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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ 

ต าแหน่ง นกัแนะแนวการศกึษาและอาชีพช านาญการ 
หนว่ยงาน บริการนกัศกึษาและศิษย์เก่า กองพฒันานกัศกึษา ส านกังานอธิการบด ี
 



ผลการด าเนนิงานโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา ปกีารศกึษา 2561 
 

ผลการจัดโครงการในภาพรวม 
 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 
1.1 เพศ 

ท่ี เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ชาย 174 28.57 
2 หญิง 435 71.43 

รวมทั้งสิ้น 609 100.00 
 
 

1.2 หลักสูตร 
ท่ี หลักสูตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ปริญญาตรี 4 ปี  379 62.23 
2 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) 65 10.67 
3 ปริญญาตรี 5 ปี (ครุศาสตร์) 70 11.49 
4 ปริญญาตรี 2 ปี  95 15.60 

รวมทั้งสิ้น 609 100.00 
 

1.3 คณะ 
ท่ี คณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ครุศาสตร์ 70 11.49 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 11.49 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42 6.90 
4 วิทยาการจัดการ 254 41.71 
5 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 18 2.96 
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41 6.73 
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 114 18.72 

รวมทั้งสิ้น 609 100.00 
 
1.4 อาชีพ 

ท่ี อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 รับราชการ   33 5.42 
2 พนักงานหน่วยงานของรัฐ  9 1.48 
3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 1.31 
4 ลูกจ้างหน่วยงานราชการ 30 4.93 
5 ลูกจ้างเอกชน 41 6.73 
6 ธุรกิจส่วนตัว 43 7.06 
7 ยังไม่มีอาชีพ 445 73.07 

รวมทั้งสิ้น 609 100.00 



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการด าเนินงาน 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าความถี่ของแต่ละรายการ มาหาค่าเฉล่ียโดยเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน มาตราส่วน
ประมาณค่าของเบสท์ (Best ; 1981.184) ดังนี ้
 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง ดีมาก       ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง พอใช้       ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 

ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( ) ค่า S.D. ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
1. การประเมินวัตถุประสงค์โครงการ 4.13 0.13 82.52 ดี 
 3.1 นั ก ศึกษาไ ด้รั บฟั ง โอวาทและ

ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์จากผู้บริหาร 4.26 0.78 85.20 ดี 

3.2 นักศึกษาได้รู้ จักผู้บริหาร อาจารย์ 
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 4.17 0.76 83.40 ดี 

3.3 นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนระหว่างท่ีศึกษา 4.21 0.76 84.20 ดี 

 3.4 นักศึกษาหอพักหญิงได้รับความรู้
เกี่ยวกับการอยู่อาศัยในหอพัก 3.86 1.03 77.26 ดี 

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถปรับใช้ด าเนินชีวิต
ในมหาวิทยาลัยได้ (KPI) 4.22 0.80 84.40 ดี 

คุณภาพการจัดโครงการในภาพรวม 4.17 0.34 83.35 ดี 
N = 609 
 
 
  



 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินโครงการในภาพรวม 
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล (ต่อจากหน้าที่แล้ว) 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนนิงานโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา ปกีารศกึษา 2561 
 

ภาคปกติ 
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 
1.1 เพศ 

ท่ี เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ชาย 85 20.52 
2 หญิง 329 79.48 

รวมทั้งสิ้น 414 100.00 
 
 

1.2 หลักสูตร 
ท่ี หลักสูตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ปริญญาตรี 4 ปี  279 67.40 
2 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)   65 15.70 
3 ปริญญาตรี 5 ปี (ครุศาสตร์) 70 16.90 

รวมทั้งสิ้น 414 100.00 
 

1.3 คณะ 
ท่ี คณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ครุศาสตร์ 70 16.90 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 11.58 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 7.96 
4 วิทยาการจัดการ 147 35.51 
5 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 18 4.37 
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 5.56 
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 75 18.12 

รวมทั้งสิ้น 414 100.00 
 
 
  



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการด าเนินงาน 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าความถี่ของแต่ละรายการ มาหาค่าเฉล่ียโดยเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน มาตราส่วน
ประมาณค่าของเบสท์ (Best ; 1981.184) ดังนี ้
 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง ดีมาก       ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง พอใช้       ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 

ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( ) ค่า S.D. ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
1 ความเหมาะสมของกิจกรรม  3.94 0.96 78.78 ดี 
 1.1 พิธีเปิด แนะน ามหาวิทยาลัย และ

แนะน าผู้บริหาร  
4.07 0.84 81.50 ดี 

1.2 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
โดยอาจารย์และรุ่นพี่ 

4.22 0.87 84.44 ดี 

1.3 กิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษา           
กยศ.  

3.67 1.01 73.48 ดี 

1.4 กิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษา
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 

3.78 1.01 75.50 ดี 

2. การประเมินวัตถุประสงค์โครงการ  4.06 0.93 81.18 ดี 
 2.1 นักศึกษาได้รับฟังโอวาทและ

ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์จากผู้บริหาร 
4.17 0.89 83.38 ดี 

2.2 นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหาร อาจารย์ 
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.04 0.90 80.72 ดี 

2.3 นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนระหว่างท่ีศึกษา  

4.15 0.87 82.95 ดี 

2.4 นักศึกษาหอพักหญิงได้รับความรู้
เกี่ยวกับการอยู่อาศัยในหอพัก 

3.86 1.03 77.26 ดี 

3. ความรู้ที่ได้รับสามารถปรับใช้ด าเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ (KPI) 

4.12 0.89 82.42 ดี 

คุณภาพการจัดโครงการในภาพรวม 4.00 0.95 79.98 ดี 
N = 414 
  



ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการจัดปฐมนิเทศปีต่อไป 
 

1) ควรถ่ายทอดด้านวิชาการให้น้อยลง 
2) ควรกระชับเวลา 
3) ควรจัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม

กิจกรรม 
4) ดีอยู่แล้วแต่ควรกระชับเวลาให้เร็วกว่านี้ 
5) ควรกระชับกว่านี้เพราะคนท่ีไมไ่ด้กู้ กย

ศ. ต้องนั่งฟังด้วย 
6) กิจกรรมยืดเย้ือเกินไปค่ะ 
7) อยากให้มีกิจกรรมสนุกสนานมากกว่านี้ 
8) น่าจะมีกิจกรรมสนุกๆ บ้าง 
9) ควรมีการเเบ่งการบรรยายให้มี

นันทนาการมาสอดเเทรกเพิ่ม 
10) คนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ กยศ. ควรออกไป

ได้ และก าหนดการก็ควรแน่นอน 
11) ทุกอย่างดีหมด เรื่องเวลาการจัดล าดับ

ขั้นตอนลงตัว 
12) อยากให้มีการแสดงโชว์มากกว่านี้เพื่อ

ไม่ให้เกิดความน่าเบ่ือมากเกิน 
13) อยากให้การปฐมนิเทศเป็นแบบนี้

ตลอดไป 
14) ควรจัดการปฐมนิเทศ กยศ. ให้ไวกว่านี้

เพื่อท่ีนักศึกษาจะได้เตรียมตัวทัน 
ส าหรับคนบ้านไกลมันล าบาก ถ้าจะให้
ดีจัดแยกไปเลยไม่ต้องเอามารวมเพราะ
เรื่องนี้มันส าคัญ และควรแจ้ง
กฎระเบียบของหอพักหญิงให้ชัดเจนดี
แล้ว 

15) สนุกและได้ความรู้เยอะ 
16) ช่ืนชม จัดได้ดีมาก เรียบง่ายดี 
17) จัดทุกอย่างเหมาะสมดี 
18) กิจกรรมดีมาก 
19) อยากให้มีการแสดงมากกว่านี้ 
20) อยากให้มีดนตรีแสดงตอนกลางคืน 
21) อยากให้พูดกระชับ 
22) เพิ่มกิจกรรมท่ีท าให้ไม่ง่วงสลับการแนะ

แนวบ้าง 
23) พื้นท่ีในการจัดกิจกรรมควรกว้างกว่านี้ 

24) อยากให้มีเกมส์ให้เล่นกับพี่ๆ เยอะ
กว่าเดิม 

25) ให้มีความสนุกเฮฮามากขึ้น จนไม่น่า
เบ่ือ 

26) ช่วงรอปฐมนิเทศหอพักนานไป 
27) น่าจะคุยเรื่องการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยมากกว่านี้ 
28) เพิ่มการเเสดง 
29) เหมาะสมดี 
30) เริ่มกิจกรรมเช้าเกินไป 
31) สนุกในตอนรับน้องเข้าหอ 
32) การตอบค าถาม กยศ.ท่ีนักศึกษาถาม       

ควรท่ีจะตอบให้ชัดเจน 
33) น่าจะให้เวลาอธิบายการใช้ชีวิตในมหา

ลัยมากกว่านี้ 
34) อยากให้มีเล่นดนตรีนานกว่านี้ 
35) อยากให้กระชับการแนะน าให้มากขึ้น 
36) มีคอนเสิร์ตก็ดีนะ 
37) การเข้าห้องน้ าควรปล่อยให้พักเบรก

บ้าง 
38) ระยะเวลาขอให้มีมากกว่านี้ 
39) ให้มีกิจกรรมรุ่นพี่ร่วมกับรุน่น้องเยอะๆ 
40) ควรมีกิจกรรมท่ีผ่อนคลายเพิ่มอีก เพื่อ

ไม่ให้นักศึกษาง่วงนอน 
41) อยากให้สนุกกว่านี้ 
42) เวลาน้อยไป 
43) เป็นกิจกรรมท่ีดี มีประโยชน์กับ

นักศึกษา 
44) พิธีตอนเปิดควรเร่งเวลา 
45) อยากให้มีกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 
46) มีประโยชน์ ความรู้ต่อนักศึกษา 
47) เสียงดังมาก 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการจัด
ปฐมนิเทศปีต่อไป (ต่อจากหน้าที่แล้ว) 
 

48) ได้เพื่อนมากกมายและรู้อะไรหลายๆ 
อย่าง 



49) ให้มีแบบนี้ทุกปี 
50) อยากให้มีความต่ืนเต้นมากกว่านี้ 
51) ดีมากๆ เลย 
52) เวลาน่าจะเยอะกว่านี้ 
53) ควรปล่อยนักศึกษาชาย หรือคนท่ีไม่ได้

กู้ยืม  
กยศ. กลับก่อน 

54) อยากให้จัดให้สนุกกว่านี้ อยากให้มีการ
แสดงด้วยก็ดี 

55) อยากให้ทาง กยศ. อธิบายรายละเอียด
ให้ชัดเจนกว่านี้ ตอบให้ตรงค าถาม 

56) ขอให้จัดเตรียมงานอย่างดีแบบนี้ในปี
ต่อไป 

57) ชอบการแนะน ามหาวิทยาลัย 
58) เป็นกิจกรรมท่ีดี 
59) อยากให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

แบบนี้ต่อๆ ไปเรื่อยๆ 
60) ขอให้เต็มไปด้วยความสนุกแบบนี้ต่อไป 
61) ควรจัดท่ีนั่งเป็นสาขาวิชา 
62) อยากให้แยกประชุม กยศ. 
63) ดีมากๆ อยากให้ท าเเบบนี้ทุกปีเลย 
64) อยากให้มีกิจกรรมท่ีสนุกจากรุ่นพี่ต่อไป 
65) อยากให้มีการชี้แจงเรื่องต่างๆมากข้ึน 
66) จริงก็ดีมากดีทุกอย่างเลย ขอชมว่าไม่

เคยเจอการปฐมนิเทศท่ีไม่น่าเบ่ือ  
67) เป็นการปฐมนิเทศแบบ 2018 ดี 
68) แบบนี้ดีแล้ว 
69) มีกิจกรรมท่ีสนุกกว่านี้ 
70) การจัดการแสดงเพื่อความผ่อนคลาย 
71) ระยะเวลายาวนานเกินไป 
72) ลดโชว์ เพิ่มเนื้อหาอีก 
73) การจัดการต่างๆ ดีแล้ว 
74) อยากให้มีแบบนี้ทุกๆ ปี และมีเวลา

มากกว่านี้ 
75) จัดกิจกรรมอย่างมีความสุข 
76) เข้าใจเกี่ยวกับมหาลัยมากยิ่งขึ้นและ

น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
77) ขอให้มีการปฐมนิเทศแบบนี้ต่อๆ ไป 
78) รูปแบบเดิมดีแล้ว 
79) ควรใช้ระยะเวลาให้ส้ันกว่านี้ 

80) อยากให้กระชับกว่านี้ แต่ควรปรับปรุง
ระบบเสียง นอกนั้นก็ดีไม่ยืดเย้ือเกินไป
ตามก าหนดเวลาเกือบทุกอย่าง 

81) ได้ท าความรู้จักกับเพื่อนต่างสาขา 
82) ควรเสนอข้อมูลให้ชัดเจนกว่านี้ 
83) ดีทุกอย่างเลย 
84) ให้ความรู้เบ้ืองต้นอีกต่อไป 
85) ได้แนวทางในการใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย 
86) มีดนตรีเล่นตลอดจะได้ไม่น่าเบ่ือ 
87) ควรบอกประโยชน์ต่างๆ ของทางมหา

ลัยให้มากกว่านี้ 
88) อยากให้มีกิจกรรมสนุกๆ มากกว่านี้ 
89) ให้พวกพี่ๆ มาแนะน าน้องๆ อีก 
90) อยากให้เพิ่มความน่าสนใจอีกนิด 
91) ควรมีนมหรือขนมเล็กน้อยแจก  
92) ได้ท าความเข้าใจในการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยมากขึ้น 
93) ขอระยะเวลาในการปฐมนิเทศเป็นเวลา

08.30. น. 
94) อยากให้มีการแสดงของพี่ๆ 
95) เป็นกิจกรรมท่ีดีอยู่เเล้ว และท า

กิจกรรมท่ีดีอย่างนี้ไปในทุกๆ ปี 
96) ควรมีกิจกรรมท่ีให้ความรู้หรือควรมี

เวลาให้มากกว่า 
97) มีความเป็นระเบียบ 
98) ให้รุ่นพี่ๆอธิบายมากขึ้น 
99) จัดเวลาให้เหมาะสม 
100) ควรมีกิจกรรมสนุกสนานเเทรกตอน

ปฐมนิเทศให้นักศึกษาด้วย 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการจัด
ปฐมนิเทศปีต่อไป (ต่อจากหน้าที่แล้ว) 
 

101) ควรแนะน าส่วนต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยให้ละเอียดกว่านี้ 

102) กิจกรรมเยอะกว่านี้หน่อย 
103) เพิ่มการแสดงของรุ่นพี ่
104) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีดี แต่ควรมี

การแนะน าห้องเรียน ฯลฯ อะไรต่างๆ 
ให้มากกว่านี้ และควรแนะแนวเกี่ยวกับ



การปรับตัว ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสัก
หน่อย เพราะนี่คือการปฐมนิเทศส่ิง
ต่างๆ ท่ีได้รับควรแนะน าเรื่องการ
ปรับตัวของนักศึกษาปีท่ี 1  

105) อยากให้รุ่นน้องรู้จักรุน่พี่มากกว่านี ้
106) อยากทราบรายละเอียดแต่ละคณะ

เพิ่มมากขึ้น 
107) อยากให้นันทนาการมากกว่านี้ 
108) ควรมีกิจกรรมเเบบนี้ทุกๆ ปี 
109) อยากให้เพิ่มสาระความรู้มากกว่านี้ 
110) ระยะเวลาในการร่วมปฐมนิเทศควร

กระชับมากกว่านี้ 
111) อยากให้มีกิจกรรมสนุกๆ มากกว่านี้ 
112) อยากให้มีการพักเบรกในระหว่าง

การปฐมนิเทศ เพราะทุกอย่างมันดู
ส าคัญจนไม่กล้าออกไปไหน 

113) โดยรวมดีแต่ขอเวลาว่างให้ได้ทาน
ข้าวบ้าง 

114) มหาลัยสนใจเด็กได้ดีมาก 
115) คิดว่าเหมาะสมทุกอย่าง เพราะทุก

เนื้อหาข่าวสารที่ได้น ามาปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ก็ล้วนเป็นข้อมูลท่ี
นักศึกษาใหม่ต้องได้รับ 

116) ท าแบบนี้ไปทุกๆ ปี เพื่อจะได้ท าให้
น้องๆ รู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

117) ควรมีการปฐมนิเทศแบบนี้ต่อไป 
118) แนะแนวให้รุ่นต่อๆ ไปได้ความรู้

เกี่ยวกับมหาลัยมากขึ้น 
119) ให้ความรู้และความส าคัญของ

มหาวิทยาลัย 
120) ควรจัดกิจกรรมต่อไป 
121) มีอะไรสนุกๆ ไม่ต้องเน้นหลักการ

เกินไป 
122) อยากให้สนุกมากกว่านี้ 
123) อยากให้จัดแบบนันทนาการมากข้ึน 
124) ขอเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย

และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ไม่น า
เรื่องอื่นมาเกี่ยวข้อง 

125) อยากใหเ้ริมกิจกรรมสายกว่านี้ 

126) อยากให้มีกิจกรรมการรู้จักพี่ในคณะ
มากขึ้น 

127) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับมหาลัยมากขึ้น 

128) ให้ข้อมูลเยอะๆ 
129) อยากให้มีการแสดงบ้าง 
130) แนะน าการบุคลากรให้ระเอียดกว่านี้ 
131) แนะน ามหาวิทยาลัยระเอียดกว่านี้ 
132) อยากให้มีกิจกรรมท่ีรุ่นน้องสนุกจน

ไม่อยากกลับบ้าน 
133) เพิ่มความสนุกด้วยการให้นักศึกษามี

ส่วนรวมมากขึ้น 
134) อย่าให้นักศึกษานั่งนานเกินไปคะ 
135) พูดน้อยๆ แต่เข้าใจ 
136) ให้ความสนุกมากๆ ขึ้นทุกปี 
137) จัดให้มีเกมหรือค าถามความรู้ท่ี

เกี่ยวกับปฐมนิเทศไปเพื่อให้นักศึกษา
จะได้ไม่ลืม 

138) ให้มีการพูดแนะน าการปฎิบัติตัวให้
มากกว่านี้ 

139) จัดสรรสถานท่ีได้เหมาะสมแต่ไม่
เพียงพอต่อนักศึกษา 

140) โปรดรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้ต่อไป 
141) เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
142) ต่ืนตาต่ืนใจดี 
143) เพิ่มความสุขเพื่อลดความดึงเครียด 
144) อยากให้จัดกิจกรรมหลายวัน 
 

  



แผนภูมิแสดงผลการด าเนินโครงการ (ภาคปกติ) 
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

ชาย 

หญิง 

เพศ 

ปริญญาตรี 4 ปี  

ปริญญาตรี 4 ปี 
(เทียบโอน)   

ปริญญาตรี 5 ปี 
(ครุศาสตร์) 

หลักสูตร 



ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล (ต่อจากหน้าที่แล้ว) 
 

 
 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการด าเนินงาน    
 

 
 
 
 
 
 
 

ครุศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ 

เทคโนโลยีการ 
เกษตรและอาหาร 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะ 

76

77

78

79

80

81

82

83

ความหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความรู้ท่ีได้รับ 



ภาพการด าเนินโครงการ (ภาคปกติ) 
 
แนะน ากิจกรรม/บริการส าหรับนักศึกษาใหม่  “น้องใหม่ ให้เราดูแล” 

 
 

การแสดงมังคละ โดย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 



ขบวนธงเกียรติยศ “นทีน่านธารฝัน” 

 
 

พิธีเปิด โดย อธิการบดี กล่าวต้อนรับ/แนะน าผูบ้ริหาร และ พิธี “ฝากตัวเป็นศิษย์” 

 
 
 

 



การแสดงชุด ฟลอร์ติดไฟ โดย โรงเรียนสาธิต มรพส. 

 
 

“PSRU New Gen” โดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 



“ปลุกพลังคนรุ่นใหม่” โดย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

“Innovative Start Up PSRU” 

 
 
 
 



 “เพราะชีวิตวัยเรียน ไม่ได้มีแต่เร่ืองเรียน” โดย ตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ และ ศิษย์เก่า มรพส. 

 
 

“คารวะด้วยหัวใจ” โดย ตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ และ ศิษย์เก่า มรพส. 

 
 
 
 



ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. โดย งานทุนการศึกษา 

 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก โดย งานหอพักนักศึกษา 

 
  



ผลการด าเนนิงานโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษา ปกีารศกึษา 2561 
 

ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) 
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 
1.1 เพศ 

ท่ี เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ชาย 89          45.64  
2 หญิง 106          54.36  

รวมทั้งสิ้น 195 100.00 
 
 

1.2 หลักสูตร 
ท่ี หลักสูตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ปริญญาตรี 2 ปี  95 48.72 
2 ปริญญาตรี 4 ปี  100 51.28 

รวมทั้งสิ้น 195 100.00 
 

1.3 คณะ 
ท่ี คณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 11.28 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 4.62 
3 วิทยาการจัดการ 107 54.87 
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 9.23 
5 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 39 20.00 

รวมทั้งสิ้น 195 100.00 
 
1.4 อาชีพ 

ท่ี อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 รับราชการ   33 16.92 
2 พนักงานหน่วยงานของรัฐ  9 4.62 
3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 4.10 
4 ลูกจ้างหน่วยงานราชการ 30 15.38 
5 ลูกจ้างเอกชน 41 21.03 
6 ธุรกิจส่วนตัว 43 22.05 
7 ยังไม่มีอาชีพ 31 15.90 

รวมทั้งสิ้น 195 100.00 
 
 
 



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการด าเนินงาน 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าความถี่ของแต่ละรายการ มาหาค่าเฉล่ียโดยเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน มาตราส่วน
ประมาณค่าของเบสท์ (Best ; 1981.184) ดังนี ้
 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง ดีมาก       ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง พอใช้       ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 

ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( ) ค่า S.D. ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.32 0.65 86.43 ดี 
 2.1 การแนะน ามหาวิทยาลัย และ

แนะน าผู้บริหาร  4.41 0.61 88.21 ดี 

2.2 การบรรยายหัวข้อ “การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา กศ.ป.ป.” 4.32 0.66 86.36 ดี 

2.3 การตอบค าถามในช่วง “ค าถามท่ี
นักศึกษาอยากรู้” 4.24 0.68 84.72 ดี 

2. การประเมินวัตถุประสงค์โครงการ 4.31 0.64 86.12 ดี 
 3.1 นั ก ศึกษาไ ด้รั บฟั ง โอวาทและ

ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์จากผู้บริหาร 4.35 0.67 86.97 ดี 

3.2 นักศึกษาได้รู้ จักผู้บริหาร อาจารย์ 
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 4.30 0.61 86.05 ดี 

3.3 นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนระหว่างท่ีศึกษา 4.27 0.64 85.33 ดี 

3. ความรู้ที่ได้รับสามารถปรับใช้ด าเนินชีวิต
ในมหาวิทยาลัยได้ (KPI) 4.32 0.64 85.23 ดี 

คุณภาพการจัดโครงการในภาพรวม 4.29 0.65 85.74 ดี 
N = 195 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการจัดปฐมนิเทศปีต่อไป 
1. ดีมาก อยากให้จัดขึ้นต่อไป 
2. พัฒนาการแนะน าช่องทางการเรียนการสอน, ควรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเหมือน

ครอบครัวเดียวกัน 
3. ควรมีอาหารว่าง, ใช้เวลานาน, เสียงไมค์ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง 
4. น้องๆ น่ารักมาก 

 

 

 



 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินโครงการ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร-์อาทิตย์)  
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 

 
  

ชาย 
หญิง 

เพศ 

ปริญญาตรี 2 ปี  

ปริญญาตรี 4 ปี  

หลักสูตร 



ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล (ต่อจากหน้าที่แล้ว) 
 

 
 
 
 
 

 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาการจัดการ 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถิ่น 

คณะ 

รับราชการ   

พนักงานหน่วยงาน
ของรัฐ  

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ ลูกจ้างเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว 

อื่นๆ 

อาชีพ 



ส่วนที่ 2 รายละเอียดการด าเนินงาน    
 

 
 
  

84.6
84.8

85
85.2
85.4
85.6
85.8

86
86.2
86.4
86.6

ความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความรู้ท่ีได้รับ 



ภาพการด าเนินโครงการ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร-์อาทิตย์) รุ่นที่ 22 
 
พิธีเปิด/กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ แนะน าคณะผู้บริหาร โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  
 

 
“การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” โดย รองอธิการบดี และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 3 คณะ 1 วิทยาลัย 

  
 
 
 
 

  



“ค าถามที่นักศึกษาอยากรู้” โดย รองอธิการบดี และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 7 คณะ 1 วิทยาลัย 

 

 
“การสมัคร I-passport” โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


