
 

 

 

 

 
 

 
 

ความพึงพอใจต่อการจัดอภิปรายทางวิชาการใน         

กิจกรรมกลางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 

 

 

รายงานการประเมิน 

จัดท ำโดย: นำงปณิชำ  หลิมเจริญ  นักวิชำกำรศึกษำ 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอภิปรายทางวิชาการในกิจกรรมกลางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ตำมท่ีมหำวิทยำลัยให้จัดอภิปรำยทำงวิชำกำรในกิจกรรมกลำงปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของส ำนักบัณฑิตศึกษำ โดยให้นักศึกษำที่เข้ำรับกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ในกิจกรรม

กลำง ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอภิปรำยทำงวิชำกำร ฝ่ำยกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษำใน

ฐำนะผู้รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรม จึงได้จัดท ำสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอภิปรำยทำงวิชำกำรใน

กิจกรรมกลำงปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ โดยน ำเสนอผลกำรประเมินดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมอภิปรำยทำงวิชำกำร 

ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่ออินโฟกรำฟิก (Infographic) กระบวนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

 ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1 เพศ จ านวน เปอร์เซ็นต์ 

 ชำย 25 28.7 

 หญิง 62 71.3 

 รวม 87 100.0 

2 ระดับการศึกษา   

 ประกำศนียบัตรบัณฑิต 2 2.3 

 ปริญญำโท 85 97.7 

 รวม 87 100.0 

 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 71.3 เพศชำยร้อยละ 28.7 เป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 97.7 เป็นนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 2.3   

 

 

 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ 

ตำรำงที่ 2.1 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกิจกรรมอภิปรำยทำงวิชำกำร (ภำพรวม) 

ล ำดับ ข้อค ำถำม  Mean SD แปลผล 
ด้ำนเนื้อหำกำรจัดอภิปรำย  

1.1 ประเด็นหัวข้อในกำรอภิปรำย  4.66 0.50 มำกที่สุด 

1.2 ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่อภิปรำย  4.53 0.57 มำกที่สุด 

1.3 ประโยชน์ที่จะน ำมำใช้สนับสนุนกำรเรียน  4.60 0.56 มำกที่สุด 

 รวม  4.59 0.54 มำกที่สุด 

ด้ำนกำรประเมินวิทยำกร  
2.1 ควำมรู้  ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรถ่ำยทอดของวิทยำกร  4.67 0.56 มำกที่สุด 

2.2 ใช้ภำษำท่ีเหมำะสมและเข้ำใจง่ำย  4.71 0.53 มำกที่สุด 

2.3 ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำมของวิทยำกร  4.68 0.52 มำกที่สุด 

 รวม  4.69 0.54 มำกที่สุด 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดอภิปรำย  
3.1 Power Point ออนไลน์ประกอบกำรอภิปรำย  4.49 0.59 มำกที่สุด 

3.2 ระยะเวลำในกำรอภิปรำย  4.51 0.66 มำกที่สุด 

3.3 สภำพแวดล้อมและสถำนที่ในกำรจัดอภิปรำย  4.61 0.58 มำกที่สุด 

3.4 กิจกรรมให้เข้ำร่วมระหว่ำงกำรจัดอภิปรำย  4.31 0.70 มำกที่สุด 

 รวม  4.48 0.63 มำกที่สุด 

  รวมทั้งหมด  4.58 0.58 มำกที่สุด 

      
 จากตารางที่ 2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมอภิปรายอยู่ในระดับมากที่สุด 

(     = 4.58)  โดยพึงพอใจในด้ำนกำรประเมินวิทยำกรมำกท่ีสุด ( go= 4.69) โดยมีควำมพึงพอใจในเรื่องใช้ภำษำที่

เหมำะสมและเข้ำใจง่ำยมำกที่สุด (     = 4.71) รองลงมำมีควำมพึงพอใจในด้ำนเนื้อหำกำรจัดอภิปรำย (     = 4.59) 

โดยมีควำมพึงพอใจในประเด็นหัวข้อในกำรอภิปรำยมำกที่สุด (     = 4.66)  และควำมพึงพอใจด้ำนกำรด ำเนินงำน

ในกำรจัดอภิปรำย (     = 4.48) โดยมีควำมพึงพอใจในเรื่องของ สภำพแวดล้อมและสถำนที่ในกำรจัดอภิปรำยมำก

ที่สุด (     = 4.61) 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ 

ตำรำงที่ 3.1 ควำมพึงพอใจต่อเอกสำรประกอบกำรอภิปรำยทำงวิชำกำร (ภำพรวม) 

ล ำดับ ข้อค ำถำม  Mean SD แปลผล 

1 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ  4.60 0.60 มำกที่สุด 

2 ควำมครบถ้วนของข้อมูล  4.51 0.63 มำกที่สุด 

3 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำ  4.49 0.61 มำก 

4 รูปแบบ/อักษร/สี/ควำมสวยงำมของเอกสำร  4.60 0.64 มำกที่สุด 

5 ผลกำรสแกน QR-Code  4.24 0.85 มำก 

6 ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน  4.49 0.68 มำก 

7 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ  4.59 0.60 มำกที่สุด 

 รวม  4.50 0.66 มำกที่สุด 

      
 จากตารางที่ 3.1 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการอยู่ในระดับ

มากที่สุด (     = 4.50)  โดยพึงพอใจในควำมเหมำะสมของเนื้อหำและรูปแบบ/อักษร/สี/ควำมสวยงำมของเอกสำร 

มำกที่สุด ( go = 4.60) รองลงมำมีควำมพึงพอใจในเรื ่องของกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรศึกษำในระดับ

บัณฑิตศึกษำ (     = 4.59) และมีควำมพึงพอใจในเรื่องของผลกำรสแกน QR-Code น้อยที่สุด (     = 4.24) 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ตำรำงที่ 4.1 ควำมคิดเห็นส ำหรับข้อค ำถำมอ่ืนๆ 

ล ำดับ ข้อค ำถำม  จ ำนวน เปอร์เซ็นต์ 
หำก มสธ. มีทำงเลือกในกำรเข้ำปฐมนิเทศ ท่ำนจะเลือกข้อใดต่อไปนี้ 

1.1 ปฐมนิเทศทำงไกลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน๊ต  62 71.3 

1.2 มำปฐมนิเทศแบบเผชิญหน้ำที่มหำวิทยำลัย  25 28.7 

 รวม  87 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 นักศึกษาแสดงความคิดเห็นส าหรับข้อค าถามหาก มสธ. มีทางเลือกในการเข้า

ปฐมนิเทศทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต ร้อยละ 71.3 และเลือกในกำรเข้ำมำปฐมนิเทศแบบเผชิญหน้ำที่

มหำวิทยำลัย คิดเป็นร้อยละ 28.7 
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