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ค ำน ำ 
 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมของตนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย   ซึ่ง
นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 1 เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของความเป็นผู้เยาว์ไปสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของ
ความอบอุ่นและความปรารถนาดีทั้งจากรุ่นพ่ี ศิษย์เก่า คณาจารย์และผู้บริหาร เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและผู้ปกครองนักศึกษาทราบข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ  
รับทราบข้อมูลที่ส าคัญ ส าหรับการใช้ชีวิต และสถานที่ส าคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ที่จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ส าหรับการศึกษาหรือการใช้ชีวิตด้านการศึกษา การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เพ่ือให้
ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาต่อไป อีกทั้ง การจัดกิจกรรมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น ซึ่งได้ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
ที่ตั้งไว้ โดยจัดท ารายงานประเมินผลโครงการนี้ขึ้น เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
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รายละเอียดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

การด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียด
โครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา  2565 
 
หน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์    หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  วันพฤหัสบดี ที่  2  มิถุนายน 2565  
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 3,300 คน           
    นักศึกษา ชั้นปี 1  จ านวน  3,000 คน  
    นักศึกษาปฏิบัติงาน จ านวน     200 คน 
   บุคลากร/ผู้บริหาร     จ านวน     100 คน 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
จ านวนหน่วยชั่วโมง   จ านวน 3 ชั่วโมง (1 หน่วยกิจกรรม) 
 
อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ระบุได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น) 
  สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
 สามัคคี (Unity) 
 ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 

 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้ (ระบุได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น) 
      กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  (ทักษะนวัตกรรม,ส่งเสริมผู้ประกอบการ) 
 เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน 
 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล (พัฒนาทักษะ IT,ทักษะภาษาอังกฤษ) 

  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการ   
เปลี่ยนแปลงของโลก (ระบุ Smart ได้เพียง 1-2 Smart เท่านั้น) 

 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
 จ าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา (Smart Entrepreneurship) 
 สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 
 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความ

ภาคภูมิใจในสถาบัน  
 สร้างแกนน าวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
 ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน (Smart Heart) 
 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก  
 (Smart Mind) 
 ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า (Smart Character) 
 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา     

ทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 
 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (Well being) และ 

ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 
 
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ชั้นปีที่ 1   
 ชั้นปีที่ 2    
 ชั้นปีที่ 3  
 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
 ทุกชั้นปี 

 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งผลิตบัณฑิต   เพ่ือ
เป็นก าลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมและประเทศมาโดยตลอด  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมีกระบวนการที่มี
เป้าหมายชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็น
ช่วงของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของความเป็นผู้เยาว์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมของตนในการ
เข้าสู่มหาวิทยาลัย  ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของ
ความอบอุ่นและความปรารถนาดีทั้งจากรุ่นพ่ี ศิษย์เก่า คณาจารย์และผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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  ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา  2565 ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
และผู้ปกครองนักศึกษาทราบข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ  รับทราบข้อมูลที่ส าคัญ ส าหรับการใช้
ชีวิต และสถานที่ส าคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาหรือการใช้ชีวิตด้าน
การศึกษา การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่รับทราบข้อมูลการให้บริการและสถานที่ส าคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด/หรือเป้าหมายของโครงการ 
   เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เข้าชมการถ่ายทอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
   เชิงคุณภาพ  ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และการประเมินผลความพึงพอใจการจัด

กิจกรรมไม่ต่ ากว่า 3.51 
  

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

ลักษณะของกิจกรรมแบบออนไลน์  
- กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  
- บรรยายให้ความรู้ทาง Onsite และ Online ผ่านสื่อออนไลน์ 
- วิดีโอแนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ,แนะน าหน่วยบริการและสถานที่ต่างๆ 

 

ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ บุคลากรมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา และสภา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะเป็นอย่างดี  
 

วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  

วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 
การวางแผน (Planning) - ประชุมเตรียมการ/วางแผนงาน 

- จัดท าก าหนดการ และจดัท าข้อเสนอโครงการ 
การด าเนินการ (Doing) - ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุมัติจัดท า/ยืมเงิน 

- ประสานงานวิทยากรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนงาน 

                                                                                                                                                                                                    
การประเมินผล (Checking) 

- ขออนุมัติเบิกจ่าย 
- ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จัดท ารายงานประเมินผล 

การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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2. แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม 
พ.ศ.2565 

15-18 พ.ค. 15-25 พ.ค. 2 มิ.ย. 10-30 มิ.ย. 
แผนงาน  :  ด าเนินโครงการ     
1. วางแผน/ประชาสัมพันธ์     
2. จัดท าข้อเสนอโครงการ/ขออนุมัติจัดท า     
3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง     
4. ด าเนินโครงการตามแผน     
5. ประเมินผลการด าเนินงาน     
6. รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะ     
7. เบิกจ่ายโครงการ     

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ 
2. นักศึกษาใหม่รับทราบข้อมูลการให้บริการและสถานที่ส าคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

ผลผลิต (Output) 
  นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ข้อมูลการให้บริการ และสถานที่ส าคัญต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

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

ประสบผลส าเร็จในการศึกษา 
 

งบประมาณในการจัดโครงการ  
เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย รหัสหน่วยงาน 1007 ส านักงานพัฒนานักศึกษา โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร รหัสงาน/โครงการ 0112 งานสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการย่อย 01010066 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ก. ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1คน*1,200บาท*2ชั่วโมง)  เป็นเงิน      2,400 บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (7 คน*200บาท)   เป็นเงิน      1,400 บาท 
ข. ค่าใช้สอย 

 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (วิทยากร)   เป็นเงิน      8,000    บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร     เป็นเงิน      3,000     บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
      - ผู้บริหาร บุคลากร (100คน*35บาท)   เป็นเงิน       3,500    บาท 
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       - นักศึกษา staff (150คน*35บาท)   เป็นเงิน      5,250 บาท 
       - นักศึกษาจิตอาสา ( 50คน*35บาท)   เป็นเงิน      1,750 บาท 
       - นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (3,000คน*35บาท)  เป็นเงิน   105,000       บาท 

4. ค่าอาหารกลางวัน 
  - กรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย (100 คน*50 บาท) เป็นเงิน        5,000  บาท 
       - นักศึกษา Staff (150 คน * 50 บาท)   เป็นเงิน        7,500 บาท 
       - นักศึกษาจิตอาสา (50 คน * 50 บาท)  เป็นเงิน        2,500 บาท 

5. ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และจัดเก้าอ้ี   เป็นเงิน        5,000 บาท 
6. ค่าจ้างเหมาจัดท าวีดีโอแนะน าสถานที่ต่างๆที่นักศึกษาควรรู้ เป็นเงิน      10,000  บาท 
7. ค่าจ้างเหมาจัดท าวีดีโอผลงานศิษย์เก่า    เป็นเงิน       1,000  บาท 
8. ค่าถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมบันทึก   เป็นเงิน        1,500 บาท 
9. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง   เป็นเงิน        6,000 บาท   
10. ค่าจ้างเหมาเครื่องสียง     เป็นเงิน      10,000     บาท 
11. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้     เป็นเงิน        6,000     บาท 
ค. ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุโครงการ     เป็นเงิน       3,700     บาท     
2. ค่าหน้ากากอนามัย     เป็นเงิน       4,000     บาท 
3. ค่าแอลกอฮอล์      เป็นเงิน       4,000     บาท  

                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        196,500       บาท 
                                                                 (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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การด าเนินงานโครงการ 
 

การด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
ส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 



7 
 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจ าปกีารศกึษา  2565  



8 
 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจ าปกีารศกึษา  2565  



9 
 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจ าปกีารศกึษา  2565  



10 
 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจ าปกีารศกึษา  2565  



11 
 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจ าปกีารศกึษา  2565  



12 
 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจ าปกีารศกึษา  2565  

 
 



13 
 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจ าปกีารศกึษา  2565  

2. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
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3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 

 

การติดตามประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินการเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณ และด้าน
คุณภาพ และประเมินวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการ ดังนี้  

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

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 3,300 คน มี

จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 350-500 คน โดยคิดประมาณ 15% จากประชากร ทั้งนี้ในการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้วิธีการใช้เกณฑ์ หรือการประมาณจากจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมีเกณฑ์ในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดังนี้   

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

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2565 สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : 
https://bit.ly/38WnYd3 โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบประเมินเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และสังกัดคณะ  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

QR code แบบประเมิน 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/38WnYd3 
*ขอบคุณความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปจากท่าน* 

 



16 
 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีประจ าปกีารศกึษา  2565  

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจก QR code แบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในบริเวณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 
11.30 น. ณ สถานที่และเวลาการจัดโครงการซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ใน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 1,260 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 38.2 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
3.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบประเมิน 

ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของลิเกิรต์ (Rensis A.Likert) 
ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้
ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับ 2  มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 3  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 4  มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 5  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (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  

 
4. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจง
ความถี(่Frequency)  และหาค่าร้อยละ(Percentage)   

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2565”คณะท างาน
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
ประเมินโครงการฯ 2) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่ง
สามารถผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=1,260) จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพศ 

1.ชาย 
2.หญิง 

 
415 
845 

 
67.1 
32.9 

รวม 1,260 100.0 
สังกัด/คณะ 

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

 
124 
59 
306 
257 
48 
49 
31 
207 
94 
7 

78  

 
9.8 
4.7 
24.3 
20.4 
3.8 
3.9 
2.5 
16.4 
7.5 
0.6 
6.2  

รวม 1,260 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 845 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 1,260 
คน 
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2. ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการประเมินระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ความหมายของค่าคะแนน 
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 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 

 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4.25 0.663 มาก 
2.ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย 

4.27 0.668 มาก 

3.ได้รับทราบข้อมูลการให้บริการและสถานที่ส าคัญต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย 

4.26 0.702 มาก 

4.มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้ประสบ
ความส าเร็จ จากศิษย์เก่า ม.อุบลฯ 

4.20 0.714 มาก 

5.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการชีวิต
มหาวิทยาลัย 

4.26 0.670 มาก 

6.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงตามความ
ต้องการ 

4.23 0.678 มาก 

7.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 4.03 0.823 มาก 
8.ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มการจัดโครงการ 4.22 0.749 มาก 
9.ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ 4.25 0.696 มาก 

รวม 4.22 0.712 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อันดับ 1 คือ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
จ านวน 1,260 คน  
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3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 ควรมีการแสดง แนะน าแต่ละด้านจะดมีาก จะท าให้น่าสนใจน่าดูต่อและน่าอยู่เข้าร่วมมากขึ้น 
 ในการเล่นเกมบางครั้งยังไม่ค่อยอ านวยส าหรับผู้ที่นั่งด้านหลัง ท าให้เกิดอาการเบื่อ 
 มองไม่เห็นจอภาพ จอเบลอมากไม่ชัดเจน สแกนข้อมูลจากจอไม่ได้ จอเหลืองมาก  
 นัดหมายเช้าเกินไป อาจท าให้มีอาการง่วง อยากให้กิจกรรมเลื่อนเวลาไปอีก ไม่นัดเช้ามากเกินไป 
 การก าหนดเวลาไม่ชัดเจน ควรกระชับเวลามากกว่านี้ หรือบริหารเวลาในการจัดกิจกรรมให้มีความ

เหมาะสม 
 ควรจัดกิจกรรมแบบไม่กระชั้นชิดจนเกินไป มีกิจกรรมวันเว้นวันเพ่ือให้ได้พักผ่อน เนื่องจากตาราง

กิจกรรมถี่เกินไป 
 ควรแจกของกินเยอะๆ หน่อย 
 ควรปล่อยให้พักเบรคบ้าง นั่งด้านในเข้าห้องน้ าไม่ได้ 
 ได้รับความรู้มากมาย อธิบายละเอียดมาก อยากได้ทุน 
 พ่ีๆในคณะดูแลดีมาก เป็นกิจกรรมที่ด ีแอร์เย็นดี 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมาย
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 3,300 คน มี
จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 350 - 500 คน โดยคิดประมาณ 15% จากประชากร เครื่องมือที่ใช้งานใน
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  
2565” สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : 
https://bit.ly/38WnYd3 โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบประเมินเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุป
ได้ดังนี ้ 

1. มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 1,260 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.2 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 845 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 สังกัดคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2565 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อันดับ 1 คือ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินโครงการ ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เป็น
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ในการด าเนินงานในปีต่อไป  ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบประเมินที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
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การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เข้าชมการ
ถ่ายทอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย (2,640 คน) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จ านวน 3,460 คน  และผู้เข้าชม
การถ่ายทอด จ านวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 3,550 คน ซึ่งเกิน     
จากกลุ่มเป้าหมายก าหนดไว้ 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด และการประเมินผลความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 3.51 

 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
ใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ 

 วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
รับทราบข้อมูลการให้บริการและ
สถานที่ส าคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อ
โครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 

(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
 นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา

และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
ไดร้ับทราบข้อมูลการให้บริการและสถานที่ส าคัญต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตมหาวิทยาลัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมี
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้ประสบ
ความส าเร็จ จากศิษย์เก่า ม.อุบลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  

(ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ : บรรลุเป้าหมาย)    
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 
 คุณภาพของจอโปรเจคเตอร์ 

 กระชับเวลาให้เป็นไปตามก าหนดการและรูปแบบที่
ก าหนด  

 ควรก าหนดระยะเวลาการจัดโครงการ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 
(เวลา 08.30 น. – 11.30 น.) โดยไม่นับการจัดเตรียม
ความพร้อม 

 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการ
ตรวจสอบความพร้อมของจอโปรเจคเตอร์ก่อนการใช้
งานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก  
1. แบบประเมินโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022060314553727.JPG
https://www.ubu.ac.th/web/files/00001ac2022060314553116.JPG
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คณะผู้จัดท า  
 

ที่ปรึกษา :  
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งานพัฒนานักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล : 

คณะกรรมการฝ่ายประเมิน งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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