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  คำนำ 
 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่ง

ผลิตบัณฑิต  เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมและประเทศมาโดยตลอด  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึง

มีกระบวนการที ่มีเป้าหมายชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง  นับตั ้งแต่นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 1  ซึ่งเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของความเป็นผู้เยาว์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่

จะต้องเตรียมความพร้อมของตนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย  ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการแสดงความยินดี

และต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของความอบอุ่นและความปรารถนาดีทั้งจากรุ่นพี่ ศิษย์เก่า 

คณาจารย์และผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ และเป็นไปตาม

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด 

   ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา  2564 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นอ่ืน  ทั้งนี้ได้ดำเนินการการติดตามการ
ดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ จึงได้จัดทำรายงาน
ประเมินผลโครงการนี้ขึ้น เพื่อวัดระดับความสำเร็จของโครงการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 

 
คณะผู้จัดทำ 

มิถุนายน 2564 
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 รายละเอียดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจำปีการศึกษา  2564 (แบบออนไลน)์ 

  

 การดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา  

2564 (แบบออนไลน์) ได้กำหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพ่ือใช้ เป็นแนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้สามารถให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  2564   
  (แบบออนไลน์) 
 
หน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา  สำนักงานพัฒนานักศึกษา 
 
สังกัด  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข   
   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมร   วิชัยวงศ์    หัวหนา้งานพัฒนานักศึกษา  
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วันพุธที่  9  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 3,560 คน           
     นักศึกษา ชั้นปี 1  จำนวน  3,500 คน  
     นักศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน      30 คน 
        บุคลากร/ผู้บริหาร     จำนวน      30 คน 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
จำนวนหน่วยชั่วโมง   จำนวน 3 ชั่วโมง (1 หน่วยกิจ) 
 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ระบุได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น) 
     สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
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สามัคคี (Unity) 
สำนึกดีต่อสังคม (Integrity) 

 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้ (ระบุได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น) 
      กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  (ทักษะนวัตกรรม,ส่งเสริมผู้ประกอบการ) 

✓ เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน 
                 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล (พัฒนาทักษะ IT,ทักษะ

ภาษาอังกฤษ) 

กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1   ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการ  
เปลี่ยนแปลงของโลก (ระบุ Smart ได้เพียง 1-2  Smart เท่านั้น) 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
จำลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็น   
แนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา (Smart Entrepreneurship) 
สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 

       เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความ 
   ภาคภูมิใจในสถาบัน  

       สร้างแกนนำวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
   ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน (Smart Heart) 
   ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก  
 (Smart Mind) 
   ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Smart Character) 

       ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา     
   ทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (Well being) และ 

ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 
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มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      ชั้นปีที่ 1   

ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3  

 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
     ทุกชั้นปี 
 
หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ ่งผลิต
บัณฑิต  เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมและประเทศมาโดยตลอด  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมี
กระบวนการที่มีเป้าหมายชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่นักศึกษาได้ก้าวเข้ าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ในชั้นปีที่ 1  ซึ่งเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของความเป็นผู้เยาว์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมของตนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย  ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับ
นักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของความอบอุ่นและความปรารถนาดีทั้งจากรุ่นพี่ ศิษย์เก่า คณาจารย์และ
ผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 
2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดอย่าง
เคร่งครัด 
   ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา  2564 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่น  เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและสถานที่สำคัญ
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาหรือการใช้ชีวิตด้านการศึกษา การใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เพ่ือให้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่รับทราบข้อมูลการให้บริการและสถานที่สำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรมที่จัด/หรือเป้าหมายของโครงการ 
    เชิงปริมาณ  ยอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

   เชิงคุณภาพ  ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
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กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ลักษณะของกิจกรรมแบบออนไลน์  
- บรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ 
- วิดีโอแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ,แนะนำหน่วยบริการและสถานที่ต่างๆ 

 

ผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 การดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหาร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ บุคลากรมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา 
และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะเป็นอย่างดี  
 

วิธีดำเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ  

 
วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การดำเนินการ 

การวางแผน (Planning) - ประชุมเตรียมการ/วางแผนงาน 
- จัดทำกำหนดการ และจัดทำข้อเสนอโครงการ 

การดำเนินการ (Doing) - ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุมัติจัดทำ/ยืมเงิน 
- ประสานงานวิทยากรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินการตามแผนงาน 

การประเมินผล (Checking) - ขออนุมัติเบิกจ่าย 
- ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จัดทำรายงานประเมินผล 

การปรับปรุง (Acting) - นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

2. แผนการปฏิบัติงาน   
 

กิจกรรม 
พ.ศ.2564 

1-31 พ.ค.
64  

1-8 มิ.ย.64 9 มิ.ย. 10-30 มิ.ย. 

แผนงาน  :  ดำเนินโครงการ     
1. วางแผน/ประชาสัมพันธ์     
2. จัดทำข้อเสนอโครงการ/ขออนุมัติ
จัดทำ 

    

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง     
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4. ดำเนินโครงการตามแผน     
5. ประเมินผลการดำเนินงาน     
6. รายงานผลการดำเนินงานเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

    

7. เบิกจ่ายโครงการ     
 

3. ร่างกำหนดการ (แนบท้ายโครงการ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาใหม่รับทราบข้อมูลการให้บริการและสถานที่สำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

ผลผลิต (Output) 
  นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ข้อมูลการให้บริการ และสถานที่สำคัญต่างๆ

ภายในมหาวิทยาลัย 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงทุกบริการของมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจในการเรียน สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และ

ประสบผลสำเร็จในการศึกษา 
 

งบประมาณในการจัดโครงการ  
เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย รหัสหน่วยงาน 1007 สำนักงานพัฒนานักศึกษา กองทุนกิจการ

นักศึกษา รหัสกิจกรรม 040100010005 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัสงาน/โครงการ 0120 งาน
สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไปด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการย่อย 04010001 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  200,000  บาท (สองแสน
บาทถ้วน)  

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจ่ำนวนทั้งสิ้น 35,660 บาท (สามหม่ืนห้าพัน
หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรม รายละเอียด จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง 
1. ค่าตอบแทน  - -  
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กิจกรรม รายละเอียด จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง 
2. ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   (ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการฯและนักศึกษา ม.
อุบลฯ)  
2. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯและนักศึกษา
ปฏิบัติงาน     

5,600 
 
 
 

2,400 

5,600 
 
 
 

2,100 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1. ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดีโอแนะนำผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย     
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดีโอ U บริการ You   
(สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/สำนักวิทย
บริการ/สำนักงานพัฒนานักศึกษา/กองบริการ
การศึกษา/แนะนำคณะและสถานที่ต่างๆ) 
3. ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดีโอผลงานนักศึกษาปัจจุบัน
และผลงานศิษย์เก่า   
4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฉากเวที (ขนาด 
3x6x120)   

3,500  
 

21,000  
 
 
 

1,000  
 

2,160 

3,500  
 

21,000  
 
 
 

1,000  
 

2,160 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,660 35,360 
 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

การดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจำปีการศึกษา  2564 (แบบออนไลน์) 

 
 การดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  2564   
(แบบออนไลน์) การดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  
2564  (แบบออนไลน์) ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการดำเนินงานเพื ่อให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจำปีการศึกษา  2564  (แบบออนไลน์) 
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กำหนดการ/รายละเอียดการดำเนินงาน 

  

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) 
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
....................................................... 

เวลา 08.30 น.  ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม 
พิธีกรกล่าวทักทายนักศึกษาและแนะนำให้ลงทะเบียนใน Google Form /ตอบ
คำถาม แจก รางวัล 
(วีดีทัศน์)  “แนะนำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

เวลา 09.00 น.  พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ       
    (วีดีทัศน์) “แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย” 
เวลา 09.05 น.   ผู้นำองค์การนักศึกษาเดินธงขึ้นบนเวที 
   (ถ่ายทอดสด) “กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564”  
   โดย  ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    (ถ่ายทอดสด)  คณบดีทุกคณะกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  

   เริ่มจาก 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 
4. คณะเภสัชศาสตร์ 
5. คณะศิลปศาสตร์ 
6. คณะบริหารศาสตร์ 
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
8. คณะนิติศาสตร์ 
9. คณะรัฐศาสตร์ 
10. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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11. คณะพยาบาลศาสตร์  

เวลา 09.30 น.  (วีดีทัศน์) “U บริการ You” แนะนำหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการแก่นักศึกษา 
(สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/สำนักวิทยบริการ/สำนักงานพัฒนานักศึกษา/กอง
บริการการศึกษา/แนะนำคณะและสถานที่ต่างๆ) 

  (ถ่ายทอดสด)“การแนะนำ My UBU Application, Handy UBU,ระบบ VOC  และการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 2564” 
  วิทยากรโดย   ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
    ผศ.ดร.ณัฏฐ์    ดิษเจริญ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
    ผศ.ดร.อธิพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    ดร.เกียงศักดิ์  ตรีประพิณ  รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ผู้ดำเนินรายการ นายชยัอนันต ์ สัจจาวาท  ตวัแทนมหาวิทยาลยัในการประกวดสนุทรพจนฯ์ 
    ตอบคำถาม/แจกรางวัล 
   (วีดีทัศน์) ผลงานศิษย์เก่า “ช่อกันเกราผลิบานที่สร้างชื่อ”  (ปีการศึกษา 2562-2563)  
เวลา 10.30 น. (ถ่ายทอดสด)  “เรื่องเล่าสู่ความสำเร็จ” 
   Part1 ศิษย์เก่าเล่าความสำเร็จ  
   ผู้ดำเนินรายการ  นายเพลิน   วิชัยวงศ์   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
    โดย นางสาวประภาสิริ   ศิระพรหม : พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล ม.อุบลฯ 
   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    โดย ร้อยโท สรวิชญ์  จันทร์มณี : นายทหารการเคลื่อนย้าย มณฑลทหารบกท่ี 22 
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    โดย น.ส.ศิริลักษณ์ เซียวสกุล :กรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มทู มอเตอร์สปอร์ตอุบลฯ 
   (วีดีทัศน์) ผลงานนักศึกษาปัจจุบัน “ผลงานนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียง ปีการศึกษา 2563” 
   Part2 ศิษย์ปัจจุบันเรียนดี กิจกรรมเด่น และการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล    
  ผู้ดำเนินรายการ  นายโชติกา  ศรีโพนทอง  นักวิชาการศึกษา 
   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
    โดย  นายพีรณัฐ   ถิ่นทวี   นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    โดย  นายชัยอนันต์ สัจจาวาท นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    โดย  นายสิทธิชัย ท้าวภุชฌงค์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เวลา  12.00 น.  เสร็จสิ้นงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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----------------------------- 
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ 
             : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร แต่งกายชุดสูทมหาวิทยาลัยสีดำหรือสีกรมท่า เสื้อข้างในโทนสี

เหลือง 
             : นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

การประชาสัมพันธ์โครงการ 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 
 
 การติดตามประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี
การศึกษา  2564 (แบบออนไลน์) ดำเนินการเพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
ตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ และประเมินวัตถุประสงค์การจัด
โครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ คือการเก็บรวมรวม
ข้อมูล  
    
การเก็บรวมรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายชื่อ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี

การศึกษา  2564 (แบบออนไลน์) ดำเนินการเก็บรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์  

โดยการแสดง QR code แบบลงทะเบียนเข้าร่วม ขึ้นหน้าจอระหว่างการถ่ายทอดสด  

 ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลรายชื่อโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา  2564 (แบบออนไลน์) มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด จำนวน 3,126 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 89.31 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
  
 การวิเคราะห์ผลการเข้าร่วม “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี
การศึกษา  2564 (แบบออนไลน์)” คณะทำงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้
ลงทะเบียนเข้าร่วม 2) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS V.23   
ตาราง จำนวนร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ละคณะทีล่งทะเบียนเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม (N= 3126 คน) จำนวน ร้อยละ 
1. สังกัด 
    1.1 คณะเกษตรศาสตร์    
    1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    1.3 คณะวิทยาศาสตร์    
    1.4 คณะเภสัชศาสตร์ 
    1.5 คณะศิลปศาสตร์ 
    1.6 คณะบริหารศาสตร์ 
    1.7 คณะนิติศาสตร์ 
    1.8 คณะรัฐศาสตร์ 
    1.9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    1.10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    1.11 คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
200 
481 
486 
98 
675 
405 
231 
232 
47 
179 
84 

 
6.39 
15.38 
15.54 
3.13 
21.59 
12.95 
7.38 
7.42 
1.50 
5.72 
2.68 

รวม 3,126 100.0 
 

 จากตารางพบว่าผู้ลงทะเบียนเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนใหญ่สังกัดคณะศิลป
ศาสตร์จำนวน 675 คน คิดเป็นร้อยละ 21.59 รองลงมาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 
จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3,500 คน 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การติดตามประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี
การศึกษา  2564 (แบบออนไลน์) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม
ชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่
กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 3,500 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 
2) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี้  
 1. ผู้ลงทะเบียนเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยลงทะเบียนทาง Google Forms : 
https://forms.gle/NjEV9RxYUeU1PCSQ9 จำนวน 3,126 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.31 จากกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด  
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
   -ไม่มี- 
 

 2. ความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข และพัฒนา (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

  

การประเมินความสำเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงการ 

 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
ยอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเข้าชมการ
ถ่ายทอดสด ทั้งหมด จำนวน 3,126 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.31 จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,500 คน  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
กำหนด และดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
และดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา : นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : 

 งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน : 
 1. นางอมร   วิชัยวงศ์    หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
 2. คณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 
ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรูปเล่มโครงการ : 
 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 


