รายงานสรุปผล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดทาโดย
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำนำ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการแนะแนวทางในการเรียน การดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนาหลักสูตร คณะผู้บริห าร
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้นักศึกษาใหม่รู้จักมากขึ้น
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยินดีอย่าง
ยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการปฐมนิเทศนั กศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 และหวังว่าโครงการนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำรบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีกำรดำเนินงำน
บทที่ 3 สรุปผลกำรดำเนินกำร
ภำคผนวก
- กาหนดการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2561
- ประมวลภาพกิจกรรม

หน้ำ
1
3
4

บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
การศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งจากระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ในหลายด้าน ทั้ งด้านระบบการศึก ษาและระเบียบข้อบังคับต่างๆ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจึงนับว่าเป็น
กิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างมากสาหรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งการปฐมนิเทศจะช่วยทาให้นักศึกษามีความพร้อมและ
เข้าใจในแนวทางการเรียนการสอน กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยได้อย่างปกติสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้ดาเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนาแนวทางในการเรียน การปฏิบั ติตนที่ถูกต้องเหมาะสม
รวมทั้งเป็นการช่วยให้สามารถเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วน
สาคัญ ที่ จะช่วยให้นักศึก ษาสามารถเผชิญ และแก้ไขปัญ หาต่างๆตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิท ยาลัย
และส าเร็จ การศึก ษาตามระยะเวลาที่ ก าหนด นอกจากนี้ ยังเป็ นการแนะนาผู้บ ริ ห าร ประธานหลัก สูตร
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ในคณะฯให้นักศึกษาได้รู้จัก เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาหรือ
สอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องการการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเข้าใจแนวทางการเรียน
การสอนและสามารถปรับตัวในการเรียนและการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 60
เชิงคุณภำพ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเข้าใจแนวทางการเรียนและการ
ดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดผลผลิต
- ร้อยละ 60 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมปฐมนิเทศ
สถำนที่ดำเนินกำร
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักศึก ษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าใจแนวทางการเรียนการสอนและ
สามารถปรับตัวในการเรียนและการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
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บทที่ 2
วิธีกำรดำเนินงำน
โครงการปฐมนิเทศนักศึก ษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการเพื่อให้นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 1
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ เข้าใจแนวทางการเรียนการสอนและสามารถปรับ ตัวในการเรีย น
และการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) โดยมีขั้นตอนการดาเนินโครงการ ดังนี้
ขั้นตอนเตรียมกำร
มี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
1. ประชุมโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งการดาเนินการ
ด้านอื่นๆ
ระยะที่ 2
1. ประสานงานอาคารสถานที่ เพื่อขอใช้หอประชุมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งจัดทาบันทึกข้อความ/
หนังสือราชการ
2. ประสานผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และวิทยากร เพื่อให้โอวาท และแนะนา
แนวทางการศึกษาและการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook ให้นักศึกษาทราบ
4. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
ขั้นดำเนินกำร
1. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน แนะนาคณะฯและให้โอวาทแก่นักศึกษา
4. รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษา
5. สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ฯ ชี้แ จงเรื่องกิ จ กรรม และกิ จ กรรมสัน ทนาการเพื่ อ สร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับสโมสรนักศึกษา
ขั้นตอนหลังดำเนินกำร
สรุปผลโครงการและทาเป็นรูปเล่ม
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บทที่ 3
สรุปผลกำรดำเนินกำร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนิน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดโครงการครั้งนี้ คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าใจแนวทางการเรียน
การสอนและสามารถปรับตัวในการเรียน และการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินโครงกำรฯ จำแนกตำมเพศ
เพศ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ชำย
หญิง
รวม

115
474
589

19.5
80.5
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จานวน 589 คน เป็นเพศชาย จานวน 115 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.5 และเพศหญิง จานวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินโครงกำรฯ จำแนกตำมช่วงอำยุ
ช่วงอำยุ (ปี)
อายุ 18 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม

จำนวน (คน)
574
15
589

ร้อยละ
97.5
2.5
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ ต อบแบบประเมิ น โครงการฯ จ านวน 589 คน จ าแนกตามช่ ว งอายุ
แบ่ง ออกเป็ น อายุร ะหว่าง 18 – 20 ปี จ านวน 574 คน คิด เป็ นร้อยละ 97.5 และอายุ ม ากกว่า 20 ปี
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
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ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินโครงกำรฯ จำแนกตำมหลักสูตร
หลักสูตร
ภาษาไทย คบ.
ภาษาไทย ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ คบ.
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
ภาษาจีน
ภาษามลายู คบ.
ภาษามลายู ศศ.บ
ภาษาอาหรับ
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
รวม

จำนวน (คน)
32
71
32
72
28
31
21
9
44
49
32
99
58
11
589

ร้อยละ
5.4
12.1
5.4
12.2
4.8
5.3
3.6
1.5
7.5
8.3
5.4
16.8
9.8
1.9
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ จานวน 589 คน โดยหลักสูตรที่นักศึกษาตอบ
แบบประเมินมากที่สุด คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 รองลงมา คือ
หลัก สูตรภาษาอั งกฤษ ศศ.บ. จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และหลักสูตรที่ มีนัก ศึก ษาตอบแบบ
ประเมินน้อยที่สุด คือ หลักสูตรภาษาอาหรับ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำงๆต่อโครงกำร
ตำรำงที่ 4 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง
1.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ภำพรวม

S.D.
4.22
3.89
3.88
4.00

0.65
0.74
0.77
0.72

ควำมพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มำก
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จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึ ง พอใจด้านสิ่ง อานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ที่ ร ะดับ 4.00 ซึ่ ง มี
ความพึงพอใจระดับ มาก และเมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานที่ ในการจัดกิ จกรรมมี ความเหมาะสม
มีร ะดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุด รองลงมา คือ มี ก ารประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่ วถึง และระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตามลาดับ
ตำรำงที่ 5 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่/วิทยำกร
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่/วิทยำกร
2.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางการให้บริการ
2.3 บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
2.4 บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
ภำพรวม

S.D.
3.95
4.23
4.23
4.18
4.15

0.74
0.70
0.68
0.68
0.52

ควำมพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร โดยรวมอยู่ที่ระดับ
4.15 ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมาก และเมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมในการแต่งกาย/
บุคลิก/ท่าทางการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร และบริการด้วยความสุภาพและด้วยไมตรีจิต มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ บริการด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตามลาดับ
ตำรำงที่ 6 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพ

4.01
4.28
4.27

0.70
0.69
0.68

ควำมพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก

4.23
4.20

0.72
0.69

มาก
มำก

3. ด้ำนคุณภำพ
3.1 มีความประทับใจในกิจกรรมหรือบริการ
3.2 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
3.3 สามารถนาความรู้ที่ได้ฟังไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้
3.4 สามารถนาสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ภำพรวม

S.D.

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพ โดยรวมอยู่ที่ร ะดับ 4.20 ซึ่งมี ความพึงพอใจ
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ฟังไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ,
นั ก ศึ ก ษาสามารถน าสิ่ ง ที่ ได้ ฟั ง ไปใช้ในชี วิต ประจ าวัน ได้ และมี ค วามประทั บ ใจในกิ จ กรรมหรื อ บริก าร
ตามลาดับ

7

ตำรำงที่ 7 ภำพรวมของโครงกำร
ประเด็น
1. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร
3. ด้านคุณภาพ
ภำพรวม

S.D.
4.00
4.15
4.20
4.12

0.72
0.52
0.69
0.64

ควำมพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ โดยรวมอยูท่ ี่ระดับ 4.12 ซึ่งมีความ
พึงพอใจระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจด้านคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร และด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ตามลาดับ
ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
= 4.12  100
5
= 82.4
จากแบบประเมินโครงการ โดยภาพรวมผู้เข้ารับร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2561
มีความพึงพอใจร้อยละ 82.4
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดกิจกรรมสันทนาการให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในช่วงเวลาบ่าย
2. ควรลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้กระชับมากขึ้น
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่วถึงมากขึ้น
.

ภาคผนวก

กาหนดการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
.............................................
เวลา
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.
09.30 – 09.45 น.
09.40 – 10.10 น.

กิจกรรม

นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 (รหัส 61) ลงทะเบียน
พิธีเปิดโดย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ติดบัตรประจาให้แก่สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักฟุตบอลโควต้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ฯในรายการต่างๆ
รองคณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (คนละ 10 นาที)
 อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
 อาจารย์ไซนีย์ ตาภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
10.10 – 12.00 น. ประธานหลักสูตรหรือตัวแทนหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (คนละ 5 นาที)
1) อ.ศรีประไพ อุดมละมุล ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
2) อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ประธานหลักสูตรภาษาไทย คบ.
3) ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
4) อ.วราลี รุ่งบานจิต ประธานหลักสูตรภาษาจีน
5) อ.ขวัญตา ทวีสุข ประธานหลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ.
6) อ.จิราพร เกียรตินฤมล ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
7) อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์ ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา
8) อ.มูฮาหมัดสุกรี หะยีสะนิ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
9) อ.ตรีนุช เกิดทองคา ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.
10) อ.ซามียะห์ บาเละ ประธานหลักสูตรภาษามลายู คบ.
11) อ.รอมยี มอหิ ประธานหลักสูตรภาษาอาหรับ
12) อ.ฐานนท์ มณีนิล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์
13) อ.มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.
14) ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์
12.00 -13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา พบปะ นักศึกษาใหม่
- แนะนาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
- ชี้แจงกิจกรรมและเสื้อกิจกรรมของนักศึกษา
- กิจกรรมสันทนาการ
หมายเหตุ : 1. นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ให้นาบัตรนักศึกษามาเพื่อใช้สแกนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
2. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
*****************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ
 เพศชาย
อายุ
 อายุ 18 - 20 ปี
หลักสูตร  ภาษาไทย (คบ.)
 ภาษาจีน
 รัฐศาสตร์
 การพัฒนาชุมชน

 เพศหญิง
 มากกว่า 20 ปี
 ภาษาไทย (ศศ.บ.)  ภาษาอังกฤษ (คบ.)
 ภาษามลายู(คบ.)  ภาษามลายู(ศศ.บ.)
 นิติศาสตร์
 สังคมศึกษา
 ทัศนศิลป์และการออกแบบ

 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
 ภาษาอาหรับ
 รัฐประศาสนศาสตร์

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่างๆต่อโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. ประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง
1.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. ประเด็นด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/วิทยากร
2.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางการให้บริการ
2.3 บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
2.4 บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
3. ประเด็นด้านคุณภาพ
3.1 มีความประทับใจในกิจกรรมหรือบริการ
3.2 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
3.3 สามารถนาสิ่งที่ได้ฟังไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้
3.4 สามารถนาสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..........................................

