโครงการ เท่ากับ 4.28 รองลงมา ความ
พร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เท่ากับ 4.19 การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 
เท่ากับ 4.12 ระยะเวลาการจัดอบรม เท่ากับ 4.11 และการประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ 
เท่ากับ 4.03 ตามล าดับ 
กำรประเมินควำมส ำเร็จของกิจกรรมหรือโครงกำรที่จัด  
 

เป้ำหมำยที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงกำร ผลงำนที่ปฏิบัติได้จริง 
1. ด้ำนปริมำณ 1. ด้ำนปริมำณ 
จ านวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 944 คน 
นั่นคือ ไม่น้อยกว่า 500 คน คิดเป็นร้อยละ 171.64 ของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
2. ด้ำนคุณภำพ 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ 

2. ด้ำนคุณภำพ 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจโครงการได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 3.51 ขึ้นไปทุกรายการ และความพึงพอใจในภาพรวม 
 โครงการไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ย 4.31 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำร 
โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จ านวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) ดังรายการดังต่อไปนี้ 
 

หมวด รำยกำร งบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติ (บำท) 

จ่ำยจริง 
(บำท) 

ก.ค่ำตอบแทน  1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 3,000.00 
2. ค่าตอบแทนแม่บ้านท าความสะอาด 1,000.00 1,000.00 

ข.ค่ำใช้สอย 1. ค่าเงินรางวัลการประกวดพาน 27,000.00 27,000.00 
2. ค่าอาหารกรรมการแต่ละฝ่าย 4,000.00 4,000.00 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ 3,250.00 3,250.00 
4. ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเก็บ 3,000.00 3,000.00 
5. ค่าจัดท าป้ายไวนิล 4,080.00 4,080.00 

6. ค่าจัดท าแผ่นป้ายมอบรางวัล  1,000.00 1,000.00 
7. ค่าจัดท าเกียรติบัตรพิมพ์ทอง 3,000.00 2,280.00 

ค. ค่ำวัสดุ 1. ค่าถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 
2. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในโครงการ   5,170.00   350.00 

รวมเป็นเงิน 55,000.00 49,460.00 

เงินคงเหลือคืน - 5,540.00 



บทท่ี 2 
กำรติดตำมประเมินผล 

 
การติดตามประเมินผลโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 ด าเนินการเพ่ือติดตามการ

ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านด้านปริมาณและ
ด้านคุณภาพ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้ 

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

 

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร คือ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,060 คน ดังนี้ 

1.นักศึกษา : ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวน 1,010 คน 
2.คณาจารย์/บุคลากร จ านวน  50  คน 

ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวนอย่างน้อย  300  คน ผู้รับผิดชอบโครงการแจก
แบบสอบถามจ านวน 1,000 ชุด 

การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( Sample size) ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(1973) (อ้างอิงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 164) ดังนี้ 

 
                                                                N  

    n =             
       1+Ne2 

  

 เมื่อ         n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
                                          N  =  ขนาดของประชากร 
                               e            =  ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 

                                โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05  
 

 แทนค่า n  =                    1,060 

               1+ 1,060 (0.05)2 
 

    =  290.04   ( 300 คน)  



2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปี 2556 ซึ่งสร้างขึ้น
ตามกระบวนการการสร้างส าหรับเก็บข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เพศ  สถานะและสังกัด 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ด้านลักษณะโครงการ ด้านพิธีการ และ

ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป 
 
3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและได้รับแบบประเมินคืนแล้ว  ได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
3.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดย
น าเสนอเป็นตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะโครงการ 2) 
ด้านพิธีการ 3) ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้
วิธีการทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS V.17 
(Statistical Package for Social Sciences Version 17)   แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 62) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 และ
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS V.17 (Statistical Package for Social Sciences Version 17) 
 
4.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 4.1 ความถี่ (Frequency) 
 4.2  ค่าร้อยละ (Percentage) 

4.3      ค่าเฉลี่ย ( ) 
4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 



บทท่ี 3 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 

 
แบบประเมินโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จ านวน 1,000 ชุด เก็บข้อมูลได้ 723 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72.3 แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามเป็น 2 ตอน 
(ภาคผนวก) วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 และโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS V.17 (Statistical Package for Social Sciences Version 17) เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลกำรประเมิน 
โครงกำรพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้แก่ เพศ สถำนะและสังกัด (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำร่วมโครงกำร (n=723) จ ำนวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
244 
479 

 
33.7 
66.3 

รวม 723 100.0 

2.สถำนะ 
2.1 อาจารย์ 
2.2 เจ้าหน้าที่ 
2.3 นักศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
2.4 นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
11 
32 
678 
2 

 
1.5 
4.4 
93.8 
0.3 

รวม 723 100.0 

3.สังกัด 
3.1 คณะเกษตรศาสตร์ 
3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 
3.3 คณะวิทยาศาสตร์    
3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.5 คณะศิลปศาสตร์  

 
48 
60 
89 
97 
78 

 
6.6 
8.3 
12.3 
13.4 
10.8 



ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำร่วมโครงกำร (n=723) จ ำนวน ร้อยละ 

3.6 คณะบริหารศาสตร์ 
3.7 คณะนิติศาสตร์ 
3.8 คณะรัฐศาสตร์ 
3.9 คณะศิลปประยุกต์ฯ 
3.10วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ  
3.11คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.12ส านักงานอธิการบดี 
3.13ส านักวิทยบริการ 
3.14ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

57 
104 
50 
39 
56 
23 
13 
5 
4 

7.9 
14.4 
6.9 
5.4 
7.7 
3.2 
1.8 
0.7 
0.6 

รวม 723 100.0 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 และเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีสถานะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 93.8 เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 
4.4 อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 1.5 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.3  คณะที่สังกัดมากที่สุด
คือ สังกัดคณะนิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.4 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.4 คณะ
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.3  คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.8 คณะเภสัชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
8.3 คณะบริหารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.9  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 7.7 
คณะรัฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.9 คณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.6 คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 5.4 คณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ส านักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 
1.8 ส านักวิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.7 และ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2    ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ควำมหมำยของค่ำคะแนน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 
 
 



ตำรำงท่ี 2 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมหมำย 
ด้ำนลักษณะโครงกำร 
1.มีโอกาสแสดงถึงความกตัญญกูตเวทีที่มีต่อคณาจารย ์
2.กิจกรรมนี้เป็นการปลูกจิตส านึกอันดีงามของทา่น 
3.มีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย 
4.กิจกรรมนี้ได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจใน
หมู่คณะ 
5.มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมการจัดพานในพิธไีหว้ครู 

 
4.40 
4.36 
4.35 
4.23 

 
4.28 

 
0.56 
0.68 
0.68 
0.75 

 
0.72 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.32 0.68 มำก 

ด้ำนพิธีกำร 
1.ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณ
ของครู-อาจารย์ 
2.ความเหมาะสมของพิธีกรหรือผู้ด าเนนิรายการ 
3.ความเหมาะสมของพิธีการมอบเกียรติบัตรผลการเรียนยอด
เยี่ยมและกิจกรรมดีเด่น 
4.คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธปูเทียน 
5.ผลการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน 

 
4.40 

 
4.27 
4.25 

 
4.20 
4.30 

 
0.66 

 
0.67 
0.72 

 
0.77 
0.78 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 4.28 0.72 มำก 

ด้ำนสภำพแวดล้อมทั่วไป 
1.การประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ 
2.ระยะเวลาการจัดโครงการ 
3.สถานที่จัดโครงการ 
4.ความพร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ ์
5.การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที ่

 
4.38 
4.31 
4.28 
4.24 
4.23 

 
0.69 
0.71 
0.72 
0.76 
0.81 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.29 0.74 มำก 

รวมทุกด้ำน 4.30 0.71 มำก 

 
  จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมทุกด้านผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
โดยพึงพอใจภาพรวมในด้านลักษณะโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจมากที่สุด ถือได้ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ระดับความพึงพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านพิธีการมีความพึงพอใจภาพรวมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามล าดับ โดย
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อ
คณาจารย์ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ มีค่าเฉลี่ย



เท่ากับ 4.40 และการประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตามล าดับ สามารถ
สรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
   ด้านลักษณะโครงการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจโครงการนี้เพราะท าให้นักศึกษามีโอกาสแสดง
ถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคณาจารย์ เท่ากับ 4.40 รองลงมา กิจกรรมนี้เป็นการปลูกจิตส านึกอันดีงามของ
ท่าน เท่ากับ 4.36 มีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย เท่ากับ 4.35 มีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู เท่ากับ 4.28 และกิจกรรมนี้ได้แสดงความรัก ความสามัคคี 
ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ เท่ากับ 4.23 ตามล าดับ 

ด้านพิธีการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึง
พระคุณของครู-อาจารย์ เท่ากับ 4.40 รองลงมา  ผลการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน เท่ากับ 4.30 
ความเหมาะสมของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ เท่ากับ 4.27 ความเหมาะสมของพิธีการมอบเกียรติบัตรผลการ
เรียนยอดเยี่ยมและกิจกรรมดีเด่น เท่ากับ 4.25 และคณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน 
เท่ากับ 4.20 ตามล าดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่า นักศึกษาพึงพอใจการประชาสัมพันธ์และการประสานงาน
โครงการ เท่ากับ 4.38 รองลงมา ระยะเวลาการจัดอบรม เท่ากับ 4.31 สถานที่จัดโครงการ เท่ากับ 4.28 ความ
พร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เท่ากับ 4.24 และการอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 
เท่ากับ 4.23 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 4 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 

การส ารวจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2556  ผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวน 1,010 คน คณาจารย์/
บุคลากร จ านวน  50  คน จ านวนทั้งสิ้น 1,060 คน เครื่องมือเพ่ือส ารวจในครั้งนี้ เป็นประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 1,000 ชุด เก็บข้อมูลได้ 723 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 72.3 โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ และตอนที่ 2 ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านต่างๆ จากการส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 479 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีสถานะ
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 678 คิดเป็นร้อยละ 93.8 สังกัดคณะนิติศาสตร์ จ านวน 104 คน คิด
ร้อยละ 14.4 ตามล าดับ 

2. ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 โดยพึงพอใจภาพรวมในด้านลักษณะโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจมากที่สุด ถือได้
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ระดับความพึงพอใจมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านพิธีการมีความพึงพอใจภาพรวมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามล าดับ โดย
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อ
คณาจารย์ 2) ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ มี และ 3) การ
ประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
   ด้านลักษณะโครงการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจโครงการนี้เพราะท าให้นักศึกษา 1) มีโอกาส
แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคณาจารย์ 2) กิจกรรมนี้เป็นการปลูกจิตส านึกอันดีงามของท่าน 3) มีส่วน
ร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย 4) มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพาน
ในพิธีไหว้ครู และ 5) กิจกรรมนี้ได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ ตามล าดับ 

ด้านพิธีการ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจใน 1) ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึก
ถึงพระคุณของครู-อาจารย์ 2)  ผลการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน 3) ความเหมาะสมของพิธีกรหรือ
ผู้ด าเนินรายการ 4) ความเหมาะสมของพิธีการมอบเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยมและกิจกรรมดีเด่น และ 5)
คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน ตามล าดับ 

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



กำรประเมินควำมส ำเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงกำร 
 

เป้ำหมำยที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงกำร ผลงำนที่ปฏิบัติได้จริง 
1. ด้ำนปริมำณ 1. ด้ำนปริมำณ 
จ านวนผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมทุกคณะ 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน 
2. ด้ำนคุณภำพ 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ 

2. ด้ำนคุณภำพ 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจโครงการได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 3.51 ขึ้นไปทุกรายการ และความพึงพอใจในภาพรวม 
 โครงการไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ย 4.30 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - ควรปรับปรุงระบบเสียง 
 - กรรมการตัดสินพานไหว้ครู ควรเชิญผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
-แบบประเมินโครงกำร 

- ภำพกิจกรรมพิธีไหวค้ร ู
- ส ำเนำรำยชื่อผูเ้ข้ำร่วมงำนพิธีไหว้ครู 

 
 
 

 
 

 



แบบประเมินโครงกำรพิธีไหว้ครู ประจ ำปี 2556 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนำยน 2556 

ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
 

ค ำอธิบำย แบบประเมินฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  และเติมข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ 
ตอนที่ 1   ข้อมูลท่ัวไป 

1.เพศ  ชาย  หญิง 
2.สถำนะ  อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร  นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
3.สังกัด  คณะเกษตรศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์   

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์   คณะบริหารศาสตร์ 
  คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์   คณะศิลปประยุกต์ฯ  
  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ  คณะพยาบาลศาสตร์  ส านักงานอธิการบดี 
  ส านักวิทยบริการ  ส านักคอมพิวเตอร์ฯ  อื่นๆ.................................... 
 

ตอนที่ 2   ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ท่ีสุด 

(5) 

มำก 

(4) 

ปำน
กลำง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

(1) 

ด้ำนลักษณะโครงกำร      
1.มีโอกาสแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีท่ีมีต่อคณาจารย์      

2.กิจกรรมน้ีเป็นการปลูกจิตส านึกอันดีงามของท่าน      
3.มีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย      
4.กิจกรรมน้ีได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ      
5.มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู      
ด้ำนพิธีกำร      
1.ความเหมาะสมของพิธีการและขั้นตอนการระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์      
2.ความเหมาะสมของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ      
3.ความเหมาะสมของพิธีการมอบเกยีรติบัตรผลการเรียนยอดเยีย่มและกจิกรรมดีเด่น      
4.คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู)      
5.ผลการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน (พานไหว้ครู)      

ด้ำนสภำพแวดล้อมท่ัวไป      

1.การประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ      
2.ระยะเวลาการจัดโครงการ      
3.สถานท่ีจัดโครงการ      
4.ความพร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์      
5.การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับของเจ้าหน้าท่ี      
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………*กรุณำส่งแบบประเมินกับเจ้ำหน้ำที่* ขอบคุณค่ะ 



ภำพกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำโครงกำร 

1. นายอัมพล     พันธุ์วงศ์    
 2. นายปริทัศน์   มัทวานุกูล 
 3. นายวันชัย   ทิพย์ชัย 
 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผลโครงกำร 

สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ  
งานกิจกรรมนักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    
 นายนัฐวุฒิ  หลักทอง  ประธานฝ่ายวิชาการ 
 
วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำรูปเล่ม 
 นางสาวเจนจิรา ไชยทะ นักวิชาการศึกษา  
 


