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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  
เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะออกไปท างานกับองค์กรภายนอก  การเตรียมความ
พร้อมจึงสู่สถานประกอบการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่บัณฑิตจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสัมครงาน
ในอนาคต 

กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัวสมัครงานต้องเตรียมอย่างไรที่จะโดดเด่นให้ถูกเรียกเข้า
สัมภาษณ์ท างาน ต้องน าเสนอข้อมูลอย่างไร ถึงจะได้รับการคัดเลือกการแต่งกายเพ่ือไปสมัครงานสีผม
ก็มีผลกับการสมัครงาน 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือเป็นการ
สรุปผลการด าเนินการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ ให้
เป็นไปตามแผนด าเนินการที่คาดหวังไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในครั้งต่อไป 
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โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ประจ าปีการศึกษา 2559 

หน่วยงาน   กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี   

------------------------------------------ 

 
1. ชื่อโครงการ   :  อบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

2. สถานภาพของโครงการ  : [   ] โครงการปกต ิ

    [   ] โครงการใหม่        

[   ] โครงการตาม Agenda 

[√ ] โครงการต่อเนื่องอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   : งาน ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ ฝา่ยวินัย กองพัฒนานักศึกษา 

 

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  

 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแขง็ทางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 [√ ] องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบณัฑิต 1.5 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบคุลากรให้เป็นมืออาชีพ  [   ] องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครอืข่าย  [] องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร 
และส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์ 

 [   ] องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

[√ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสูม่าตรฐาน 
ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

5.4.1 [   ] องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  



2 
 

 2) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ/์เอกลักษณ ์

องค์ประกอบ หัวข้อ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ด้าน 

[   ] หมวด 1 การน าองค์การ  [ √ ] อัตลักษณ ์ [ √] เป็นนักปฏิบัต ิ

[   ] หมวด 2 กลยุทธ์   [√ ] เชี่ยวชาญการ
สื่อสาร 

[√ ] หมวด 3 ลูกค้า   

[   ] หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   [  ] จิตสาธารณะ 

[   ] หมวด 5 บุคลากร  [ √ ] เอกลักษณ ์ [  ] เน้นความเป็นวัง 

[   ] หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ   [√ ] องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

[   ] หมวด 7 ผลลัพธ์   

 3) สอดคล้องกับงานคุณภาพภายนอก 

1. สมศ . ด้าน ระบุ ........................................................................................................................... 

2. ISO ด้าน ระบุ ............................................................................................................................ 

3. อื่นๆ  ด้าน ระบุ ........................................................................................................................... 

  
 4) การบูรณาการโครงการกับ 

  [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบ ุ 

    [   ]  การปรับปรุงรายวิชา ...................................... หลักสูตร.................................... 

    [   ]  การเปิดรายวิชาใหม่ ....................................... หลักสูตร.................................... 

    [   ]  การต่อยอดสู่หนังสือต ารา ............................... หลักสูตร.................................... 

    [   ]  อื่นๆ .......................................................................... 

  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจยั............................................................................................. 

  [   ]  การปฏิบัติงาน (กรณีทีไ่ม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจยั) ............................................................ 

  [   ]  อื่นๆ  .................................................................................... 
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 5) อื่นๆ  

  5.1) นโยบายจาก .............................................................. 

  5.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)........... 

  5.3) อื่นๆ .................................................................. 

 
5. หลักการและเหตผุล 

กองพัฒนานักศึกษา มีพันธกิจด้านการบริการให้กับนักศึกษา อาทิ จัดบริการด้านวิชาชีพให้กับ
นักศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กองพัฒนานักศึกษาเล็งเห็นว่า
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการว่างงานเพิ่มข้ึน และในยุคการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มีแรงงานจากต่างชาติที่มีความพร้อมด้านภาษาเข้ามาแบ่งพื้นที่แรงงานส่วนหนึ่งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น นั่น
หมายถึงการแข่งขันในหน้าที่การงานที่มีสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่มีขึ้นมีลงตลอดเวลา 
ซึ่งส่งผลต่ออัตราความต้องการจ้างงานและอัตราการถูกเลิกจ้างที่สูงขึ้นในเวลาเดียวกัน ความมั่นคงของ
หน้าที่การงานในแต่ละสายอาชีพจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษาจึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในการท างานด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะการท างานการแก้ปัญหาความถนัดที่แท้จริงของตนเอง 
การค้นหาจุดบกพร่องในการท างาน เตรียมข้อมูล การสมัคร การสัมภาษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนพัฒนาให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ในการ
น าไปใช้ และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  

 
6. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมด้าน
อาชีพและเตรียมความพร้อมสู่การสมัครหรือสัมภาษณ์งาน 

 2.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการประกอบอาชีพและ
เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน 

 3.  เพื่อการจัดบริการด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

 4.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนจบ
การศึกษา 
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7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

  7.1  เชิงปริมาณ    

     1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะทางปญัญาในการประกอบ
อาชีพและเตรียมความพร้อมในการสมัครหรือสัมภาษณ์งาน ร้อยละ 80 

  7.2  เชิงคุณภาพ   

         1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา ด้านทักษะปัญญาในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการสมัครหรือ
สัมภาษณ์งาน การเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 4.25 

     2. ระดับความรู้ความเข้าใจด้านทักษะปัญญาในการประกอบอาชีพและเตรียม
ความพร้อมในการสมัครหรือสัมภาษณ์งาน 3.51 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 - นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 500 คน 

 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

- วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 
- เวลา 08.30  - 12.00 น. 

 

10. สถานที่ด าเนินโครงการ  

 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 
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11. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(ก.พ. – มี.ค.) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. เขียนโครงการ /ขออนุมัติ      

2. ประสานงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(วิทยากร/นักศึกษา) 

     

3. ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด      

4. ประเมินผลกิจกรรม      

5. จัดท าสรุป      

 

 

12. งบประมาณ (ระบุตามแบบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ) 

   กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาของสวนสุนันทา ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารการ
จัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคพิเศษจ านวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารว่าง 10 ชุด ๆ ละ 50 บาท                   500 บาท  
- ค่าตอบแทน (ชั่วโมงละ 1,200 * 3 ชั่วโมง)    3,600 บาท 

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       1,900 บาท 

     รวมทั้งสิ้น      6,000 บาท 
  
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

.   1.  นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน 

 2.  นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะปัญญาในการประกอบอาชีพมีความพร้อมใน
การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน 
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 3   นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามความรู้ของวิชาชีพของตนเองได้ 

 4.  นักศึกษาเกิดความมั่นใจและความภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเองและพร้อมที่จะไป
ประกอบวิชาชีพ 

 
14. การประเมินผลโครงการ 

 1. ส ารวจแบบใช้เคร่ืองมือ แบบสอบถาม 

 2. ใช้แบบการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย 

 
15. การติดตามผล    

 ติดตามผลการด าเนินงานของ โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนา
บุคลิกภาพจากกิจกรรม 

 
16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อาจมีเข้าไม่ถึงตามเป้าที่ตั้ง
หมายไว้ 

 

1. ต้องมีการเปิดให้จองรอบมากกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 
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ก าหนดการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ  
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (ชั้น ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
................................................................. 

  

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘๐.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.       – เริ่มลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.       – ประธานกล่าวเปิดงาน 
๐๙.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.       - วิทยากร“การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

                                - คุณธวัชชัย สุขสีดา 
   จบการศึกษา  
   ปริญญาตรี การบินบัณฑิต  สถาบับการบินพลเรือน  

         ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เกรียตินิยมเรียนดี) 
    -  ผลงานวิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
       วิทยากรอาจารย์พิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการท างานในอนาคต” 
           วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน 
       วิทยากรสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์ 

    วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Educations APP) บริษัท 
Google  Thailand 

       วิทยากรอาจารย์พิเศษบรรยายด้านดิจิทัล “เปลื่อยดิจิทัล สู่อาเซียน” 
       วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและ
อาจารย์ฯลฯ 
    - ประสบการณ์ท างาน  
       ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ 
www.eduzones.com 
       ผู้จัดการเวบไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th 
       อดีตผู้จัดการแผนการบิน (Flight Operation) สายการบินเจแปนแอร์
ไลน์ 
       อดีตพนักงานสายการบินไทย 
      ********************************************************** 
    หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างระหว่างบรรยาย 10.00 น. 

http://www.eduzones.com/
http://www.enn.co.th/
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สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม 

1.  ช่ือโครงการ : อบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานแนะแนวอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 

3. วัน/เดือน/ปีท่ีจัด : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 

4. สถานที่จัดงาน : อาคารศนูย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 

5. รูปแบบโครงการ/กิจกรรม : อบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ  

        วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560ให้ความรู้นักศึกษาดังนี้  

 - อบรมสมัครงาน สัมภาษณ์งานอยางไรให้ได้งาน การแต่งกายในการสมัครงาน สิ่งที่ไม่ควร
ถามเวลาสัมษณ์งาน การถามตอบระหว่างบรรยาย โดยวิทยากรคุณธวัชชัย สุขสีดา 

6. งบประมาณ : งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนา
นักศึกษาของสวนสุนันทา ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคพิเศษ
จ านวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  

 - ใช้เงินไปจ านวน 3,950 บาท (สามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 - เงินคงเหลือในโครงการจ านวน 2,050 บาท (สองพันห้าสิบบาทถ้วน) 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ    
     1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะทางปัญญาในการ
ประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ร้อยละ 80  
    - ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะทางปัญญาในการ
ประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ร้อยละ 100 

 
  7.2  เชิงคุณภาพ   
         1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา ด้านทักษะปัญญาในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการสัมครงานหรือ
สัมภาษณ์งาน การเข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 4.25 
     - ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา ด้านทักษะปัญญาในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการสัมครงาน
หรือสัมภาษณ์งาน การเข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 4.45 
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     2. ระดับความรู้ความเข้าใจด้านทักษะปัญญาในการประกอบอาชีพและเตรียม
ความพร้อมในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน 3.51 
      - ระดับความรู้ความเข้าใจด้านทักษะปัญญาในการประกอบอาชีพและเตรียม
ความพร้อมในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน 3.97 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 - นักศึกษาจ านวน 500 คน 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ 
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จ านวน 864  คน  

คณะครุศาสตร์                        50 คน        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              98 คน 

คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์            187  คน  

คณะวิทยาการจัดการ              254 คน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             120 คน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์             103 คน 

วิทยาลัยนานาชาติ       0 คน 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์      0 คน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    27 คน 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ     25 คน 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่     0 คน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     0 คน 

   รวม            864 คน 

9.ปัญหา/อุปสรรค 

 -  

10. แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 -  
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วิเคราะห์ผล แบบประเมินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 
1. คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
ลักษณะบุคคล จ านวน (N=478) ร้อยละ 

1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
152 
326 

 
31.80 
68.20 

รวม 478 100 
2. สถานะ 
    -  นักศึกษา 
   -  บุคลากร 
   -  ผู้ปกครอง 
   -  ศิษย์เก่า 

 
472 

- 
- 
- 

 
100 

- 
- 
- 

รวม 478 100 
3. นักศึกษา/วิทยาลัย 
     -    คณะครุศาสตร์ 
     -    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     -    คณะวิทยาศาสตร์ 
     -    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     -    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     -    คณะวิทยาการจัดการ 
     -    วิทยาลัยนานาชาต ิ
     -    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
     -    วิทยาลัยพยาบาล 
     -    วิทยาลัยสหเวช 
     -    วิทยาลัยการภาพยนตร์และสื่อใหม่ 
     -    วิทยาลัยโลจิสตกส์และซัพพลายเชน 

 
46 
102 
78 
66 
53 
125 

- 
5 
3 
- 
- 
- 

 
9.62 
21.34 
16.32 
13.81 
11.89 
26.15 

- 
1.04 
0.63 

- 
- 
- 

รวม 478 100 
4. ชั้นปี  
   -  ชั้นปีที่ 1 
   -  ชั้นปีที่ 2 
   -  ชั้นปีที่ 3 
   -  ชั้นปีที่ 4 
   - ชั้นปีที่  5 

 
- 
- 

478 
- 
- 

 
- 
- 

100 
- 
- 

รวม  478 100 
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 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถาน
ประกอบการและบุคลิกภาพ จ านวน 478 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.20 มีสถานะเป็นนักศึกษา 478 คน คิดเป็น ร้อยละ100   นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ   รายละเอียดดังตารางที่ 1 

2.ทัศนคติด้านบริการ 

 ผู้วิจัยได้ท าการแปลความหมายคะแนนของความพึงพอใจ ดังนี้ 
  รับค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึงความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  รับค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึงความพึงพอใจมาก 

รับค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึงความพึงพอใจปานกลาง 
รับค่าเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึงความพึงพอใจน้อย 
รับค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็นสอบถาม ค่าเฉลี่ย  ระดับ
ความหมาย 

ประโยชน์ของกิจกรรม   
1. กิจกรรมมีประโยชน์ สามารถสง่เสริม/พัฒนาผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 4.45 มากที่สุด 
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อมูลศึกษาในกิจกรรม 3.97 มาก 
3. กิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการได้ชัดเจน 3.78 มาก 
รูปแบบกิจกรรม   
4. สถานท่ีจัดเพียงพอ เหมาะสม 4.05 มาก 
5. เอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการจดักิจกรรม เพียงพอเหมาะสม 4.32 มากที่สุด 
6. วัน เวลา และการให้บริการ เหมาะสม ครบถ้วน 4.56 มากที่สุด 
วิทยากร/ผู้ให้ข้อมูล   
7. มีการสื่อสาร อธิบาย ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน ครบถ้วน 4.76 มากที่สุด 
8. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับกิจกรรมที่ให้ความรู้หรือข้อมูล 4.68 มากที่สุด 
9. เปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบข้อซักถามได้ถูกต้องชัดเจน 4.58 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจดัขึ้นในภาพรวม 4.25 มากที่สุด 
11. ความรู้ก่อนอบรม 4.09 มาก 
12. ความรู้หลังอบรม 4.74 มากที่สุด 

รวม 4.35 มากที่สุด 
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 ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
และพัฒนาบุคลิกภาพ จากการสุ่มแบบสอบถามนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 478 คนมีระดับ
ความพึงพอใจ แบ่งตามประเด็น ดังนี้ 

ด้านประโยชน์ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ กิจกรรมมีประโยชน์ สามารถส่งเสริม/
พัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4.45 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ศึกษาในกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจมาก 3.97 กิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการได้ชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมาก 3.78 

รูปแบบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ สถานที่จัดเพียงพอเหมาะสม มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด 4.05 เอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม เพียงพอเหมาะสม มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด 4.32 วัน เวลา และการให้บริการ เหมาะสม ครบถ้วน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4.56  

วิทยากร/ผู้ให้ข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ มีการสื่อสา รอธิบาย ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน
ครบถ้วน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4.76 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับกิจกรรมที่ให้ความรู้
หรือข้อมูล มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4.68 เปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง
ชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4.58 ความพึงพอใจกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในภาพรวม 
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4.25 ความรู้ก่อนอบรม มีระดับความพึงพอใจมาก 4.09 ความรู้หลัง
อบรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4.74 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม/ การพัฒนางานกิจกรรม 

- ควรมีเก้าอ้ี 
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ภาพกิจกรรม 
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