


ค ำน ำ 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2565 นี้  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ฯ  จึงได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้น  ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงขอจัดโครงการปัจฉิมนิเทศในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยจัดให้มีการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่จะออกสู่โลกภายนอก  ให้ได้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญทางวิชาการและมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่
เรียนมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ซ่ึงได้
ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการที่ตั้งไว้ โดยจัดท ารายงานประเมินผล
โครงการนี้ขึ้น เพื่อวัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการ
นี้ต่อไป 
 
 

     คณะผู้จัดท า 
      เมษายน 2565 
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รายละเอียดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

การด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียด
โครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ที่ปรึกษาโครงการ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2565  (1,000 คน) 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน   วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.30 น. 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการสมัครงาน และสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2565 นี้  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ  จึงได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้น  ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงขอจัดโครงการปัจฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้มีการ
ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จะออกสู่โลก
ภายนอก  ให้ได้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็น
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
ผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัยฯอีกด้วย 
 
ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของโครงการ 
    เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
 
ลักษณะของกิจกรรม จัดปัจฉิมนิเทศ ในรูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook : UBUalumni  
 
 
 



 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

วงจรคุณภาพ  กิจกรรม/การด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี  
การวางแผน (Planning) 1. จัดประชุมวางแผนการด าเนินการ และก าหนดแนวปฏิบัติ 

2. วางแผน/มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
ม.ค.-ก.พ.65 

 

การด าเนินงาน (Doing) 1. เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานความร่วมมือ/เตรียมงาน/ประชาสัมพันธ์  
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

ก.พ.-มี.ค.65 
 

 

การประเมินผล (Checking) ติดตามและประเมินผล มี.ค.–เม.ย.65 
การปรับปรุง (Acting) เบิกจ่ายโครงการ/ปรับปรุงและข้อเสนอแนะ เม.ย.65 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและมีแนวทางการใช้ชีวิตก่อนที่จะจบการศึกษา 
2) นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการสมัครงาน และสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

 
งบประมาณในการจัดโครงการ  

งบประมาณจากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร รหัส 
010100660002 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัส 0112 โครงการส่งเสริม
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร รหัส 01010066 เป็นเงิน 10,364 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบสี่
บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

หมวด รายการ งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท)  

ก.ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400.00 - 
2. ค่าตอบแทนพิธีกร (เหมาจ่าย) 600.00 600.00 

ข.ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารว่างและเครื่อง 525.00 525.00 
2. ค่าอาหารกลางวัน  750.00 750.00 
3. ค่าของที่ระลึก 998.00 998.00 
4. ค่าของรางวัล (ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ) 5,091.00 4,960.00 

ค.ค่าวัสดุ - - - 
รวมเป็นเงิน 10,364.00 7,833.00 

                              เงินคงเหลือคืน 2,531.00 
 

หมายเหตุ   สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

การด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 

การด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
ส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

2. ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

 

ก าหนดการ 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 
ณ ห้องทองกราว ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

....................................... 
 

08.30 – 09.00 น. เข้าระบบ Facebook live และ Zoom (วิทยากร Job Top Gun) 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดและปัจฉิมโอวาทจาก อธิการบดี 

กล่าวรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
09.30.– 11.30 น. การบรรยายพิเศษ “แนวโน้มตลาดแรงงาน ปี 2565 และฝ่าวิกฤตตลาดงานร่วง เตรียม

ความพร้อมสมัครงาน ก่อนก้าวข้ามสถานการณ์ COVID-19” 
โดย นางสาวอรพินท์ ธีระตระกูลชัย (Job Top Gun) 

11.30 – 12.30 น. ช่วงพบรุ่นพี่ แนะน าช่องทางการสื่อสารของศิษย์เก่า 
   
หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. นายเพลิน วิชัยวงศ์ เป็นพิธีกรตลอดงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

การติดตามประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

การติดตามประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินการเพ่ือติดตาม
การด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 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 1,000 คน มี

จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100-200 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 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : 
https://bit.ly/3Mifko8  โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และสังกัดคณะ  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยเริ่มให้ผู้เข้าร่วมประเมินโครงการฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 
2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และปิดรับแบบประเมินในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.ทั้งนี้ ใน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 199 คน 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.9 จากจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FfwkTDCZPRCmA1HUF6%3Ffbclid%3DIwAR0BQ_EDLqQWux0vZe1YUZP4FwKgMwpWvlz2CwnzCZprgHkWR9jVpRJq4Lc&h=AT2kWfqn6VPVMoN5_8EBrN7ccR-Dgy_DYiyfMOKrvTfnIHVYKVC3X3IwcC1anuBkR3TvA8vPJEnwVr0Dm8G1xvpAsTlhmMtNz_p18Wn9j1xGluDJrFlgqoDlT0LajiLQ7b8NJw
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของ     
ลิเกิรต์ (Rensis A. Likert ) ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ก าหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
   =      0.8 

 
 ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนนของระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับ 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 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

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

ช้ันจ านวนระดับ
ดคะแนนต่ าสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

5 - 1 
  5 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2564 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2564”
คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการฯ 2) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=199) จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     
  1. ชาย 52 26.1 
 2. หญิง 147 73.9 

รวม 199 100.0 
สังกัด/คณะ     
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35 17.6 
 2. คณะศิลปศาสตร์ 26 13.1 
 3. คณะบริหารศาสตร์ 53 26.6 
 4. คณะวิทยาศาสตร์ 14 7 
 5. คณะนิติศาสตร์ 21 10.6 
 6. คณะรัฐศาสตร์ 34 17.1 
 7. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 9 4.5 
 8. คณะเกษตรศาสตร์ 1 0.5 
 9. คณะเภสัชศาสตร์ 1 0.5 
 10. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 1 
 11. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 1.5 
 12. ไม่ระบุ - - 
 รวม  199 100.0 

 

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ สังกัด คณะบริหารศาสตร์ 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 199 คน 
 
2. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยสรุประดับความพึงพอใจจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 
ความหมายของการแปลค่าระดับความพึงพอใจ 

 

 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 าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาประกอบ
อาชีพสุจริต 

4.05 0.682 มาก 

2.เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ และแนะแนวทางการประกอบอาชีพ
หลังการส าเร็จการศึกษา 

4.10 0.703 มาก 

3.เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การ
ท างาน 

4.16 0.719 มาก 

4.ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 4.10 0.695 มาก 
5.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.97 0.714 มาก 
6.ความพร้อมของเสียงและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ถ่ายทอดสด 3.87 0.793 มาก 
7.การลงทะเบียนราบรื่นและสะดวกรวดเร็ว 3.98 0.780 มาก 
8.ความพึงพอใจกิจกรรมในภาพรวม 4.07 0.751 มาก 

รวม 4.04 0.730 มาก 
  

จากตาราง พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นภาพรวมโครงการของผู้เข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจภาพรวมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุดในประเด็น “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศช่วยในการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การท างาน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด  
 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
- น่าจะจัดช่วงบ่าย ยังไม่ตื่นนอน 
- ควรแยกปัจฉิมแต่ละคณะ เนื่องจากจะได้ตรงตามสายงาน และสอดคล้องกับสาขาที่เรียน 
- สนุกดี มีรางวัลด้วย 
- อยากให้แจกรางวัลให้ทุกคนที่เข้า หรือมีของที่ระลึกให้ทุกคนที่ร่วม 
- อยากให้จัด ณ ที่ตั้ง แต่ก็ติดท่ีมีโควิด 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ก าลังจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2565 ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1,000 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วม จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ
19.9 จากกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน “โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564” สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็น
เนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเด็น
ค าถาม เพศ และสังกัดคณะ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย
ประเด็นค าถามเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9 สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 
3. ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นภาพรวมโครงการของผู้เข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก มี

ความพึงพอใจภาพรวมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดในประเด็น “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศช่วยในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
การท างาน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

 

การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วม จ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.9 จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,000 คน 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 

ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจใน
ภาพรวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อม

และเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้กับ
นักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้
ทราบแนวทางในการสมัครงาน และ
สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

ผู้ เข้าร่วมมีความคิดเห็นผู้ เข้าร่วมมีความคิดเห็นภาพรวม
โครงการของผู้เข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก 
มีความพึงพอใจภาพรวมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

ประกอบอาชีพสุจริต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ให้ความรู้ 
และแนะแนวทางการประกอบอาชีพหลังการส าเร็จ
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ช่วยในการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่การท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16   

(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)    
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินโครงการ ความพร้อมของเสียงและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ถ่ายทอดสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.87 เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ในการด าเนินงานในปีต่อไป  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบประเมินที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 น่าจะจัดช่วงบ่าย ยังไม่ตื่นนอน 
 ควรแยกปัจฉิมแต่ละคณะ เนื่องจากจะได้ตรง

ตามสายงาน และสอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน 
 สนุกดี มีรางวัลด้วย 
 อยากให้แจกรางวัลให้ทุกคนที่เข้า หรือมีของที่

ระลึกให้ทุกคนที่ร่วม 
 อยากให้จัด ณ ที่ตั้ง แต่ก็ติดท่ีมีโควิด 

พิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดงาน ปีการศึกษาหน้า
อาจจะจัด ณ ที่ตั้ง เพ่ือนักศึกษาจะได้เกิดความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะพิจารณาถึงมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ต่าง ๆภายใต้เงื่อนไขที่ทางจังหวัดก าหนดอย่าง
เคร่งครัด  

ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วม จ านวน 

199 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาสาเหตุทีไ่มบ่รรลุ
เป้าหมาย ดังนี้ 
 ผู้เข้าร่วมยังไม่เห็นความส าคัญของโครงการ 

ซึ่งปัจฉิมนิเทศ ระดับมหาวิทยาลัย เพิ่งจัด
ออนไลน์เป็นครั้งแรก จึงยังถือเป็นกิจกรรมใหม่ 

ปลูกฝังนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ทราบ
ถึงความส าคัญของการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีจะออก
สู่โลกภายนอก  ซึ่งอาจจะเป็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
หรือการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมา อีกท้ังยังเป็น
การสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย 
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ภาคผนวก  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 

QR code แบบประเมินออนไลน์ 
 

 
 
2. รางวัลผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ได้รับรางวัล 
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กิจกรรมร่วมสนุก เพื่อรับรางวัล   
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กิจกรรมร่วมสนุก เพื่อรับรางวัล   
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ประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวัล 
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คณะผู้จัดท า  
 
 
 

ที่ปรึกษา :  
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
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