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ค ำน ำ 

รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และคณะ หน่วยงานต่างๆ และเพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา, การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสืบค้นข้อมูล, กิจกรรมนักศึกษา, สวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ภายในเล่มประกอบด้วย ได้แก่ 1) รายละเอียดโครงการ 2) การด าเนินงานโครงการ 3) การติดตาม
ประเมินผล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) สรุปผลและข้อเสนอแนะ และ 6) ภาคผนวก หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์และใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือด าเนินงานโครงการฯนี้ ในปีการศึกษาหน้าต่อไป 

 

        ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
            สิงหาคม 2560 
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รำยละเอียด โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
 

การด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 

ชื่อโครงกำร : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร : งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน :  
1. นายทรงพล  อินทเศียร   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. นางธัญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
3. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. คณะกรรมการด าเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน 
    และสามารถน าความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพ้ืนที่จริงได้ 
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) 
  คุณธรรมจริยธรรม       ความรู้       ทักษะทางปัญญา 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หลักกำรและเหตุผล : 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งผลิตบัณฑิต  
เพ่ือเป็นก าลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมและประเทศมาโดยตลอด  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมีกระบวนการที่มี
เป้าหมายชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีที่ 1  ซึ่งเป็นช่วง
ของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของความเป็นผู้เยาว์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมของตนในการเข้าสู่
มหาวิทยาลัย  ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของความ
อบอุ่นและความปรารถนาดีทั้งจากรุ่นพ่ี  และคณาจารย์ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ ด้านการศึกษา การใช้ห้องสมุด 
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กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และคณะ หน่วยงานต่างๆ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสืบค้นข้อมูล, กิจกรรม

นักศึกษา, สวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

1. นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลในเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานต่างๆ 
2. นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสืบค้นข้อมูล, กิจกรรม

นักศึกษา, สวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกิจกรรมที่จัด/หรือเป้ำหมำยของโครงกำร 
    เชิงปริมาณ  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
   เชิงคุณภาพ  ประเมินวัตถุประสงค์โครงการฯ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

 
ลักษณะของกิจกรรม  
 เป็นการจัดปฐมนิเทศ  เพ่ือให้นักศึกษาใหม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตน  รู้ระเบียบข้องบังคับของ
มหาวิทยาลัย  รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับในระหว่างการศึกษา  ตลอดจนทราบข้อมูลในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัย 
 
กลุ่มเป้ำหมำย / ผู้เข้ำร่วมโครงกำร: จ ำนวน 5,000 คน โดยแยกเป็น  

1) ผู้บริหาร/บุคลากร จ านวน 100 คน และ  
2)นักศึกษา จ านวน 4,900 คน 

   
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร : 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560 

 
สถำนที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ : อาคารเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบพระพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบล ในเมือง 
อ าเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 
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งบประมำณโครงกำร :  

งบประมำณ 
ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย รหัสหน่วยงาน 1007 ส านักงานพัฒนานักศึกษา กองทุน

กิจการนักศึกษา รหัสกิจกรรม 040100010005 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัสงาน/โครงการ 0412 
งานกิจการนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัสโครงการย่อย 04010001 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  263,000  บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 
ค่ำตอบแทน 

1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      
- จ านวน 30 คน * 200บาท       เป็นเงิน      8,000  บาท 
- จ านวน 30 คน * 420บาท       เป็นเงิน      4,000  บาท 

ค่ำใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
      - ผู้บริหาร บุคลากร (100 คน * 35 บาท)    เป็นเงิน       3,500    บาท 
      - นักศึกษา staff (350 คน * 35 บาท)    เป็นเงิน    12,250 บาท 
      - นักศึกษาจิตอาสา ( 50 คน* 35 บาท)   เป็นเงิน      1,750 บาท 
      - นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (4,500 คน* 35 บาท)   เป็นเงิน    157,500     บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
      - กรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย (100 คน * 50 บาท)  เป็นเงิน       5,000   บาท 
      - นักศึกษา Staff (350 คน * 50 บาท)    เป็นเงิน      17,500 บาท 
      - นักศึกษาจิตอาสา (50 คน * 50 บาท)   เป็นเงิน        2,500 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และจัดเก้าอ้ี   เป็นเงิน       10,000 บาท 
4. ค่าถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมบันทึก   เป็นเงิน        1,500 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง    เป็นเงิน        6,000 บาท   
6. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด    เป็นเงิน        1,500 บาท 

ค่ำวัสดุ 
 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์      เป็นเงิน       14,000 บาท 
 2. ค่าน้ าดื่ม       เป็นเงิน       18,000  บาท  
                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        263,000      บำท 

      (สองแสนหกหม่ืนหกพันสองร้อยบำทถ้วน) 
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หมำยเหตุ: ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ 
 
แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เดือน 
พ.ค. 

เดือน 
มิ.ย. 

เดือน 
ก.ค. 

เดือน 
ส.ค. 

แผนงำน  :  ด าเนินโครงการ     
1. วางแผน      
2. จัดท าโครงการ / เสนอโครงการ     
3. แผนประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน /ประสานงานความร่วมมือ     
4. ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน     
5. ประเมินผลการด าเนินงาน     
6. รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา     
7. เบิกจ่ายโครงการ     

 

กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร  
วงจรคุณภำพ PDCA กิจกรรม/กำรด ำเนินกำร 

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

การด าเนินการ (Doing) - ประสานงานความร่วมมือคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
- จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล (Checking) - ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ :  

1. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
3. นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานต่างๆ : เป้าหมาย 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51  
4. นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสืบค้นข้อมูล, กิจกรรม

นักศึกษา, สวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง : เป้าหมาย ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51  
 
วิธีประเมินผลโครงกำร :  

โครงการฯ มีการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยได้จัดท าแบบประเมินความคิดเห็นโครงการฯ เพ่ือน าผล
ที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

- ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำ 

การด าเนินงานในปี  2559 ที่ผ่านมา  โดยภาพรวมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหาร , นักศึกษา , บุคลากรจากทุกคณะ , บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา  สโมสรนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะเป็นอย่างดี 
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กำรด ำเนินงำน โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

การด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
ส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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2. แผนกำรด ำเนินงำน/รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
a. จุดรวมนักศึกษำชั้นปีท่ี 1 

ล ำดับ คณะ จุดนัด 
จ ำนวน
นักศึกษำ  

จ ำนวน 
staff 

เวลำพร้อม
เข้ำอำคำร 

1 วิทยาศาสตร์ ลานหินสี  380 45 07.00 น. 
2 บริหารศาสตร์ ลานหินสี  900 20 07.00 น. 
3 รัฐศาสตร์ ลานหินสี  370 40 07.00 น. 
4 ศิลปศาสตร์ ลานหินสี  550 15 07.00 น. 
5 นิติศาสตร์ ลานหินสี  370 15 07.00 น. 
6 วิศวกรรมศาสตร์ ลานหินสี  650 70 07.00 น. 
7 เกษตรศาสตร์ ลานหินสี  350 40 07.00 น. 
8 เภสัชศาสตร์ ลานหินสี  120 15 07.00 น. 
9 พยาบาลศาสตร์ ลานหินสี  80 12 07.00 น. 
10 ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
คณะ 70 6 07.00 น. 

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

ว.แพทย์ 200 31 07.00 น. 

12 สโมสรนักศึกษา อาคาร 7 รอบ   25 07.00 น. 
13 สภานักศึกษา อาคาร 7 รอบ   25 07.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ  วันที่  1 สิงหาคม  2560 จากฝ่ายจัดการนักศึกษา   
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b. แผนผังกำรจัดโครงกำร 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

18 
 

 

กำรติดตำมประเมินผล โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 

การติดตามประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ด าเนินการเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณ และด้าน
คุณภาพ และประเมินวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการ ดังนี้  

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

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากร คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 4,900 คน มี

จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400-700 คน โดยคิดประมาณ 15% จากประชากร ทั้งนี้ในการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้วิธีการใช้เกณฑ์ หรือการประมาณจากจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมีเกณฑ์ในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดังนี้   

  จ ำนวนประชำกร     ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง      
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย   15-30% 
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน   10-15% 
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น    5-10% 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความคิดเห็นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และสังกัดคณะ  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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3. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความคิดเห็นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในบริเวณอาคารเฉลิมพระ
เกรียติ 7 รอบพระพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 – 12.00 น. สถานที่และ
เวลาการจัดโครงการซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความคิดเห็น ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของ      
ลิเกิรต์ (Rensis A. Likert) ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ก าหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
=      0.8 

 

 ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนนของระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 มากที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มาก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 

 
 
 

ช้ันจ านวนระดับ
ดคะแนนต่ าสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

5
1 - 5
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5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจง

ความถี ่(Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   
2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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กำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมิน โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560” 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็น “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560”
คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นโครงการฯ 2) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม(n=573) จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     
  1. ชาย 147 25.65 
  2. หญิง 426 74.35 

รวม 573 100.00 

สังกัด/คณะ     
  1. คณะเกษตรศาสตร์ 41 7.16 
 2. คณะวิทยาศาสตร์ 67 11.69 
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 68 11.87 
 4. คณะบริหารศาสตร์ 144 25.13 
 5. คณะพยาบาลศาสตร์ 13 2.27 
 6. คณะรัฐศาสตร์ 50 8.73 
 7. คณะเภสัชศาสตร์ 18 3.14 
 8. คณะศิลปศาสตร์ 76 13.26 
 9. คณะนิติศาสตร์ 52 9.08 
 10. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 11 1.92 
 11. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 31 5.41 
 12. ไม่ระบุ 2 0.35 

รวม 573 100.00 
 

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 426 คน คิดเป็นร้อยละ 74.35 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 25.65 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดคณะบริหาร
ศาสตร์ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 25.13 รองลงมาคณะศิลปะศาสตร์ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26 
จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 573 คน 
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2. ประเมินระดับควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมประเมินระดับควำมคิดเห็น 

ประเด็นค ำถำม 
จ ำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก 
มำก
ที่สุด 

รวม 

1.ได้รับทราบข้อมูลแนวทางและ
นโยบาย ของมหาวิทยาลยั 

2 3 92 328 148 573  0.35   0.52   16.06   57.24    25.83  100.00  

2.ได้รับทราบข้อมูลด้านวิชาการ
การศึกษา การเรียนการสอน 

1 3 99 331 139 573  0.17   0.52   17.28   57.77    24.26   100.00  

3.ได้รับทราบข้อมูลแนวทางและ
การให้บริการ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 6 116 304 146 573  0.17   1.05   20.24   53.05    25.48   100.00  

4.ได้รับทราบข้อมูลด้านการสืบค้น
ข้อมูล การใช้บริการห้องสมุด 

1 6 119 296 151 573  0.17   1.05   20.77   51.66    26.35   100.00  

5.ได้รับทราบข้อมูลด้านการพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

1 4 111 309 148 573  0.17   0.70   19.37   53.93    25.83   100.00  

6.ได้รับทราบแนวทางและนโยบาย
สวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั 

1 5 94 297 176 573  0.17   0.87   16.40   51.83    30.72   100.00  

7.ได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพและ
การสาธารณสุข สิทธกิาร
รักษาพยาบาล 

0 5 106 290 172 573 0.00    0.87   18.50   50.61    30.02   100.00  

8.ได้รับทราบการใช้บัตรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แบบ
ใหม่) 

1 5 109 291 167 573  0.17   0.87   19.02   50.79    29.14   100.00  

9.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการชวีิตมหาวิทยาลัย 

0 10 104 284 175 573 0.00    1.75   18.15   49.56    30.54   100.00  

10.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
ชัดเจนและตรงประเด็น 

0 8 119 286 160 573 0.00    1.40   20.77   49.91    27.92   100.00  

11.ความเหมาะสมของระยะเวลา
การจัดโครงการ 

3 19 147 262 142 573  0.52   3.32   25.65   45.72    24.78   100.00  

12.ความเหมาะสมของอาหารและ
เครื่องดื่มการจัดโครงการ 

10 34 175 241 113 573  1.75   5.93  30.54   42.06    19.72   100.00  

13.ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อ
โครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ 

1 11 123 280 158 573  0.17   1.92   21.47   48.87    27.57   100.00  
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ตำรำงท่ี 3 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็น 
ควำมหมำยของกำรแปลค่ำระดับควำมคิดเห็น 
 
 มากที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มาก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 

 

ประเด็นค ำถำม ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับควำม

คิดเห็น 
1. ได้รับทราบข้อมูลแนวทางและนโยบาย ของมหาวิทยาลัย 4.08 0.683 มาก 
2. ได้รับทราบข้อมูลด้านวิชาการการศึกษา การเรียนการสอน 4.05 0.671 มาก 
3. ได้รับทราบข้อมูลแนวทางและการให้บริการ ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.03 0.718 มาก 

4. ได้รับทราบข้อมูลด้านการสืบค้นข้อมูล การใช้บริการห้องสมุด 4.03 0.727 มาก 
5. ได้รับทราบข้อมูลด้านการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 4.05 0.703 มาก 
6. ได้รับทราบแนวทางและนโยบายสวัสดิภาพและสวัสดิการ
นักศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.12 0.713 มาก 

7. ได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข สิทธิการ
รักษาพยาบาล 

4.10 0.715 มาก 

8. ได้รับทราบการใช้บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แบบ
ใหม่) 

4.08 0.726 มาก 

9. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตมหาวิทยาลัย 4.09 0.741 มาก 
10. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น 4.04 0.736 มาก 
11. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 3.91 0.823 มาก 
12. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มการจัดโครงการ 3.72 0.906 มาก 
13. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ 4.02 0.764 มาก 

  
จากตาราง พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อโครงการปฐมนิเทศ อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.764 ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ อันดับ 1 คือ ได้รับทราบแนวทาง
และนโยบายสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.713 รองลงมา คือ ได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข สิทธิการ
รักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.715 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 573 คน  
 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

1. ด้านระยะเวลา/พิธีการ (ความถ่ี เท่ากับ 27) 
a. ควรนัดเวลา 09.00 น. 
b. ควรจัดเวลาไม่มากเกินไป และไม่เช้าขนาดนี้ 
c. ควรจัดให้เป็นระบบมากกว่านี้ และควรนัดในเวลาราชการ 
d. เวลานัดมารวมตัวกันเช้าเกินไปงานเริ่ม 08.00 แต่นัดมา 06.30 ตื่นไม่ทัน 

2. ด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ความถี่ เท่ากับ 10) 
a. ควรมีอาหารเช้าให้ / ปีหน้าขอข้าวเช้า 
b. หิวข้าว นัดเช้า และไม่แจกข้าว 

3. ด้านสถานที ่(ความถ่ี เท่ากับ 3) 
a. เปิดแอร์แรง และฉ่ าไปหน่อย หนาวมาก 
b. บางจุดของห้องประชุมแอร์ไม่เย็นเลย 

4. ด้านอุปกรณ ์(ความถี่ เท่ากับ 11) 
a. เครื่องสียงจะเบา ฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดอะไร จอก็ไม่ฉายสิ่งที่ครูพูด  
b. ควรปรับระบบเสียง เพราะได้ยินไม่ชัด 
c. เสียงเบามาก ด้านหลังไม่ได้ยินในเวลาบรรยาย 

5. ด้านอ่ืนๆ (ความถ่ี เท่ากับ 4) 
a. ให้พ่ี Staff เก็บใบประเมินหลังปฐมนิเทศเสร็จเพื่อได้รับความรู้ 
b. ดี / ข้อมูลและนโยบายของมหาลัยดีมาก 
c. ดีมาก สุดยอด 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 4,900 คน มีจ านวนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400-700 คน โดยคิด 15% จากประชากร เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
คือ แบบประเมิน “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560” สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และสังกัดคณะ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 
ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถ
สรุปได้ดังนี้  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 426 คน คิดเป็นร้อยละ 74.35 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 25.65 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.13 รองลงมาคณะศิลปะศาสตร์ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 573 คน 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อโครงการปฐมนิเทศ อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.764 ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ อันดับ 1 คือ ได้รับทราบแนวทางและนโยบาย
สวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.713 รองลงมา คือ ได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข สิทธิการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.715 จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 573 คน 
 
กำรประเมินควำมส ำเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงกำร 

เป้ำหมำยที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนที่ปฏิบัติได้จริง 
1. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน 3,925 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.10 จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
4,900 คน (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุ
เป้าหมาย) 

2. ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ ได้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปทุกรายการ โดยระดับ
ความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.764 จาก
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เป้ำหมำยที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนที่ปฏิบัติได้จริง 
ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 573 คน (ผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

3. นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานต่างๆ : เป้าหมาย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 (วัตถุประสงค์โครงการฯ ข้อ 
1) 

นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานต่างๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.651 
จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 573 คน(ผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

4. นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา, การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสืบค้นข้อมูล, กิจกรรม
นักศึกษา, สวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง : 
เป้าหมาย ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 (วัตถุประสงค์
โครงการฯ ข้อ 2) 

นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา, การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสืบค้นข้อมูล, กิจกรรม
นักศึกษา, สวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.641 จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 573 
คน (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
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ภำคผนวก โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

1. แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

28 
 

 
2. ภำพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท ำ  
 

ที่ปรึกษำ :  
นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร :  

งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน :  

1. นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
2. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. คณะกรรมการด าเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำรูปเล่มโครงกำร :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
2. นางสาววาสนา สะอาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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