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รายละเอียดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ได้ก ำหนดให้มีรำยละเอียดโครงกำร
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สำมำรถให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 
หน่วยงาน งำนบริหำรทั่วไป  ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่ปรึกษาโครงการ   

1. นำงสำวจรวยพร  แสนทวีสุข 
2. นำยครรคิด เครือวัลย์  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นำงธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  
2. บุคลำกรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำนวนทั้งสิ้น 3,750 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหำร/บุคลำกร  จ ำนวน          100  คน 
2. นักศึกษำชั้นปี 1  จ ำนวน        3,200 คน 
3. นักศึกษำ staff  จ ำนวน           350 คน 
4. นักศึกษำจิตอำสำ  จ ำนวน           100  คน 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน    อำคำรศูนย์กีฬำเอนกประสงค์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำนักศึกษำให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีควำมรู้ในทฤษฎีพื้นฐำน 
    และสำมำรถน ำควำมรู้ไปคิดแก้ปัญหำในพ้ืนที่จริงได้ 
 
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

  คุณธรรมจริยธรรม       ความรู้       ทักษะทำงปัญญำ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. นักศึกษำใหม่ทรำบข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
2. เกิดควำมแรงบันดำลใจสู่ควำมส ำเร็จ จำกรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
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หลักการและเหตุผล 
ด้วยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเป็นสถำบันอุดมศึกษำหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งผลิตบัณฑิต  

เพ่ือเป็นก ำลังขับเคลื่อนในกำรพัฒนำสังคมและประเทศมำโดยตลอด  ดังนั้น  มหำวิทยำลัยจึงมีกระบวนกำรที่มี
เป้ำหมำยชัดเจนและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  นับตั้งแต่นักศึกษำได้ก้ำวเข้ำสู่รั้วมหำวิทยำลัยในปีที่ 1  ซึ่งเป็นช่วง
ของกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของควำมเป็นผู้เยำว์ไปสู่ควำมเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเตรียมควำมพร้อมของตนในกำรเข้ำสู่
มหำวิทยำลัย  ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกำรแสดงควำมยินดีและต้อนรับนักศึกษำใหม่เข้ำสู่บรรยำกำศของควำม
อบอุ่นและควำมปรำรถนำดีทั้งจำกรุ่นพ่ี ศิษย์เก่ำ ผู้บริหำร และคณำจำรย์ 

ดังนั้น มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  โดยส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ จึงได้จัดโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษำใหม่ทรำบข้อมูลที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำ              
ในศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตด้ำนกำรศึกษำ กำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุขเพ่ือให้ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรใช้ชีวิตกำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดี 
 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด/หรือเป้าหมายของโครงการ 
    เชิงปริมำณ  จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

   เชิงคุณภำพ  ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจในภำพรวมโครงกำร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
 
ลักษณะของกิจกรรม  
 จัดปฐมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษำใหม่รู้ถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองและกำรเป็นพลเมืองที่ดีในศตวรรษท่ี 21  
 
วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 

การวางแผน (Planning) - ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ เพ่ือวำงแผน 
- มอบหมำยภำระงำนในกำรเตรียมด ำเนินกำร 
- จัดท ำโครงกำรน ำเสนอเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำ 

การด าเนินการ (Doing) - ประสำนงำนควำมร่วมมือคณะ/ส ำนัก/วิทยำลัย 
- จัดประชุมเพ่ือด ำเนินกำร 
- แผนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 
- แจ้งเวียนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำน 

การประเมินผล (Checking) - ควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

การปรับปรุง (Acting) - น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
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2. แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
แผนงาน  :  ด ำเนินโครงกำร    
1. วำงแผน     
2. จัดท ำโครงกำร / เสนอโครงกำร    
3. แผนประชำสัมพันธ์และแจ้งเวียน /ประสำนงำนควำมร่วมมือ    
4. ด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำน    
5. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน    
6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ    
7. เบิกจ่ำยโครงกำร    

 
ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

กำรด ำเนินงำนในปี  2561 ที่ผ่ำนมำ โดยภำพรวมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ได้รับควำมร่วมมือจำก
คณะผู้บริหำร ,นักศึกษำ ,บุคลำกรจำกทุกคณะ ,บุคลำกรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  สโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี และสโมสรนักศึกษำจำกทุกคณะเป็นอย่ำงดี และมีผลประเมินกำรด ำเนินงำนโครงกำรอยู่ที่ระดับมำก 
เท่ำกับ 4.18 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.716 ซึ่งหำกท ำกำรจัดเรียงล ำดับควำมพึงพอใจของ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร อันดับ 1 คือ สำมำรถควำมรู้ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในกำรชีวิตมหำวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.680 จำกผู้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมดจ ำนวน 1,095 คน มีนักศึกษำเข้ำร่วมมีจ ำนวนทั้งสิ้น 4,550 คน มีจ ำนวนขนำดของกลุ่ม 
ตัวอย่ำงเท่ำกับ 400 - 700 คน โดยคิด 15% จำกประชำกร 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษำใหม่ทรำบข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
 
งบประมาณในการจัดโครงการ  

เบิกจ่ำยจำกเงินรำยได้มหำวิทยำลัย รหัสหน่วยงำน 1007 ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ กองทุนกิจกำร
นักศึกษำ รหัสกิจกรรม 040100010005 โครงกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ รหั สงำน/โครงกำร 0415 งำน
กิจกำรนักศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสโครงกำรย่อย 04010001 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,550.- บำท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นเก้ำพันห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) โดยมีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
 
ค่าตอบแทน 
1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร (2คน*1,200บำท*1ชั่วโมง)       เป็นเงิน       2,400 บำท 
2. ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (5 คน*2วัน*200 บำท)    เป็นเงิน       2,000 บำท 
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ค่าใช้สอย 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (วิทยำกร)     เป็นเงิน     10,000 บำท 
2. ค่ำเลี้ยงรับรองวิทยำกร       เป็นเงิน       5,000 บำท 
3. ค่ำของขวัญที่ระลึก       เป็นเงิน       2,000 บำท 
4. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม      

- ผู้บริหำร บุคลำกร (100คน*25บำท)     เป็นเงิน        2,500    บำท 
- นักศึกษำ staff (350 คน*25บำท)    เป็นเงิน       8,750 บำท 
- นักศึกษำจิตอำสำ ( 100คน*25บำท)    เป็นเงิน       2,500 บำท 
- นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร (3200คน*25บำท)    เป็นเงิน     80,000 บำท 

5. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
- กรรมกำรด ำเนินงำนทุกฝ่ำย (100 คน*40 บำท)   เป็นเงิน        4,000  บำท 
- นักศึกษำ Staff (350 คน * 40 บำท)    เป็นเงิน      14,000 บำท 
- นักศึกษำจิตอำสำ (100 คน * 40 บำท)    เป็นเงิน        4,000 บำท 

6. ค่ำจ้ำงเหมำจัดตกแต่งสถำนที่และจัดเก้ำอ้ี    เป็นเงิน        5,000 บำท 
7. ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำวีดีทัศน์      เป็นเงิน        3,000 บำท 
8. ค่ำถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมบันทึก    เป็นเงิน        1,500 บำท 
9. ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลพร้อมติดตั้ง     เป็นเงิน        6,000 บำท   
10. ค่ำจ้ำงเหมำเครื่องสียง      เป็นเงิน        8,000   บำท 
11. ค่ำจ้ำงเหมำจัดดอกไม้       เป็นเงิน        5,000 บำท 
 
ค่าวัสดุ 
1. ค่ำวัสดุโครงกำร       เป็นเงิน        5,000 บำท     
2. ค่ำน้ ำดื่มนักศึกษำ       เป็นเงิน      18,900    บำท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             189,550  บาท 

                               (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ สำมำรถถัวเฉลี่ยได้ทุกรำยกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

การด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ได้จัดเตรียมเอกสำรและข้อมูล
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสำรและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

การติดตามประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ด ำเนินกำรเพ่ือติดตำมกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตำมตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรทั้งด้ำนปริมำณ และด้ำน
คุณภำพ และประเมินวัตถุประสงค์กำรจัดโครงกำร ซึ่งระบุไว้ตำมรำยละเอียดโครงกำรแล้วนั้น โดยมีกำรติดตำม
ประเมินผลโครงกำร ดังนี้  

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
4. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชำกร คือ นักศึกษำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดจ ำนวนทั้งสิ้น 3,750 คน มี

จ ำนวนขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 400-700 คน โดยคิดประมำณ 15% จำกประชำกร ทั้งนี้ในกำรก ำหนดขนำด
ของกลุ่มตัวอย่ำง ได้ใช้วิธีกำรใช้เกณฑ์ หรือกำรประมำณจำกจ ำนวนประชำกร ในกำรก ำหนดขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำง ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรประมำณขนำดกลุ่มตัวอย่ำง(บุญชม ศรีสะอำด, 2535: 38) ดังนี้   

  จ านวนประชากร     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง      
 จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักร้อย   15-30% 
 จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักพัน   10-15% 
 จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น    5-10% 
  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 สร้ำงขึ้นตำมกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหำในแบบสอบถำมเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วยประเด็นค ำถำม เพศ และสังกัดคณะ  
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งเป็น

แบบสอบถำมแบบมำตรำประมำณค่ำ(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบสอบถำมให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในบริเวณอำคำรศูนย์
กีฬำเอนกประสงค์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี วันที่ 19 มิถุนำยน 2562 เวลำ 08.00 – 11.30 น. สถำนที่และเวลำ
กำรจัดโครงกำรซึ่งเป็นพื้นที่เป้ำหมำย เพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูล 
 ทั้งนี้ ในกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด จ ำนวน 1,676 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44 จำกจำกกลุ่มเป้ำทั้งหมด 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม น ำมำถอดรหัส และน ำมำวิเครำะห์ข้อมูล สำระส ำคัญตำมแบบสอบถำมเพ่ือ

ประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมำตรำประมำณค่ำ(Rating Scale) 5 ระดับ ตำมเทคนิคกำรวัดทัศนคติของ     
ลิเกิรต์ (Rensis A. Likert ) ซึ่งเป็นก ำหนดน้ ำหนักคะแนนกำรตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในประเด็นกำรประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
ระดับ 4 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
ระดับ 5 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 

ก ำหนดเกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
   =      0.8 

 

 ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในกำรแบ่งช่วงคะแนนของระดับควำมพึงพอใจในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 มำกที่สุด ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มำก  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปำนกลำง ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมใช้สถิติเชิงบรรยำย โดยกำรแจกแจง
ควำมถี(่Frequency)  และหำค่ำร้อยละ(Percentage)   

2. สถิตที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจโครงกำรฯ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันจ ำนวนระดับ
ดคะแนนต่ ำสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

5 - 1 
  5 



 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562” 
 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ “โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562”
คณะท ำงำนได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหำ ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรฯ 2) ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งสำมำรถผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(n=1,676) จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     
  1. ชำย 449 26.79 
 2. หญิง 1,225 73.09 
  2. ไม่ระบุ 2 0.12 

รวม 1,676 100.00 
สังกัด/คณะ     
 1. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 241 14.38 
 2. คณะศิลปศำสตร์ 219 13.07 
 3. คณะบริหำรศำสตร์ 209 12.47 
 4. คณะวิทยำศำสตร์ 171 10.20 
 5. คณะนิติศำสตร์ 144 8.59 
 6. คณะรัฐศำสตร์ 108 6.44 
 7. วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 99 5.91 
 8. คณะเกษตรศำสตร์ 92 5.49 
 9. คณะเภสัชศำสตร์ 70 4.18 
 10. คณะพยำบำลศำสตร์ 66 3.94 
 11. คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 9 0.54 
 12. ไม่ระบุ 248 14.80 

รวม 1,676 100.00 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 1,225 คน คิดเป็นร้อยละ 73.09 
รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 รองลงมำคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 219 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.07 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมดจ ำนวน 1,676 คน 
 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

จัดให้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ผ่ำนกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยสรุปแยกรำยละเอียด ประกอบด้วย 1) สรุปข้อมูลจ ำนวน และ
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ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเมินระดับควำมพึงพอใจ และ 2) สรุประดับควำมพึงพอใจจำกกำรวิเครำะห์
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นค าถาม 
จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม 

1. ได้รับทรำบ
นโยบำย แนวทำง
และผู้บริหำรของ
มหำวิทยำลัย 

426 927 313 9 1 1,676 25.42 55.31 18.68 0.54 0.06 100 

2. ได้รับทรำบแนว
ทำงกำรใช้ชีวิตในรั้ว
มหำวิทยำลัย 

492 880 289 14 1 1,676 29.36 52.51 17.24 0.84 0.06 100 

3. มีแรงบันดำลใจใน
กำรใช้ชีวิต
มหำวิทยำลัยให้
ประสบควำมส ำเร็จ 
จำกศิษย์เก่ำ ม.อบุลฯ 

567 831 263 11 4 1,676 33.83 49.58 15.69 0.66 0.24 100 

4. สำมำรถน ำควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในกำรชีวิต
มหำวิทยำลัย 

472 923 263 14 4 1,676 28.16 55.07 15.69 0.84 0.24 100 

5. ควำมเหมำะสม
ของเนื้อหำสำระ
ชัดเจนและตรงตำม
ควำมต้องกำร 

368 908 379 16 5 1,676 21.96 54.18 22.61 0.95 0.30 100 

6. ควำมเหมำะสม
ของระยะเวลำกำรจัด
โครงกำร 

350 834 439 37 16 1,676 20.88 49.76 26.19 2.21 0.95 100 

7. ควำมเหมำะสม
ของอำหำรและ
เครื่องดื่มกำรจัด
โครงกำร 

427 834 371 35 9 1,676 25.48 49.76 22.14 2.09 0.54 100 

8. ควำมพึงพอใจโดย
ภำพรวมตอ่โครงกำร
ปฐมนิเทศในครั้งนี้ 

490 854 298 28 6 1,676 29.24 50.95 17.78 1.67 0.36 100 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 
ความหมายของการแปลค่าระดับความพึงพอใจ 
 

 มำกที่สุด ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มำก  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปำนกลำง ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 
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ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ได้รับทรำบนโยบำย แนวทำงและผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย 4.05 0.682 มำก 
2. ได้รับทรำบแนวทำงกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย 4.10 0.703 มำก 
3. มีแรงบันดำลใจในกำรใช้ชีวิตมหำวิทยำลัยให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ จำกศิษย์เก่ำ ม.อุบลฯ 

4.16 0.719 มำก 

4. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรชีวิตมหำวิทยำลัย 4.10 0.695 มำก 
5. ควำมเหมำะสมของเนื้อหำสำระชัดเจนและตรงตำมควำม
ต้องกำร 

3.97 0.714 มำก 

6. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรจัดโครงกำร 3.87 0.793 มำก 
7. ควำมเหมำะสมของอำหำรและเครื่องดื่มกำรจัดโครงกำร 3.98 0.780 มำก 
8. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมต่อโครงกำรปฐมนิเทศในครั้งนี้ 4.07 0.751 มำก 

  

จำกตำรำง พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีระดับควำมพึงพอโดยภำพรวมต่อโครงกำรปฐมนิเทศ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.751 ซึ่งหำกท ำกำรจัดเรียงล ำดับควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร อันดับ 1 คือ มีแรงบันดำลใจใน
กำรใช้ชีวิตมหำวิทยำลัยให้ประสบควำมส ำเร็จ  จำกศิษย์เก่ำ ม.อุบลฯ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน เท่ำกับ 0.719 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมดจ ำนวน 1,676 คน  
 

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1. ด้านระยะเวลา/พิธีการ (ความถี่ เท่ากับ 22) 

a. ควรชี้แจงรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้ละเอียดกว่ำนี้  
b. ควรใช้เวลำให้เหมำะสมกว่ำนี้ หรือบริหำรเวลำในกำรจัดกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสม 
c. กิจกรรมล่ำช้ำเกินไป อยำกให้กิจกรรมสนุกกว่ำนี้ เช่น มีกำรนันทนำกำรเป็นต้น 
d. ควรมีกิจกรรมวันเว้นวันเพื่อให้ได้พักผ่อน 
e. นัดเช้ำเกินไป 
f. อยำกให้กระชับเวลำมำกกว่ำนี้ นั่งนำนเกินไป ควรพูดให้สั้นกระชับเนื้อหำมำกกว่ำนี้ และเน้น

กิจกรรมให้สนุกสนำน 
g. กิจกรรมบำงช่วงมีกำรใช้เวลำที่มำกเกินไป และเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ แต่เนื้อหำทุกอย่ำงมี

ประโยชน์มำก 
h. ควรปล่อยให้พักเบรคบ้ำง นั่งด้ำนในเข้ำห้องน้ ำไม่ได ้
i. กำรจัดกิจกรรมมีควำมน่ำสนใจ สถำนที่จัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม

เหมำะสม 
j. เวทีตรงกลำงควรจัดล ำดับกำรพูด 
k. พิธีกร และเเขกรับเชิญ พูดสวนกัน ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง  เสียงมันก้องฟังไม่ชัด 

2. ด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ความถี่ เท่ากับ 8) 
a. ควรเพิ่มในเรื่องอำหำรว่ำง /อำหำรน้อยไป 
b. ไม่ได้อำหำรว่ำง 
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c. ควรจัดเป็นข้ำวเช้ำ 
3. ด้านสถานที่ (ความถี่ เท่ากับ 12) 

a. กำรจัดที่นั่ง อัดกันเกินไป เวลำจะเข้ำห้องน้ ำเข้ำยำก 
b. ที่นั่งไม่เพียงพอ สถำนที่คับเเคบ 
c. น่ำจะมีท่ีนั่งเยอะกว่ำนี้ ดีกว่ำต้องมำนั่งบันได 
d. ท ำห้องน้ ำใหม่ / เรื่องของควำมสะอำด ค่อนข้ำงจะสกปรกและมีกลิ่นนิดหน่อย 
e. พ้ืนน้อยที่ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
f. น่ำจะเปิดไฟเยอะๆ 
g. หำที่จัดงำนยำกเนื่องจำก ไม่มีป้ำยบอกทำง 
h. อำกำศร้อนนิดหน่อย 
i. ควำมสะอำดของเก้ำอ้ี 

4. ด้านอุปกรณ์ (ความถี่ เท่ากับ 14) 
a. ควรปรับไมค์ให้ดังกว่ำนี้ ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่ค่อยได้ยิน 
b. จอโปรเจคเตอร์เล็กมำก /จอโปรเจคเตอร์มีน้อยไป 
c. ปรับเครื่องเสียงใหม่ ฟังไม่ชัดเจน / ปรับปรุงเรื่องเครื่องเสียง เนื่องจำกมีบำงส่วนที่ไม่ได้ยิน และ

ฟังไม่รู้เรื่องว่ำบรรยำยว่ำอะไร 
5. ด้านอ่ืนๆ (ความถี่ เท่ากับ 32) 

a. เป็นกิจกรรมที่ด ี
b. อยำกให้ประชำสัมพันธ์ดีๆ กว่ำนี้ คือเงียบมำก 
c. เหมือนให้มำฟังคนคุยกัน 
d. กำรจรำจรเข้ำออก ยำกเกินไป 
e. อยำกให้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรควบคุมนักศึกษำเข้มงวดกว่ำเดิม  
f. ควรเป็นวงดนตรีสตริงมำกกว่ำหมอล ำ 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงกำรฯ โดยกลุ่มเป้ำหมำยเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดจ ำนวนทั้งสิ้น 3,750 คน มี
จ ำนวนขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 400 - 700 คน โดยคิดประมำณ 15% จำกประชำกร เครื่องมือที่ใช้งำนใน
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร คือ แบบประเมิน “โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562” 
สร้ำงขึ้นตำมกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหำในแบบสอบถำมเป็น  3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วยประเด็นค ำถำม เพศ และสังกัดคณะ ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งเป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำประมำณค่ำ
(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

1. มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมดจ ำนวน จ ำนวน 1,676 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44 จำกจำก
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 

2. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 1,225 คน คิดเป็นร้อยละ 73.09 รองลงมำเป็น
เพศชำย จ ำนวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดคณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 
241 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 รองลงมำคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 13.07 

3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีระดับควำมพึงพอโดยภำพรวมต่อโครงกำรปฐมนิเทศ อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.751 ซึ่งหำกท ำกำรจัดเรียงล ำดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร อันดับ 1 คือ มีแรงบันดำลใจในกำรใช้ชีวิต
มหำวิทยำลัยให้ประสบควำมส ำเร็จ จำกศิษย์เก่ำ ม.อุบลฯ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 
0.719 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมดจ ำนวน 1,676 คน 
 

การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงการ 
เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 

1. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 จำกกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด จ ำนวน 3,568 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.1 จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 3,750 คน (ผล
การประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

2. ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจในภำพรวม
โครงกำร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปทุกรำยกำร โดยระดับควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมโครงกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน เท่ำกับ 0.751 จำกผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 
1,6765 คน (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

3. นักศึกษำใหม่ทรำบข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ี
เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำในศตวรรษที่ 
21 : เป้ำหมำย ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 
(วัตถุประสงค์โครงการฯ) 

นักศึกษำใหม่ทรำบข้อมูลข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีเป็นประโยชน์
ส ำหรับกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.01 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.703 จำกผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ ำนวน 1,676 คน(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : 
บรรลุเป้าหมาย) 
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ภาคผนวก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 

แบบประเมิน “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562” 
(แหล่งอ้ำงอิงแบบประเมินออนไลน์ http://bit.ly/2YONk2j) 

 

ค ำชี้แจง : โปรดเลือกหรือเติมข้อควำมในช่องว่ำงตำมควำมคิดเห็นของท่ำนเพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัด
โครงกำรในครั้งต่อไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   ชำย   หญิง 
2. สังกัด  โปรดระบุ....................................................................................  

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ได้รับทรำบนโยบำย แนวทำงและผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย      
2. ได้รับทรำบแนวทำงกำรใชช้ีวติในรั้วมหำวิทยำลัย      
3. มีแรงบันดำลใจในกำรใช้ชีวิตมหำวิทยำลยัให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ จำกศิษย์เก่ำ ม.อุบลฯ 

     

4. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในกำรชีวิต
มหำวิทยำลยั 

     

5. ควำมเหมำะสมของเนื้อหำสำระชัดเจนและตรงตำมควำม
ต้องกำร 

     

6. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรจัดโครงกำร      
7. ควำมเหมำะสมของอำหำรและเครื่องดื่มกำรจัดโครงกำร      
8. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมตอ่โครงกำรปฐมนิเทศในคร้ังนี้      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
             
             
             

 
 
QR code แบบประเมินออนไลน์ 
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2. ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า  
 

ที่ปรึกษา :  
นำงสำวจรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  

1. นำงธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  
2. บุคลำกรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อธิพงศ์ สุริยำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  
2. นำงสำววำสนำ สะอำด   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
3. นำงปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


