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แบบเสนอรายละเอียดโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2557 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ณ ห้องประชุมวงคว์รกุล   

อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลยีและวิศวกรรม   

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีปณิธานในการผลิตบัณฑิต ให้
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและคุณวุฒิ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จึงเป็นกิจกรรมสําคัญ
หน่ึงของคณะ ที่จัดขึ้นเพ่ือช้ีแนะแนวทางเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และบริบทต่างๆ 
ของคณะและมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาใหม่ในทุกสาขาวิชา เช่น 
ระเบียบข้อตกลง บุคลากรของคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่มเรียน งานวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
สามารถดําเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาของคณะอย่างมีความสุข เป็นการทําความรู้จักและแลกเปลี่ยน
แนวคิดทรรศนะคติอันดีในกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังได้รับทราบแนวทางการดําเนิน
ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง ทั้งชีวิตส่วนตัวและระเบียบการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้
ประสบความสําเร็จในการปรับตัว สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดไว้ 
อันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการศึกษาและการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม นําความรู้ได้
อย่างสมบูรณ์ต่อไป   
 
2. การทบทวนและออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA 

ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุม
หารือเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมโดยนําปัญหา และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2556 เพ่ือเขียนโครงการในปี 2557 ดังน้ี 

2.1 โครงการมเียอะทําให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมบ่อยคร้ัง 
2.2 การไปปฐมนิเทศนักศึกษาและจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดต้องมีการเดินทาง อีก

ทั้งวัดยังมียุงชุกชม 
2.3 การใช้ห้องนํ้าและสุขาทีวั่ดลําบาก ยุงเยอะ 
2.4 อยากให้จัดโครงการใกล้ๆ เพราะสะดวกกับการเดินทาง 
แนวทางการแก้ไข 
คณะได้จัดให้มกีารจัดโครงการ/กิจกรรมภายในคณะ เพ่ือกํากับและควบคุมดูและนักศกึษา

ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดสถานที่พักผ่อนให้กับนักศึกษาทกุคนอย่างเหมาะสม 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดปฐมนิเทศให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาใหม่ขณะที่ศึกษาอยู่

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
3.2 เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา เป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดี ความรู้

รับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รู้รักสามัคคี และภาคภูมิใจในองค์กร 
3.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและ

ให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อคณะ และบุคลากรของคณะ 
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2557 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 90 % 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบริบทต่างๆ ของคณะ สามารถดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตัวได้เหมาะสม และประสบความสําเร็จทาง
การศึกษา ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย  มีความผูกพัน
สมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ 

6.3  
7. การประเมินความสําเร็จของโครงการ(ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย) 

7.1 นักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

7.2 นักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2557 ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ

มากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการจะใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลลัพธ์ในประเด็นต่างๆท่ีได้กําหนดไว้
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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9. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
9.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุญาตดําเนินการ     
9.2 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
9.3 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจ    
9.4 ดําเนินการตามโครงการ   
9.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

10. ระยะเวลาดําเนินการ 
วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และห้อง

ประชุมวงค์วรกุล ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
11. งบประมาณ 

11.1 รายจ่าย 
11.1.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่32,000.00 บาท 

- ค่าจ้างเหมาทําผ้าสัญลักษณ์เทคทาเนียร ์ 7,000.00 บาท 
- ค่าเช่าชุดแต่งการประกวดดาว-เดือนเทคทาเนียร์ 5,000.00 บาท 
- ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าผู้เข้าประกวด  5,000.00 บาท 
- ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง   2,500.00 บาท 
- ค่าจ้างดําเนินการพิธีพราหมณ์ บายศรีรับขวัญ 3,194.00 บาท 
- ค่าทําป้ายกิจกรรม    3,000.00 บาท 
- ค่าจัดทําสมุดเชียร์เทคทาเนียร์   5,000.00 บาท 
- ค่าวัสดุสําหรับทําฐานกิจกรรม   1,306.00 บาท 

         รวมรายจ่าย  32,000.00 บาท  (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ งบประมาณจากกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 
 รหัสงบประมาณ ................................................   

***  งบประมาณทุกรายการให้สามารถเฉลีย่จ่ายได้ตามจริงภายในโครงการ  *** 
 

        ..................................... ที่ปรึกษารายละเอียดโครงการ    
             (อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ)    

    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   
 

  ...................................... ผู้อนุมัติรายละเอียดโครงการ 
                                   (อาจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์) 

                                    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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กําหนดการ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 

วันที ่/ เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
12 มิ.ย. 57  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “แนะนําคณะ” 

8.00 – 9.00 ลงทะเบียนรับเอกสาร 
จ่ายค่าลงทะเบียน (500 บาท) 

ชั้น 5 Staff TTN. 
คุณพรรณลักษณ ์

9.00 – 12.00 กล่าวต้อนรับ พร้อมทัง้แนะนําคณะ และ
คณาจารย ์ 
โดยคณบดี อาจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท ์

ชั้น 5 คุณสาวิตรี 

12.00 – 13.00 พักทานข้าวกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย ชั้น 5 Staff TTN. 
13.00 – 16.00 กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม / สร้าง

กลุ่มสัมพันธ์  
ชั้น 5 ดร.สุปรียา 

อ.อดุลย์ 
อ.อุสุมา 
Staff TTN. 

16.00 – 16.30 พักผ่อนตามอธัยาศัย ภายในคณะ  
16.30 – 18.00 กิจกรรมเชียร์ ขึน้สแตนเชียร์ + บูม 

Techtaneer 
หน้าคณะ Staff TTN. 

18.00 – 19.30 พักทานข้าว + อาบน้ํา / พกัผ่อนตามอัธยาศัย 
*** การอาบน้ําแบ่ง นศ.ชาย-หญิง  ดงันี ้
ห้องน้ําชั้น 3 – สําหรับนักศึกษาหญิง 
ห้องน้ําชั้น 4 และ 5 – สําหรับนักศึกษาชาย 

ภายในคณะ อ.อังกาบ, อ.เรือนขวัญ 
อ.อรุณเดช, อ.สิงหา 
อ.วรพล, อ.สมเจตน์ 
 

19.30 – 21.00 กิจกรรมดาว-เดือน Techtaneer / รอ้งเพลง
เชียร์ ฯลฯ  

ชั้น 5 อ.เรือนขวัญ, อ.สิงหา 

 ปิดกิจกรรมวันที่ 12 มิ.ย. 57 / พักผ่อนในคณะ   
    

วันที ่/ เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
13 มิ.ย. 57  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม” 

6.00 – 9.00 ออกกําลังกายตอนเช้า 
อาบน้ํา + ทานข้าวเช้า 

สนามกีฬา
ด้านหลัง 

อ.ธีรศักด์ิ 
อ.อังกาบ 
Staff TTN. 

9.00 – 12.00 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระ
อาจารย์ / ถวายอาหารเพล + สังฆทาน 

ชั้น 5 อ.อดุลย ์
Staff TTN. 
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12.00 – 13.00 พักทานข้าวกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย ชั้น 5  
13.00 – 16.30 กิจกรรมสันทนาการ / ฐานเชื่อมสัมพันธ์ 

8 ฐานย่อย + 1 ฐานใหญ ่
ภายในบริเวณ
คณะเทคโนฯ 

1.ทล.บ.อุตสาหการ 
2.ทล.บ.สาํรวจฯ 
3.ทล.บ.ไฟฟา้ 
4.ทล.บ.ออกแบบฯ 
5.วศ.บ.คอมพิวเตอร์ 
6.วศ.บ.โลจสิตกิส ์
7.วศ.บ.ก่อสรา้ง 
8.วศ.บ.อิเลก็ทรอนิกส ์

9. Staff TTN. 
16.30 – 18.00 กิจกรรมเชียร์ ขึน้สแตนเชียร์ + บูม 

Techtaneer 
หน้าคณะ Staff TTN. 

18.00 – 19.30 พักทานข้าว + อาบน้ํา / พกัผ่อนตามอัธยาศัย 
*** การอาบน้ําแบ่ง นศ.ชาย-หญิง  ดงันี ้
ห้องน้ําชั้น 3 – สําหรับนักศึกษาหญิง 
ห้องน้ําชั้น 4 และ 5 – สําหรับนักศึกษาชาย 

ภายในคณะ อ.นันทวรรณ,อ.สภัุตรา 
ดร.ภมร, อ.วีระพล 
คุณสุรีรัตน์, คุณสาวิตร ี

19.30 – 21.00 บายศรีรับขวัญเทคทาเนียร์จากคณาจารย์
พร้อมทั้งผูกสายข้อมือ Techtaneer / 
กิจกรรมบูม Techtaneer  

ชั้น 5 อ.อดุลย ์
Staff TTN. 

 ปิดกิจกรรมวันที่ 13 มิ.ย. 57 / พักผ่อนในคณะ   
    

วันที ่/ เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
14 มิ.ย. 57  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “Big Cleaning Day” 

6.00 – 9.00 ออกกําลังกายตอนเช้า 
อาบน้ํา + ทานข้าวเช้า 

สนามกีฬา
ด้านหลัง 

อ.ธีรศักด์ิ 
อ.อังกาบ 
Staff TTN. 

8.30 – 9.30 - สักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ์
 

มรอ. อ.อดุลย ์
Staff TTN. 

9.30 – 12.00 - กิจกรรม Big Cleaning Day ทําความสะอาด
อาคารและห้องเรียนคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

อาคารต่างๆ
คณะเทคโนฯ 

1.ทล.บ.อุตสาหการ 
2.ทล.บ.สาํรวจฯ 
3.ทล.บ.ไฟฟา้ 
4.ทล.บ.ออกแบบฯ 
5.วศ.บ.คอมพิวเตอร์ 
6.วศ.บ.โลจสิตกิส ์
7.วศ.บ.ก่อสรา้ง 
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8.วศ.บ.อิเลก็ทรอนิกส ์

9. Staff TTN. 
12.00 – 13.00 พักทานข้าวกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย   
13.00 – 16.00 สรุปภาพรวมโครงการโดย รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา อาจารย์สิทธินนัท์ ทองศิร ิ
ปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศ 

ชั้น 5 อ.สิทธินันท ์
Staff TTN. 

 
การเตรียมตัวของนักศึกษาเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 
2557 
 
*** กิจกรรมภายในคณะ นกัศึกษาต้องเขา้ค่ายค้างคนืวันที่ 12-14 มิถุนายน 2557 (รวม 3 วัน 2 
คืน) 
1. อุปกรณ์การเข้าค่ายที่นักศึกษาต้องเตรียมมา 
     - กางเกงขายาว และเสื้อยืด สําหรับใส ่(3วัน) 
     - ชุดลําลองสําหรับใส่นอน และออกกําลังกายตอนเช้า 
     - รองเท้าผ้าใบและถุงเทา้ 
     - ผ้าเช็ดตัว 
     - ผ้าถุงสําหรับผลัดอาบนํ้า สําหรับนักศึกษาหญิง 
     - อุปกรณ์การอาบนํ้าแต่งตัว 
     - ยาและของใช้ประจําตัว 
  
2. สิ่งของที่ห้ามนําเข้ามาในมหาวิทยาลัย 
     - สิ่งของที่มีมูลค่าสูง 
     - อาวุธ สุรา ยาเสพติด และอุปกรณ์การเล่นพนันทุกชนิด 
  
3. ห้ามออกนอกบริเวณมหาวิทยาลัยก่อนได้รับการอนุญาต 
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Breakdown Structure โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 
 

No. กิจกรรม/รายการ อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมสถานที ่ห้องประชุมช้ัน 5 อุปกรณ์ทําความสะอาด สํานักงาน (แมบ้่าน) 
2. จัดเตรียมสถานที่สําหรับพักผ่อนให้

นักศึกษา (ห้องประชุมช้ัน 2 และ 5) 
อุปกรณ์ทําความสะอาด สํานักงาน (แมบ้่าน) 

3. พิธีกรเปิด-ปิดโครงการ  คุณสาวิตรี 
4. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ - ไมโครโฟน 

- คอมพิวเตอร์ 
- โปรเจคเตอร์ 

คุณสมพร 

5. แนะนําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณบดีศิวัฒม์ 

6. เดินทัวร์คณะ 8 ทมี - ธงนําขบวน Staff Techtaneer 
คณาจารย์พาเดินทัวร์ 
1.อ.พงศ์เทพ 
2.อ.นันทวรรณ 
3.อ.สุภัตรา 
4.เจนศักด์ิ 
5.อ.ธนวัฒน์ 
6.อ.ธีรศักด์ิ 
7.อ.ธนภูมิ 
8.อ.วรพล 

7. จัดโต๊ะจุดรับลงทะเบียน และเก็บเงิน 
500 บาท (ค่าเข้าค่าย400+เสื้อ100) 

- ใบลงทะเบียน 
- ใบเสร็จรับเงิน 

Staff Techtaneer 
คุณพรรณลักษณ์ 

8. จัดเตรียมจุดบริการนํ้าด่ืมและถังขยะ - แก้วนํ้า 
- คูลเลอร์นํ้า 
- นํ้าแข็ง 
- ถังขยะ 

สํานักงาน (แมบ้่าน) 

9. จัดเตรียมอาหารและแจกอาหาร - อาหารวันละ 3 มื้อ Staff Techtaneer 
 

10. จัดเตรียมห้องอาบนํ้า นศ.ชาย-หญิง 
นศ.ชาย  ช้ัน 4 และ 5 
นศ.หญิง ช้ัน 3 

-  อุปกรณ์ห้องนํ้า 
-  ถังนํ้าสํารอง + ขัน 
-  ก๊อกนํ้า 

สํานักงาน 

11. จัดทําสมุดเชียร์ -  สมุดเชียร์ Staff Techtaneer 
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12. อุปกรณ์สําหรบัจัดโครงการปฐมนิเทศ - อุปกรณ์(ร้านอภิญญา) อ.สิทธินันท์ 
Staff Techtaneer 

13. วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ละลาย
พฤติกรรมนักศึกษาใหม ่

 ดร.สุปรียา 
อ.อดุลย์ 
อ.อุสุมา 
Staff Techtaneer 

14. กิจกรรมดาว-เดือน-ดาวหางเทคทาเนียร ์
-ดาว-เดือน ประกวดของมหาวิทยาลัยฯ 
-ทูตคณะ 
-หนุ่มสาว To be Number 1 
-นางนพมาศและนางสงกรานต์ 

 อ.เรือนขวัญ 
อ.สิงหา 
Staff Techtaneer 

15. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 
นมัสการพระอาจารย์............................. 

- ปัจจัยไทยธรรม 
- อาหารเพล 

อ.อดุลย์ 
Staff Techtaneer 

16. กิจกรรมออกกําลังกายตอนเช้าวันที ่13 
และ 14 มิ.ย. 57 

- นกหวีด 
- โทรโข่ง 

1.อ.ธีรศักด์ิ 
2.อ.อังกาบ 
Staff Techtaneer 

17. กิจกรรมสันทนาการฐานเช่ือมสัมพันธ์ 
1 หลักสูตร 1 ฐานกิจกรรม 
ให้เตรียมนักศกึษาที่ต้องการรับน้อง 10-
15 คน ต่อ 1 ฐานกิจกรรม คิดกิจกรรม
ฐานส่งฝ่ายพัฒนานักศึกษาวันที่ 26 พ.ค. 

 1.ทล.บ.อุตสาหการ 
2.ทล.บ.สํารวจฯ 
3.ทล.บ.ไฟฟ้า 
4.ทล.บ.ออกแบบฯ 
5.วศ.บ.คอมพิวเตอร์ 
6.วศ.บ.โลจิสติกส์ 
7.วศ.บ.ก่อสร้าง 
8.วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 

18. กิจกรรมบายศรีรับขวัญเทคทาเนียร ์ สายข้อมือเทคทาเนียร์, 
เทียน, แท่นรองเทียน 

คณาจารย์ทุกท่าน 
Staff Techtaneer 

19. จัดทําสายข้อมือเทคทาเนียร์ จากผ้าดิบสี
ขาว และสกรนีตัวอักษร TECHTANEER 

- บล็อกสกรีน, สีสกรีน, 
ผ้าดิบพ้ืนสีขาว 

Staff Techtaneer 

20. ผู้นําบูมเทคทาเนียร ์
 Boom Techtaneer 

 Staff Techtaneer 
 

21. ดูแลการอาบนํ้า นศ.ชาย-หญงิ  
วันที่ 12 มิ.ย. 57 

 อาจารย์ผู้ดูแล นศ. 
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นศ.หญิง ช้ัน 3  (2 ท่าน) 
นศ.ชาย  ช้ัน 4  (2 ท่าน) 
นศ.ชาย  ช้ัน 5  (2 ท่าน) 
วันที่ 13 มิ.ย. 57 
นศ.หญิง ช้ัน 3  (2 ท่าน) 
นศ.ชาย  ช้ัน 4  (2 ท่าน) 
นศ.ชาย  ช้ัน 5  (2 ท่าน) 
 

อ.อังกาบ, อ.เรือนขวัญ 
อ.อรุณเดช, อ.สิงหา 
อ.วรพล, อ.สมเจตน์ 
 
อ.นันทวรรณ,อ.สุภัตรา 
ดร.ภมร, อ.วีระพล 
คุณสุรีรัตน์, คณุสาวิตรี 

22. กิจกรรมเดินสกัการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิใน
มหาวิทยาลัยฯ 

ธูป,เทียน,พวงมาลัย
(สําหรับอาจารย์) 

คณาจารย์ทุกท่าน 
Staff Techtaneer 

23. กิจกรรม Big Cleaning Day ทําความ
สะอาดรอบคณะเทคโนฯ 
ช้ัน 1 อาคารวิศวกรรมฯ 
ช้ัน 2 อาคารวิศวกรรมฯ 
ช้ัน 3 อาคารวิศวกรรมฯ 
ช้ัน 4 อาคารวิศวกรรมฯ 
ช้ัน 5 อาคารวิศวกรรมฯ 
อาคารฝึกพ้ืนฐานฯ (อาคาร 21) 
อาคาร 29 
อาคาร 19 (หอ้งเขียนแบบ) 
อาคารโยธา 
โรงจอดรถคณะเทคโนฯ 

อุปกรณ์ทําความสะอาด  
 
1.ทล.บ.สํารวจฯ 
2.วศ.บ.โลจิสติกส์ 
3.ทล.บ.ออกแบบฯ 
4.ทล.บ.ไฟฟ้า 
5.วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 
6.วศ.บ.คอมพิวเตอร์ 
7.ทล.บ.อุตสาหการ 
8. Staff Techtaneer 
9.วศ.บ.ก่อสร้าง 
10. Staff Techtaneer 
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สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2557 
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบบสุ่มตรวจ ทั้งหมด  100  คน 
เป็นชาย      73 คน 
เป็นหญิง     27 คน 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ 2557 

รายละเอียด  SD. 
1.การประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศของคณะ 4.32 0.675 

2.ลําดับขั้นตอนการลงทะเบียน/การดําเนินการ 4.16 0.631 

3.ความสวยงามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.82 0.472 

4.ความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม (ห้องประชุม) 4.75 0.562 

5.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตนูปกรณ์ 4.88 0.534 

6.ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.62 0.578 

7.การบรรยายให้ความรู้ของผู้บริหาร คณาจารย์ 4.43 0.559 

8.เข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะมากขึ้น 4.74 0.736 

9.กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีในโครงการ 4.83 0.769 

10.ความประทับใจทีม่ีต่อการจัดโครงการโดยรวม 4.60 0.628 

เฉลี่ย 4.61 0.637 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ประทับใจอาจารย์ บุคลากร และพ่ีๆ นักศึกษา ทุกคน รักคณะ 
2. สนุกมาก ทาํให้ได้รู้จักกับเพ่ือนๆ อีกหลายคน 
3. อยากให้เข้าฐานแบบหนักๆ เข้าฐานง่ายเกินไป 
4. ดีทุกอย่างที่พ่ีๆ ทํา 
5. อยากให้มีการจัดกิจกรรมรับน้องแบบน้ีอีกกับรุ่นน้องปี 1 ที่เข้ามาเรียนใหม่ การต้อนรับอบอุ่นมาก 
6. Love TECHTANEER !!! 
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ภาพรวมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (TECHTANEER) ประจําปีการศกึษา 2557 
ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่12 – 14 มิ.ย. 57 

  

  
  
ประกวดดาว-เดือน-ดาวหาง เทคทาเนียร ์12 – 14 มิ.ย. 57 
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กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม “สาระธรรมกับวัยรุ่นยุคปัจจุบัน” 12 – 14  มิ.ย. 57 

  

  
กิจกรรมบายศรีรับขวัญนักศกึษา 12 - 14 มิ.ย. 57 
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กิจกรรมซ้อมเพลงเชียร์  

  

  
 
Boom TECHTANEER  

  
 
 


