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รำยงำนกำรแบบประเมินควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจโครงกำรปัจฉิมนิเทศ และ Job fair 2021              

ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

ชื่อโครงกำร           โครงการปัจฉิมนิเทศ และJob fair2021ส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที่4ประจ าปกีารศึกษา 2563 

หน่วยงำน  ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

ระยะเวลำด ำเนินงำน วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 
สถำนที่ปฏิบัติงำน ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 ส านักกิจการนักศึกษา 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ  ส านักกิจการนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และ Job fair 2021 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และ Job fair 2021 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting และ Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวให้โอวาทกับ
นักศึกษาผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเร้นท์ จากน้ันมีการเสวนาหัวข้อ "เทคนิคความส าเร็จของการเป็น You tuber ที่มี
ชื่อเสียง" โดยคุณสไปร์ท พัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง หรือ สไปร์ท บะบะบิ จากช่อง Sprite Bang เพื่อเป็นแนวทางและ
ทางเลือกในการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา จากน้ันได้มีการบรรยายเทคนิคการเขียนเรซูเม่และทดลองกรอกไปพร้อมๆ 
กับนักศึกษา โดยคุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จ ากัด โดยออกอากาศสดจากห้องประชุมสุริยะ 1 
ส านักกิจการนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,934 คน 
 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรปัจฉิมนิเทศ และ Job fair2021 ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่  4                  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 วันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 
อำคำร 1 ช้ัน 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยภำพรวม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ ร้อยละ 

ด้านการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 4.07 1.13 มาก 81.33 
ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร 4.08 1.00 มาก 81.56 
ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ 

4.11 0.98 มาก 82.14 

ด้านข้อเสนอแนะ หรือด้านอ่ืนๆ  4.48 0.56 มาก 89.59 

รวม 4.05 1.89 มำก 81.05 
  จำกตำรำง  พบว่ า โครงการปัจฉิม นิเทศ และ Job fair 2021 ส าห รับนักศึกษาชั้นปีที่  4                  
ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มำก (ร้อยละ 81.05) 
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 จากการด า เ นินจัด โค รงการปัจฉิม นิ เทศ และ Job fair 2021  ส าห รับนักศึกษาชั้ นปีที่  4                  
ประจ าปีการศึกษา 2563  ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าแบบสอบถาม เป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อวิทยากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 4 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน  
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ หรือด้านอ่ืนๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า 5 ค่า โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  (5) 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก   (4) 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (3) 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  (2) 
  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  (1) 
 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมิน ท้ังหมด 840 คน ซึ่งมีรำยละเอียดในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
น ำเสนอ  ในรูปของตำรำง ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตำรำงที่ 1 เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 
ชาย 270 32.14 
หญงิ 570 67.86 
รวม 840 100.00 

                          ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 67.86) 
 ตำรำงที่ 2 ชั้นปีของผู้ตอบค าถาม 

สถำนะ จ ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 
1 - - 
2 - - 

3 4 0.48 
4 826 98.33 
5 10 1.19 

รวม 840 100.00 
      ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ชั้นป ี4 (ร้อยละ98.33) 
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 ตำรำงที่ 3 คณะที่เรยีนของผู้ตอบค าถาม 

มหำวทิยำลัย 
จ ำนวนผู้ตอบ 
แบบประเมิน 

ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ - - 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 312 37.14 
คณะวิทยาการจดัการ 234 27.86 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 142 16.90 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 149 17.74 
วิทยาลยัการดนตรี 3 0.36 

รวม 840 100.00 
     

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 37.14) 
 
ส่วนที่ 2 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  
 ตำรำงที่ 4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

กระบวนกำรด ำเนินโครงกำร 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการผา่นช่องทาง
ออนไลน์ 

4.01 1.08 มาก 80.21 

รูปแบบการจดักิจกรรม (ออนไลน์) มีความเหมาะสม 3.92 1.12 มาก 78.33 
ช่องทางออนไลน์ (Application zoom) ที่ใช้มีความ
เหมาะสม 

4.41 1.21 มาก 88.26 

ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม(ออนไลน์) มีความ
เหมาะสม 

3.93 1.12 มาก 78.50 

รวม 4.07 1.13 มาก 81.33 
   

 จำกตำร ำง  พบว่ า โ ค ร งก า รปั จฉิ ม นิ เท ศ  แล ะ  Jobfair 2 02 1  ส าห รับ นักศึ กษา ชั้ น ปี ที่  4                  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากคือช่องทางออนไลน์ (Application zoom)              
ที่ใช้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 88.26 
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ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกรของผู้ตอบแบบสอบถำม  
 ตำรำงที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร 

ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.08 1.01 มาก 81.67 
เทคนิควิธีในการน าเสนอเน้ือหาของวิทยากร 4.05 1.03 มาก 80.95 
การให้ค าแนะน าแนวทางการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา  4.08 1.00 มาก 81.67 
การให้ค าแนะน าและเทคนิคการเขียนเรซูเม่ 4.09 0.99 มาก 81.88 
ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยภาพรวม 4.08 0.99 มาก 81.64 

รวม 4.08 1.00 มาก 81.56 
  

 จำกตำร ำง  พบว่ า โ ค ร งก า รปั จฉิ ม นิ เท ศ  แล ะ  Jobfair 2 02 1  ส าห รับ นักศึ กษา ชั้ น ปี ที่  4                           
ประจ าปีการศึกษา 2563 ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากคือการให้ค าแนะน าและเทคนิคการเขียนเรซูเม่           
อยู่ในระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 81.88 
 

ส่วนที่4 กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน  
 ตำรำงที่ 6 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 

กำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคณะท ำงำน 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาได้รับความรู้และมีแนว
ทางการสร้างอาชีพของนักศึกษา  

4.10 0.99 มาก 82.02 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ที่มีเทคนิคการเขียน
เรซูเม่เป็นอย่างดี 

4.10 0.97 มาก 82.10 

นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วม
กิจกรรมครั้งน้ีไปสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดี 

4.11 0.99 มาก 82.12 

นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วม
กิจกรรมครั้งน้ีไปจัดท าเรซูเม่ (ออนไลน์) เป็นอย่างดี 

4.11 0.97 มาก 82.19 

นักศึกษายินดีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนกระบวนการ
บ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ว่า 
“มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็น
ไทย เข้าใจหลักสากล” 

4.15 0.94 มาก 83.10 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมน้ีในภาพรวมและ
กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามากเพียงน้อยเพียงใด 

4.06 1.03 มาก 81.29 

รวม 4.11 0.98 มำก 82.14 
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 จำกตำรำง  พบว่ า โค รงการปัจฉิม นิ เทศ และ Jobfair 2021  ส าห รับนักศึกษาชั้ นปีที่  4                           
ประจ าปีการศึกษา 2563 ผู้ตอบแบบประเมินมีการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ด้านการเป็น
ส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ว่า “มีจิตสาธารณะ 
ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย เข้าใจหลักสากล” อยู่ในระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 83.10 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ หรือด้านอ่ืนๆ  
 ตำรำงที่ 7 ด้านข้อเสนอแนะ หรือด้านอ่ืนๆ ของผู้ตอบ 

กำรน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

นักศึกษาอยากให้จัดกิจกรรมลักษณะน้ีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 3.96 4.46 มาก 79.19 
รวม 3.96 4.46 มาก 79.19 

  

 จำกตำร ำง  พ บว่ า โ ค ร งก า รปั จฉิ ม นิ เท ศ  แล ะ  Jobfair 2 02 1  ส าห รับ นักศึ กษา ชั้ น ปี ที่  4                           
ประจ าปีการศึกษา 2563 นักศึกษาอยากให้จัดกิจกรรมลักษณะน้ีขึ้นอย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 
79.19 
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บทสรปุ โครงกำรปัจฉิมนิเทศ และ Jobfair 2021  
ส ำหรับนักศกึษำช้ันปีที่ 4 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 

วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2564  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
1. หลกักำรและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะสถานศึกษาแห่งหน่ึง  ที่ท าการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ด้วยปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงานที่มี
ลักษณะของการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา และยังขาดประสบการณ์ในการสมัครหรือ
การสัมภาษณ์งาน ถึงแม้ว่าในส่วนของสถานศึกษาจะมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ส านักกิจการนักศึกษา จะจัดให้มีข้อมูลเพื่อการศึกษาและการสมัครงานไว้บริการ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อ
การที่จะให้บริการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ส านักกิจการนักศึกษา  จึงได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานขึ้น  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้ชื่องานว่า “ปัจฉิมนิเทศ และ บ้านสมเด็จ Job Fair 2021” 
2. วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อเป็นสื่อกลางให้นักศึกษาและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พบปะ และสมัครงาน
กับผู้ประกอบการ 
            2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีงานท า และมีรายได้ระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ และช่วยลดปัญหาการ
ว่างงาน 
3. ขอบเขตของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร         
      กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ  
   - นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
4.ผลกำรประเมินโครงกำร 
  1.ผู้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ และ Job fair 2021 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 1,934 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.ความพึ งพอใจ โครงการปัจฉิมนิ เทศ และ Job fair 2021 ส าห รับนักศึกษาชั้ นปีที่  4                             
ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ร้อยละ 81.05) 
5. สรุปค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร  
 งบประมาณเงินบริการและสวัสดิการนิสิตใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน  
87,600 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังน้ี 

รำยรับ      
1. งบประมาณเงินบริการและสวัสดิการนิสิตใหม่   87,600 บาท 
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6. สรุป 
 ส านักกิจการนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และ Job fair 2021 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 
2563 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีปัจฉิม
นิเทศ และ Job fair 2021 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ 
Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาผ่านระบบวิดีโอ
คอนฟาเร้นท์ จากน้ันมีการเสวนาหัวข้อ "เทคนิคความส าเร็จของการเป็น You tuber ที่มีชื่อเสียง" โดยคุณสไปร์ท 
พัชร์ธีรัตน์  แหลมหลวง หรือ สไปร์ท บะบะบิ จากช่อง Sprite Bang เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกในการสร้าง
อาชีพให้กับนักศึกษา จากน้ันได้มีการบรรยายเทคนิคการเขียนเรซูเม่และทดลองกรอกไปพร้อมๆ กับนักศึกษา โดยคุณ
ภูวดล ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จ ากัด โดยออกอากาศสดจากห้องประชุมสุริยะ 1 ส านักกิจการนักศึกษา 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,934 คน 
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สรุปภำพ โครงกำรปัจฉิมนิเทศ และ Jobfair 2021  
ส ำหรับนกัศึกษำชั้นปีท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

วันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2564 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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