
 
 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แนะแนวและจัดหางาน งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2560 
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจหลักที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจัดให้มีบริการทางการศึกษาและบริการด้านอ่ืนๆ เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิตจบมาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนั้น งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับสถาบัน) จึงต้องการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 ในด้านการ
ให้ค าปรึกษาทั้งวิชาการและการใช้ชีวิต ด้านการบริการข้อมูลหน่วยงาน เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คะแนนคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
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วิธีการด าเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน 
 

วงจรคุณภาพ PDCA ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี 
การวางแผน (Planning)  วางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 
ส.ค. 60 

 
การด าเนินงาน (Doing)  สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมิน

คุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินฯ 
 แก้ไขปรับปรุงแบบประเมินฯ 
 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ส.ค. 60 
 
 

ส.ค. 60 
ส.ค. 60 

ตลอดปีการศึกษา 

การประเมินผล(Checking)  สรุปผลการประเมิน ก.ค. 60 
การปรับปรุง (Acting)  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ปีการศึกษา 2561 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการ ในด้านการให้ค าปรึกษาทั้งวิชาการและการ
ใช้ชีวิต ด้านการบริการข้อมูลหน่วยงาน เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. ได้ทราบข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมและจัดบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล :  
 แบบประเมิน (Questionnaires) ที่สร้างขึ้นจากการเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสถาบัน) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การ
บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ คณะ ชั้นปี และประเภทที่มารับบริการ 
ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีของผู้รับบริการ  จ านวน 9 ข้อ ซึ่งได้แบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1  หมายความว่า  มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ 2  หมายความว่า  มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 3  หมายความว่า  มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4  หมายความว่า  มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 5  หมายความว่า  มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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เกณฑ์ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพการบริการ :  
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายความว่า    ดีมาก  
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความว่า ดี 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความว่า พอใช้   

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ต้องปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความว่า ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
ช่องทางการเก็บข้อมูลแบบประเมิน : 

1. ผู้รับบริการหน้าเค้าเตอร์ งานสวัสดิการนักศึกษา 
2. ผู้รับบริการผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  โทรศัพท์  

 
กรอกแบบประเมินฯ ออนไลน์ https://goo.gl/forms/L5yySrl1Ip6zMurJ2 หรือ สแกน QR  Code 

 

 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล :  
 การประเมินครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 ในด้านการให้ค าปรึกษาทั้งวิชาการและการ
ใช้ชีวิต ด้านการบริการข้อมูลหน่วยงาน เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้นักศึกษา
ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาต่อไป โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน คือ 
นักศึกษาที่มาขอรับบริการงานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยน าเสนอเป็น
ตารางแสดงความถี ่(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2  การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของผู้รับบริการ จ านวน 9 ข้อ น าเสนอในรูปแบบตาราง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistics 24 เพ่ือหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้าน
การใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือความต้องการ 
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โดยมีรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560  ดังต่อไปนี้ 

นักศึกษาท่ีตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 722 คน 

 
ประเภทที่มารับบริการ 

 

ประเภทที่มารับบริการ จ านวนผู้รับริการ  
ขอรับค าปรึกษา แนะแนวดา้นการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 722 
ขอข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 439 
ขอข้อมูลการจัด/การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 118 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
206 
516 

 
28.5 
71.5 

2. คณะ 
1) คณะเกษตรศาสตร์  
2) คณะวิทยาศาสตร์   
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4) คณะศิลปศาสตร์  
5) คณะบริหารศาสตร์  
6) คณะนิติศาสตร ์  
7) คณะรัฐศาสตร์  
8) คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
9) คณะเภสัชศาสตร์  
10) คณะพยาบาลศาสตร์  
11) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 
123 
135 
152 
73 
110 
43 
41 
14 
16 
3 
12 

 
17.0 
18.7 
21.1 
10.1 
15.2 
6.0 
5.7 
1.9 
2.2 
0.4 
1.7 

3. ชั้นปี 
   ชั้นปทีี่ 1 
   ชั้นปทีี่ 2 
   ชั้นปทีี่ 3 
   ชั้นปทีี่ 4 
   ชั้นปทีี่ 5 
   ชั้นปทีี่ 6 

 
203 
156 
269 
91 
2 
1 

 
28.1 
21.6 
37.3 
12.6 
0.3 
0.1 

รวม 722 100.0 
 
จากตาราง พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 516 คน คิดเป็นร้อยละ 

71.5 และเพศชาย จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  
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ผู้ตอบแบบประเมินอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.1 คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
18.7 คณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.0 คณะบริหารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.2 คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 10.1 คณะนิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.0 คณะรัฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.7 คณะเภสัชศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 2.2 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 1.9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสา
ธารสุข คิดเป็นร้อยละ 1.7 และคณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ  

 

 

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 
6 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .1  
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ตอนที่ 2 ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีของผู้รับบริการ 
 

ประเด็นการให้บริการ (�̅�) S.D. คุณภาพการ
บริการ 

การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
1. มหาวิทยาลยัสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใชช้ีวิต และการเข้าสู่

อาชีพ ไดช้ัดเจนและตรงตามความต้องการของนักศึกษา 
4.07 0.73 ด ี

2. มหาวิทยาลยัสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใชช้ีวิต และการเข้าสู่
อาชีพไดท้ั่วถึงและเพียงพอ 

3.97 0.71 ด ี

3. สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ค าปรึกษาทา่น ทั้งด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสู่
อาชีพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.02 0.70 ด ี

รวม 4.03 0.71 ระดับมาก 
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
4. มหาวิทยาลยัสามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนกัศึกษา

ได้ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษา 
3.97 0.74 ดี 

5. มหาวิทยาลยัสามารถให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการ
ต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างหลากหลายและเพียงพอ 

4.04 0.77 ดี 

6. มหาวิทยาลยัสามารถให้ข้อมูลต าแหน่งงานวา่ง ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

4.02 0.76 ดี 

รวม 4.02 0.75 ดี 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
7. มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อ

ส าเร็จการศึกษาไดท้ั่วถึงเพียงพอทุกคณะ 
4.01 0.75 ดี 

8. มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา  

4.06 0.74 ดี 

9. กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาที่
มหาวิทยาลยัจัดขึ้นนักศึกษาสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ได้จริง 

4.11 0.76 ดี 

รวม 4.06 0.75 ดี 

รวมทุกประเด็นการใหบ้ริการ 4.04 0.74 ดี 

 
จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีคุณภาพการบริการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และด้านการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นการให้บริการ จะเห็นได้ว่า  

การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ ได้ชัดเจนและตรงตามความ
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ต้องการของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต และการเข้า
สู่อาชีพได้ทั่วถึงและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ค าปรึกษาท่าน ทั้งด้านการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซึ่งทุกข้อมีคุณภาพการบริการดี 

การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความ
ต้องการของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและ
โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างหลากหลายและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มหาวิทยาลัย
สามารถให้ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ซึ่งทุกข้อมีคุณภาพการบริการดี 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา พบว่า 
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ทั่วถึงเพียงพอทุกคณะ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้
ตรงตามความต้องการของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 ซึ่งทุกข้อมีคุณภาพการบริการดี 
 
ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีของผู้รับบริการ จ าแนกตามประเด็นการให้บริการ 

ประเด็นการให้บริการ ค่าเฉลี่ย S.D. คุณภาพบริการ 
1.การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

4.03 0.71 ดี 

2.การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

4.02 0.75 ดี 

3.การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4.06 0.75 ดี 

รวม 4.04 0.74 ด ี
 
จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการผู้รับบริการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับคุณภาพการบริการดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยด้านการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพการบริการดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
อยู่ในระดับคุณภาพการบริการดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพการบริการดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 ตามล าดับ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของผู้รับบริการ 

ประเด็นการให้บริการ (�̅�) 
2558 2559 2560 

การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
1. มหาวิทยาลยัสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใชช้ีวิต และการเข้าสู่อาชีพ 

ได้ชัดเจนและตรงตามความต้องการของนักศึกษา 
3.95 4.04 4.07 

2. มหาวิทยาลยัสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใชช้ีวิต และการเข้าสู่อาชีพ
ได้ทั่วถึงและเพียงพอ 

3.89 3.96 3.97 

3. สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ค าปรึกษาทา่น ทั้งด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสู่อาชีพ 
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จรงิ 

3.96 4.02 4.02 

รวม 3.94 4.01 4.03 
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
4. มหาวิทยาลยัสามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนกัศึกษาได้

ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษา 
3.89 3.95 3.97 

5. มหาวิทยาลยัสามารถให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการ
ต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างหลากหลายและเพียงพอ 

3.89 3.97 4.04 

6. มหาวิทยาลยัสามารถให้ข้อมูลต าแหน่งงานวา่ง ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

3.82 3.95 4.02 

รวม 3.87 3.95 4.02 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
7. มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อ

ส าเร็จการศึกษาไดท้ั่วถึงเพียงพอทุกคณะ 
3.86 3.93 4.01 

8. มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา  

3.90 3.98 4.06 

9. กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาที่
มหาวิทยาลยัจัดขึ้นนักศึกษาสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ได้จริง 

3.98 4.03 4.11 

รวม 3.91 3.98 4.06 
รวมทุกประเด็นการใหบ้ริการ 3.90 3.98 4.04 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (แยกตามประเด็นการให้บริการ) 

1) การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
-ไม่มี- 

2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 
 อยากให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเฉพาะสาขา 

3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 อยากให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน part time มากกว่านี้ 
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การให้บริการจากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่จะน ามาปรับปรุงปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 หรือน้อยท่ีสุด 3 ล าดับ 

1) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความ

ต้องการของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
2) การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพได้ทั่วถึงและ
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาได้

ทั่วถึงเพียงพอทุกคณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรพิจารณาพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 
 
การน าผลปรับปรุงและพัฒนา 

การน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่จะน ามาปรับปรุงปีการศึกษา 2560 โดย
พิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 ล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2559  การปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา 2560 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรม/โครงการ

เตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาได้ทั่วถึงเพียงพอทุกคณะ 
 

 
 การจัดกิจกรรมอาจไม่ทั่วถึงหรือเพียงพอทุกคณะ เนื่องจาก

ไม่ได้รับงบประมาณด าเนินการจากมหาวิทยาลยั แต่ ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ได้รับความร่วมมือและงบประมาณจากองค์กร
ภายนอก ในการจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมสู่โลกอาชีพ Gen Z ขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
ห้อง Sec 201 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางวิทยาศาสตร์  

การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัสามารถให้ข้อมูลของ

หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนักศึกษาได้
ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษา 

 มหาวิทยาลยัสามารถให้ข้อมูลต าแหน่ง
งานวา่ง ทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

  
 ส านักงานพฒันานักศึกษา จะรวบรวมข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลยัที่ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความต้องการ
ของนักศึกษา เพื่อสามารถให้ข้อมูลนักศึกษาได้ตามความ
ต้องการ 

 ส านักงานพฒันานักศึกษา จะหาข้อมูลต าแหน่งงานวา่ง ทัง้เต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่อง
ทางการให้ข้อมูล เพื่อนักศึกษาจะได้รับข้อมูลทั่วถึง 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 หรือน้อยที่สุด 3 
ล าดับ ทีจ่ะน ามาปรับปรุงปีการศึกษา 2561 

 
ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2560 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2561 

การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

ที่ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความต้องการของ
นักศึกษา 

 
 

 รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาหรือ
ข้อมูลที่นักศึกษาควรต้องรู้ และพัฒนา/ปรบัปรุง
ช่องทางการติดต่อให้สามารถสือ่สารกับนักศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 

 อยากให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน 
part time มากกว่านี้ 

 

 ประสานขอข้อมูลต าแหน่งงาน part time จากจัดหา
งานจงัหวัด และบริษัทเอกชนทีท่ างานเก่ียวข้องกับ
การจัดหางาน 

 เพิ่ม link เว็บไซต์หางานในเพจแนะแนวและจัดหา
งาน 

การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้

ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพได้ทั่วถึงและเพียงพอ  

 
 ส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านการให้

ค าปรึกษาทางดา้นการใชช้ีวิต และการเข้าสู่อาชีพใน
ทุกคณะ 

 น าผลการส ารวจมาพฒันารูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้อง เหมาะสม กับความตอ้งการของนักศึกษา 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความ

พร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ทั่วถึง
เพียงพอทุกคณะ  

 
 
 ประสานขอข้อมูลการจัดกิจกรรมจากทุกคณะทุก

สาขา 
 ส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านการจัด

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานในทุกคณะ
ทุกสาขา 

 น าผลการส ารวจมาพฒันารูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้อง เหมาะสม กับความตอ้งการของนักศึกษา 

 อยากให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเฉพาะสาขา 
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ภาคผนวก 
 

แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2560 
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แบบประเมินออนไลน ์
(ส าหรับนักศึกษาผู้รับบริการ) 
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