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ค ำน ำ 

 
 การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่จะเป็นเครื่องมือการพัฒนานักศึกษา 
และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เสริมทักษะแนวคิด
ทางการบริหารจัดการงาน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน และการน าความรู้ที่ได้ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในสภาพการณ์ปัจจุบัน การน า
องค์ความรู้ ต่างๆที่มีอยู่ในบุคคล  มาพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการท างานด้วยกระบวนการเรียนรู้  น าไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ส านักงานพัฒนานักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส าคัญ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมีสมรรถนะสูงมีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งได้ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการที่ตั้งไว้ โดยจัดท ารายงาน
ประเมินผลโครงการนี้ขึ้น เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายละเอยีดโครงการ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและ
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

 
ชือ่โครงการ    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารทั่วไป  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2565-2570 : 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   เป้าประสงค์ 

- ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
- บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย 
- บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร  

 

หลักการและเหตุผล   
 ด้วยส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส าคัญยิ่ง ที่มีส่วนพัฒนามหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยน
บริบทกระบวนการ แนวคิด ค่านิยม และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ในระดับชั้นน าของอาเซียน 
การเตรียมบุคลากรในทุกระดับจึงเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและสอดคล้องกันในทุกระดับ มุ่งหวังเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่จะเป็นเครื่องมือการพัฒนา
นักศึกษา และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เสริม
ทักษะแนวคิดทางการบริหารจัดการงาน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน และการน าความรู้
ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
การน าองค์ความรู้ ต่างๆที่มีอยู่ในบุคคล  มาพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการท างานด้วยกระบวนการเรียนรู้  น าไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น
  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 กลุ่มท่ี 1 วันที่   7  กรกฎาคม 2565 
 กลุ่มท่ี 2  วันที่   8  กรกฎาคม 2565 
 กลุ่มท่ี 3  วันที่   9  กรกฎาคม 2565 
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วัตถุประสงค์โครงการ  
1. เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการและพัฒนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีสมรรถนะสูงมีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือให้การบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. เพ่ือเสริมสร้างสายใยของสมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความผูกพันต่อองค์กรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 
เป้าหมายของโครงการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ
และพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย   จ านวนทั้งสิ้น 132 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา รวม 42 คน   
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์  จ านวน 1  คน 
 ผู้ช่วยคณบดี       จ านวน 11 คน 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการและสวสัดภิาพนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย    จ านวน 11 คน 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการและสวสัดภิาพนักศึกษาระดับคณะ               จ านวน 15 คน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหนา้ที่                                จ านวน 4  คน 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มด้านการพัฒนานักศึกษา  รวม 55  คน 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์  จ านวน 1  คน 
 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา                  จ านวน 3  คน 
 อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา            จ านวน 3  คน 
 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม        จ านวน 34 คน 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาและเจา้หน้าท่ี                         จ านวน 14 คน 

 กลุ่มที่3 บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา  รวม 35 คน 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์  จ านวน   1  คน 
 บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา                               จ านวน 29 คน 
 นักศึกษาช่วยงาน                                                จ านวน   5  คน  

  
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มท่ี 1,2 ห้องประชุมบอลรูม C โรงแรมยูเพลส ม.อุบลราชธานี 
 กลุ่มท่ี 3   ห้องประชุมอุบลน้ าซับรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด/หรือเป้าหมายของโครงการ 

   เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
   เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจด้านการบริการและพัฒนานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างน้อยร้อยละ 80 รายงานสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับ
การเผยแพร่ จ านวน 1 ฉบับ 

 
 



 

| 3  

 

อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิธีการด าเนินโครงการ 
วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 

การวางแผน (Planning) - ประชุมวางแผนการท างานร่วมกนัของหัวหน้างานในส านักงานพัฒนานักศึกษา 
- มอบหมายหัวหน้างานในการจัดเตรียมข้อมูลงานท่ีปฏิบัติเบื้องต้น 
- จัดเตรียมรายละเอียดรูปแบบกิจกรรมในโครงการ 
- น าเสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/อนุมัติโครงการ 

การด าเนินการ (Doing) - ประสานทุกงานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
- วิเคราะห์การด าเนินกิจกรรม 
- น าเสนอการวิเคราะห์การด าเนินกิจกรรมงานย่อย 
- สรุปการด าเนินกิจกรรมในภาพรวม 

การประเมินผล (Checking) - รายงานสรุปประเมินผลโครงการ 
การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการพัฒนาต่อไป 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการและพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีสมรรถนะสูงมีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

2. การบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ไดเ้สริมสร้างสายใยของสมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความผูกพันต่อองค์กรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 
การติดตามประเมินผล แบบประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
 
งบประมาณในการจัดโครงการ  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย รหัสโครงการย่อย 09670003 รหัส
กิจกรรม 096700030013 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,860 บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดัง
รายการต่อไปนี้ 
 

หมวด รายการ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม 
ก.ค่าตอบแทน  1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    2,000.00 

2. ค่าวิทยากร 1,200.00 3,600.00 3,300.00 8,100.00 
ข.ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,200.00 5,500.00 3,500.00 13,200.00 

2. ค่าอาหารกลางวัน 4,200.00 5,500.00 5,250.00 14,950.00 
3. ค่าอาหารเย็น   8,750.00 8,750.00 
4. ค่าเช่าห้องประชุม   4,000.00 4,000.00 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   1,260.00 1,260.00 

ค. คา่วัสดุ 1. วัสดุส าหรับใช้ในโครงการ 2,200.00 2,200.00 2,200.00 6,600.00 
รวมเป็นเงิน 11,800.00 16,800.00 28,260.00 58,860.00 

 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายไดโ้ดยไมเ่กินอัตราตามระเบยีบของทางราชการและภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมตัิ  
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การด าเนนิโครงการ 
 

ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

******************************** 
 

เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม 
เวลา 09.00 – 09.30 น.    พิธีเปิดโครงการ และบรรยายนโยบายและยทุธศาสตร์ ด้านสวัสดิการและสวสัดิภาพนักศึกษา 
   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดย ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพนัธ์   
เวลา 09.30 – 11.00 น.     อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัตกิารเล่าเรื่อง (Storytelling) และถ่ายทอดแนวปฏิบัติใน 

การส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    โดย  ดร.จรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์

- กลุ่มทุนการศึกษา (ทุนการศึกษา/กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/ ศูนยน์ักศึกษา
พิการ-DSS/กิจกรรมจิตอาสา) 

- กลุ่มบริการและบริหารสถานกฬีา 
เวลา 11.00 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) พัฒนาเครือข่ายความ 
    ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ ด้านสวสัดิการนักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์การบริการและสวัสดิภาพนักศึกษา             

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ทีมวิทยากร โดย นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานบริการและสวสัดิการนักศึกษา  และ 
นายณัฐชนนท์  โสสิงห์ ผูช้่วยหวัหน้างานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 
- กลุ่มบริการนักศึกษา (บ้านเลขที่ 85/ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร/กรมนักศึกษาวิชาทหาร) 
- กลุ่มสวัสดิภาพนักศึกษา (การประกันอุบัติเหตุ/หน่วยกู้ชีพม.อุบลฯ/สารวัตรนักศึกษา) 

เวลา 14.30 – 15.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการให้บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษาสุขภาวะจิต 
เวลา 15.00 – 15.30 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลยัและคณะ ด้านสวสัดิภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
- การส่งต่อเคส กรณีอุบัติเหตุ/กรณีพยายามฆา่ตัวตาย/เสียชีวิต 

เวลา 16.00 - 16.30 น.   สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

******************************** 
 

หมายเหต ุ - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
- รับประทำนอำหำรวำ่ง เวลำ 10:30 น. และ 14:30 น. 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มด้านการพัฒนานักศึกษา 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

******************************** 
 
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม 
เวลา 09.00 - 09.05 น.    พิธีเปิดโครงการ  

โดย ดร.จรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
เวลา 09.05 - 09.30 น.    นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อบังคับธรรมนูญนักศึกษา ปี พ.ศ.2565  
โดย ดร.จรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

เวลา 09.30 - 10.30 น.    กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
                                วิทยากรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสันทนาการ 
เวลา 10.30 - 12.00 น.    อบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาการจัดท าโครงการของนักศึกษา 
    ทีมวิทยากรโดย นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหนา้งานพัฒนานักศึกษา 
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.     อบรมเชิงปฏิบัติการ ความเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรม   

สร้างนวัตกรระดับมหาวิทยาลยั   
   วิทยากรโดย ผูช้่วยผู้อ านวยการโครงการอุทยานวทิยาศาสตร์ 
เวลา 14.00 - 15.00 น.    การบริการจัดการงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อการ 

พัฒนานักศึกษา 
 ระเบียบเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ 

   วิทยากรโดยผู้อ านวยการกองคลัง 
เวลา 15.00 - 16.30 น.  สรุปประเด็นต่าง ๆ ข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ข และถาม – ตอบ 
เวลา 16.30 น.  ปิดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
 

******************************** 
 

หมายเหต ุ - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
- รับประทำนอำหำรวำ่ง เวลำ 10:30 น. และ 14:30 น. 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอุบลน  าซับรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

**************************** 
 
เวลา  07.30 – 08.00 น. ผู้เข้าร่วมขึ้นรถบัสพร้อมเดินทาง   
เวลา  08:30 – 09:00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน    
เวลา  09:00 – 09:15 น. พิธีเปิดโครงการ  
       โดย ดร.จรวยพร แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์  
เวลา  09:15 – 09:40 น. นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                  โดย ดร.จรวยพร แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
เวลา 09.40 – 10.00 น. น าเสนอ แนวปฏิบัติทีด่ี : Best Practice ของ 4 งานในส านักงานพฒันานักศึกษา 
เวลา  10:00 – 12:00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้ความช่วยเหลือชีวิตนักศึกษา 

 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
                                  ทีมวิทยากร : โดยนายธีรภัทร จุลเหลา  
เวลา  12:00 – 13:00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13:00 – 14:30 น. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าวนั ก็ fun ได ้
        วิทยากร : โดย อ.ทรงพล  อินทเศียร   
เวลา  14:30 – 16:30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร  
   วิทยากร : โดย อ.ทรงพล  อินทเศียร       
เวลา  17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
เวลา  18.00 – 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร  
   โดยทีมสนัทนาการส านักงานพฒันานักศึกษา 
เวลา  20.00 -  20.30 น. เดินทางกลบั 
  

******************************** 
 
หมายเหต ุ - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

- รับประทำนอำหำรวำ่ง เวลำ 10:30 น. และ 14:30 น. 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การตดิตามประเมนิผลโครงการ 
 

การติดตามประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ด าเนินการเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ  และ
ประเมินวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผล
โครงการ ดังนี้  

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

 
1. ประชากร  

ประชากร คือ บุคลากรด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่
ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 132 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา  42  คน   
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มด้านการพัฒนานักศึกษา    55  คน 
 กลุ่มท่ี 3 บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา    35  คน 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่าย

และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” สร้างขึ้นตาม
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา : https://forms.gle/MhjXtakrjEHgWbv57 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มด้านการพัฒนานักศึกษา : https://bit.ly/3AoH6KD 
 กลุ่มท่ี 3 บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา : https://forms.gle/5EF4U77iMzGXsq7w6 

โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบประเมินเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

   
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

https://forms.gle/MhjXtakrjEHgWbv57
https://bit.ly/3AoH6KD
https://forms.gle/5EF4U77iMzGXsq7w6
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจก QR code แบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” ตามก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการของแต่ละกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ณ 
สถานที่และเวลาการจัดโครงการซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล  ทั้งนี้  ใน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน กลุ่มที่ 1 จ านวน 21 คน กลุ่มที่ 2 
จ านวน 21 คน และกลุ่มที่ 3 จ านวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.5 จากกลุ่มเป้าหมาย
ทัง้หมด ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
3.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบ

ประเมิน ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของลิเกิรต์ 
(Rensis A.Likert) ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับ 2  มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 3  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 4  มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 5  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์ 2543, 62) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มที ่1 กลุ่มสวสัดิการและสวัสดภิาพนกัศกึษา 

 

การวเิคราะหผ์ลการประเมนิโครงการ 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 2) ความคิดเห็น/ความพึง
พอใจของผู้ตอบแบบประเมิน และ 3) ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 
 
 
 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (กลุ่มที่ 1) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (N=42) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
7 
14 

 
33.3 
66.7 

รวม 21 100.0 
2.ต าแหน่ง 

2.1 ข้าราชการ 
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.3 ลูกจ้างประจ า 
2.4 ลูกจ้างชั่วคราว 
2.5 จ้างเหมาบริการ 

 
5 
16 
- 
- 
- 

 
23.8 
76.2 

- 
- 
- 

รวม 21 100.0 
3. สังกัดหน่วยงาน/คณะ 

3.1 คณะวิทยาศาสตร ์
3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
3.3 คณะเกษตรศาสตร ์
3.4 คณะบริหารศาสตร์ 
3.5 คณะศิลปศาสตร ์
3.6 คณะเภสัชศาสตร ์  
3.7 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ 
3.8 คณะนิติศาสตร ์  
3.9 คณะรัฐศาสตร ์
3.10 คณะศิลปประยุกต์ฯ   
3.11 คณะพยาบาลศาสตร์    
3.12 ส านักงานพฒันานักศึกษา  

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 

 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
9.5 
4.8 
42.9 

รวม 21 100.0 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7  
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 และสังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 21 คน 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความหมายของค่าคะแนน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ความหมาย 

1.ได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสวสัดิการและสวัสดภิาพ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบตัิการเล่าเร่ืองและถ่ายทอดแนวปฏิบัติ 
ในการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. ได้รับความรู้และมสี่วนร่วมสร้างสรรค์การบริการและสวัสดิภาพ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติการให้บริการแนะ 
แนวและให้ค าปรึกษาสุขภาวะจติ 
5. ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ ด้านสวัสดิการและสวสัดิภาพนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
6. สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
7. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเดน็ 
8. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัโครงการ 
9. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 
10. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มโครงการ 
11. ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ 

4.38 
 

4.14 
 

4.05 
 

3.95 
 

4.24 
 
 

4.24 
4.24 
4.33 
3.81 
4.19 
4.33 

0.865 
 

0.854 
 

0.921 
 

1.203 
 

0.995 
 
 

0.831 
0.831 
0.856 
0.873 
0.750 
0.966 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.17 0.904 มาก 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นภำพรวมต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.17 อยู่ในระดับมำก  ซึ่งหากจัดเรียงล าดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ได้รับทราบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ความ
เหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการครั้งนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น ได้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ ด้านสวัสดิการ
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กลุม่ที ่2 กลุม่สวสัดกิารและสวสัดภิาพ

นกัศกึษา 

 

และสวัสดิภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ความเหมาะสมของอาหารและ
เครื่องดื่มโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องและถ่ายทอดแนวปฏิบัติ
ในการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  ได้รับความรู้และมีส่วน
ร่วมสร้างสรรค์การบริการและสวัสดิภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการให้บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษาสุขภาวะจิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.95 และความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด จ านวน 21 คน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 อุปกรณ์สายต่อพ่วงที่โรงแรมจัดให้ไม่มีคุณภาพ 
 จัดนอกสถานที่ ควรเพ่ิมเวลา 

 
 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (กลุ่มที่ 2) 
  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (N=55) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
14 
7 

 
66.6 
33.3 

รวม 21 100.0 
2.ต าแหน่ง 

2.1 ข้าราชการ 
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.3 ลูกจ้างประจ า 
2.4 ลูกจ้างชั่วคราว 
2.5 จ้างเหมาบริการ 

 
5 
10 
3 
1 
2 

 
23.8 
47.6 
14.2 
4.7 
9.5 

รวม 21 100.0 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 47.6 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 21 คน  
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
ความหมายของค่าคะแนน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ความหมาย 

1. ได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
2. เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
3. ได้รับความรู้และฝึกทักษะการจัดท าโครงการของนักศึกษา 
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สู่การพัฒนา
นวัตกรรม สร้างนวตักรระดับมหาวิทยาลยั 
5. ได้รับความรู้ความเข้าใจการบริการจัดการงบประมาณกองทนุส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและระเบียบเบิกจา่ยการเงินและพสัดุ 
6. สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
7. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเดน็ 
8. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัโครงการ 
9. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 
10. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มโครงการ 

4.33 
 

4.52 
4.47 
4.38 

 
4.38 

 
4.33 
4.28 
4.38 
4.23 
4.28 

0.776 
 

0.663 
0.793 
0.722 

 
0.575 

 
0.642 
0.699 
0.652 
0.810 
0.547 

มาก 
 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.36 0.688 มาก 
 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นภำพรวมต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.36 อยู่ในระดับมำก  ซึ่งหากจัดเรียงล าดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า เกิดการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ด้านการพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ได้รับความรู้และฝึกทักษะการจัดท าโครงการ
ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ได้รับความรู้ความเข้าใจการบริการจัดการงบประมาณกองทุนส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและระเบียบเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ  ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรม  สร้างนวัตกรระดับ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ได้รับทราบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ความ
เหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มโครงการ ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 และความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามล าดับ จากผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด จ านวน 21 คน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามารับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีกับอาจารย์ที่

ปรึกษา เพ่ือใช้ในการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น 
 ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกคน 
 หัวข้อการบรรยาย บางหัวข้อ ใช้เวลามากเกินไป 
 พิจารณาจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการผู้เข้าร่วมได้ 
 ควรจัดให้เกิดความต่อเนื่องทุกปี และส่งหนังสือก่อนล่วงหน้าเพ่ือให้กลุ่มเป้าสามารถเข้าร่วมได้ 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุม่ที ่3 บคุลากรส านกังานพฒันานกัศกึษา

นกัศกึษา 

 

 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (กลุ่มที่ 3) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (N=35) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
10 
12 

 
66.6 
33.3 

รวม 22 100.0 
2.ต าแหน่ง 

2.1 ข้าราชการ 
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.3 ลูกจ้างประจ า 
2.4 ลูกจ้างชั่วคราว 
2.5 จ้างเหมาบริการ 

 
5 
10 
2 
2 
3 

 
22.7 
45.5 
9.1 
9.1 
13.6 

รวม 22 100.0 
  

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 21 คน 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 

ความหมายของค่าคะแนน 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ความหมาย 

1.ได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
2.ได้รับความรู้และแนวปฏบิัติทีด่ีจาก KM 
3.ได้รับความรู้และฝึกทักษะการช่วยเหลือชีวิตนักศึกษาด้วยการปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ 
4.ได้รับความรู้และพฒันาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

4.73 
 

4.68 
4.68 

 
4.73 

 

0.456 
 

0.477 
0.568 

 
0.456 

 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ความหมาย 

5.ได้รับการเสริมสร้างความสุขและมีความผูกพันต่อองค์กร 
6.สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้ 
7.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเดน็ 
8.ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัโครงการ 
9.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 
10.ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มโครงการ 
11.ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ 

4.86 
4.73 
4.64 
4.73 
4.45 
4.77 
4.77 

0.351 
0.456 
0.492 
0.456 
0.858 
0.429 
0.429 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.71 0.508 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นภำพรวมต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.71 อยู่ในระดับมำกที่สุด  ซึ่งหากจัดเรียงล าดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ได้รับการ
เสริมสร้างความสุขและมีความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ความเหมาะสมของอาหารและ
เครื่องดื่มโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ได้รับทราบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจาก KM  ได้รับความรู้และฝึก
ทักษะการช่วยเหลือชีวิตนักศึกษาด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ความเหมาะสมของ
เนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ตามล าดับ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 22 คน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดโครงการ 3 วัน 2 คืน เพ่ือละลายพฤติกรรม และเพ่ิมความสัมพันธ์ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น  
 อยากให้จัดอีกทุกๆปี  
 อยากให้มีการจัดโครงการนี้ในทุกๆปี เพื่อให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน รับทราบแนวทางการ

ปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการท างาน ร่วมกันปรับ/แก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
และเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กรมากขึ้น 

 ควรจัดโครงการอย่างสม่ าเสมอ ทุกๆปี 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี 7 จ านวน ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (N=132) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
31 
33 

 
48.4 
51.6 

รวม 64 100.0 
2.ต าแหน่ง 

2.1 ข้าราชการ 
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.3 ลูกจ้างประจ า 
2.4 ลูกจ้างชั่วคราว 
2.5 จ้างเหมาบริการ 

 
15 
36 
5 
3 
5 

 
23.4 
56.3 
7.8 
4.7 
7.8 

รวม 64 100.0 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 64 คน 
 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน 

รายการ/ประเด็นตามวัตถปุระสงค์ 
ค่าเฉลี่ย (ตามกลุ่ม) 

1 2 3 รวม 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานกัศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และมีสมรรถนะสูงมีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย 

1. ได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการบริการและพฒันานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. ได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบตัิการเล่าเร่ืองและถ่ายทอดแนวปฏบิัติใน
การส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

3. ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบตัิการให้บริการแนะแนว
และให้ค าปรึกษาสุขภาวะจิต 

4. ได้รับความรู้และฝึกทักษะการจดัท าโครงการของนักศึกษา 
5. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สู่การพัฒนา

นวัตกรรม สร้างนวตักรระดับมหาวิทยาลยั 
6. ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติทีด่จีาก KM  
7. ได้รับความรู้และฝึกทักษะการชว่ยเหลือชีวิตนักศึกษาด้วยการปฐม

พยาบาลเบื้องตน้ 
8. ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

 
 
 
 

4.38 
 

4.14 
 

3.95 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.33 
 
 
 
 
 

4.47 
4.38 

 
 
 

 
 
 
 

4.73 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.68 
4.68 

 
4.73 

4.44 
 
 
 
 

ผลการประเมนิโครงการฯ ภาพรวม 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายการ/ประเด็นตามวัตถปุระสงค์ 
ค่าเฉลี่ย (ตามกลุ่ม) 

1 2 3 รวม 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้การบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

1. ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การบริการและสวัสดิภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. ได้รับความรู้ความเข้าใจการบรกิารจัดการงบประมาณกองทนุส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและระเบียบเบิกจา่ยการเงินและพสัดุ 

3. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานได้ 

 
 

4.05 
 
 

 
4.24 

 
 
 
 

4.38 
 

4.33 

 
 
 
 
 
 

4.73 

4.29 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสริมสร้างสายใยของสมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความ
ผูกพันต่อองค์กรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

1. ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ ด้านสวัสดิการและสวสัดิภาพนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2. เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
3. ได้รับการเสริมสร้างความสุขและมีความผูกพนัต่อองค์กร 

 
 

4.24 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.52 
 

 
 
 
 
 
 

4.86 

4.54 

ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น 4.24 4.28 4.64 4.39 
ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 4.33 4.38 4.73 4.48 
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 3.81 4.23 4.45 4.16 
ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มโครงการ 4.19 4.28 4.77 4.41 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการคร้ังนี้ 4.33  4.77 4.55 

รวม 4.17 4.36 4.71 4.41 
 

จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมคิดเห็นภำพรวมต่อโครงกำรภำพรวมและตำม
ประเด็นของวัตถุประสงค์โครงกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.41 อยู่ในระดับมำก  สามารถสรุปรายละเอียดความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ได้ดังนี ้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีสมรรถนะสูงมีทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้การบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเสริมสร้างสายใยของสมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความผูกพันต่อองค์กรและ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 

 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สรปุผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การติดตามประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ บุคลากรด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามเป้าหมายที่ก าหนด
จ านวนทั้งสิ้น 132 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน 
Google form โดยแจก QR code แบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
เครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ตาม
ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการของแต่ละกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ณ สถานที่และเวลาการ
จัดโครงการซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย  ซึ่งแบบประเมินสร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ประเด็นเนื้อหาในแบบประเมินเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 ความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 112 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8 (กลุ่มเป้าหมาย 132 คน) 
2. ผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
3. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ต าแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 64 คน 
4. ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการภาพรวมและตามประเด็นของ

วัตถุประสงค์โครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก  สามารถสรุปรายละเอียดความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน ได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีสมรรถนะ
สูงมีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้การบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเสริมสร้างสายใยของสมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความผูกพันต่อ
องค์กรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 

 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระชัดเจนและตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินโครงการ ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลา

การจัดโครงการ ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเป็นรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการควร
ปรับปรุงพัฒนาเรื่องนี้ในการด าเนินงานปีต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบประเมินที่
กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
  
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย (106 คน) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มท่ี 1 จ านวน 37 คน กลุ่มที่ 2 
จ านวน 42 คน และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.8 
*ข้อมูลจากการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
(ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด : บรรลุเป้ำหมำย) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูแ้ละเข้าใจด้านการ
บริการและพัฒนานักศกึษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อย่างน้อยร้อยละ 80 
* คิดเป็นค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 4.00 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการภาพรวม
และตามประเด็นของวัตถุประสงค์โครงการ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
4.41 อยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 88.2 
(ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด : บรรลุเป้ำหมำย) 

รายงานสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ จ านวน 1 ฉบับ 

ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ และเผยแพร่ที่ 
https://www.ubu.ac.th/web/student/document_list/1996/ 
(ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด : บรรลุเป้ำหมำย) 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ /ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. เครื่องเสียงและสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ไม่เอื้ออ านวยและเกิดขัดข้องบ่อยครั้ง 
2. ระบบการฉายภาพผ่านโปรเจคเตอร์ มีการ

ขัดข้อง ติด/ดับ บ่อยครั้ง 
3. เอกสารน าเสนอจากวิทยากรผู้บรรยายมี

คลาดเคลื่อน เนื่องจากจัดท าและเปิดด้วย
โปรแกรม Microsoft เวอร์ชันท่ีต่างกัน 

1. กระชับเวลาให้เป็นไปตามก าหนดการและรูปแบบท่ี
ก าหนด จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และทดลอง
ใช้งานก่อนวันปฏิบัติงานจริง 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ส ารอง เช่น สายสัญญาณภาพ เพื่อใช้
ทดแทน ในกรณีท่ีอุปกรณ์หลักมีข้อขัดข้อง 

3. ประสานกับวิทยากรผู้บรรยาย ให้จัดเตรียมไฟล์งาน
น าเสนอเป็นไฟล์สกุล PDF หรือ Link น าเสนอออนไลน์ 

ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอว่า ให้เพิ่มระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ และพิจารณาประเด็นด้านบริการและพัฒนา
นักศึกษาท่ีส าคัญ ตรงประเด็นไม่มีหัวข้ออบรมหลากหลาย
เกินไป เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติท่ีดี 
จัดกิจกรรมโครงการเป็นประจ าทุกปี เพื่อความต่อเนื่อง และ
เห็นควรพิจารณาจัดนอกสถานท่ี 
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อบรมเชงิปฏบิัติการ การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดา้นการบริการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุม่ที ่2 กลุม่สวสัดกิารและสวสัดภิาพ

นกัศกึษา 

 

กลุ่มที ่1 กลุ่มสวสัดิการและสวัสดภิาพนกัศกึษา 

 

ภาคผนวก 
1. แบบประเมนิโครงการ 
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กลุม่ที ่3 บคุลากรส านกังานพฒันานกัศกึษา

นกัศกึษา 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 

 

2. ภาพกจิกรรม 
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กลุม่ที ่2 กลุม่สวสัดกิารและสวสัดภิาพ
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กลุม่ที ่3 บคุลากรส านกังานพฒันานกัศกึษา

นกัศกึษา 
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คณะผู้จัดท า  
 

ที่ปรึกษา :  
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม : 
 นางอมร วิชัยวงศ์   หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

นายทิตกร  สุดแสน  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
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