
สรุปแบบประเมินโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ประจ าปีการศึกษา 2565ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเพศ    

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 24 23.30 

หญิง 79 76.70 

รวม 103 100 

อาย ุ   

21-30 ปี 14 13.59 

31-40 ปี 28 27.18 

41-50 ปี 38 36.89 

51 ปีขึ้นไป 23 22.33 

รวม 103 100.00 

การศึกษา   

ปริญญาตรี 50 48.54 

ปริญญาโท 52 50.49 

ปริญญาเอก 1 0.97 

รวม 103 100.00 

ต าแหน่ง   

อาจารย์แนะแนว 75 72.82 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 11 10.68 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 8 7.77 

อื่นๆ 9 8.74 

รวม 103 100.00 

สถานศึกษาอยู่ในเขตพ้ืนที ่   

บุรีรัมย์ 89 86.41 

นครราชสีมา 6 5.83 

ร้อยเอ็ด 3 2.91 

สุรินทร์ 4 3.88 

ศรีสะเกษ 1 0.97 

รวม 103 100.00 

 



       ตอนที่ 2 ความพึงพอใจกิจกรรม 

ข้อ ด้านการให้บริการของผู้ด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย SD 

1 ผู้จัดมีการประสานงานท่ีดีทั้งก่อนจัดและในขณะที่จัดงาน 4.84 0.41 

2 ขณะจัดงานมีการให้บริการด้วยความสะดวก ดูแลเอาใจใส่ เสียสละและเป็นมิตร 4.87 0.36 

3 ท่านพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานนี ้ 4.81 0.44 

4 สถานท่ีที่จัดงานมีความเหมาะสม 4.87 0.39 

5 การท าหน้าท่ีของพิธีกร มีความเหมาะสม 4.83 0.41 

6 ก าหนดการ และระยะเวลาในการจัดมีความเหมาะสม 4.41 0.8 

7 การรับลงทะเบียน 4.84 0.39 

8 พิธิเปิด 4.6 0.72 

9 การแนะน าคณะวิทยาศาสตร ์ 4.59 0.62 

10 การแนะน าคณะวิทยาการจัดการ 4.53 0.65 

11 การแนะน าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4.54 0.67 

12 การแนะน าคณะครุศาสตร ์ 4.63 0.58 

13 การแนะน าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.55 0.62 

14 การแนะน าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.58 0.6 

15 การแนะน าคณะพยาบาลศาสตร์ 4.6 0.58 

16 การแนะน าคณะต่างๆ 7 คณะ โดยภาพรวม 4.57 0.65 

17 สถานท่ีจอดรถ 4.64 0.62 

18 อาหารว่าง 4.66 0.69 

19 อาหารกลางวัน 4.61 0.7 

20 โดยภาพรวมแล้วท่านพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี ้ 4.7 0.65 

  รวม 4.67 0.58 

 

ตอนที่ 3 ความต้องการในการเพิ่มทักษะ 

รายการ จ านวน 

ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 32 

ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 17 

ด้านจิตวิทยาการแนะแนว 54 

รวม 103 

 



  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) 

ข้อเสนอแนะการชมเชย 

ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญกับการแนะแนวศึกษาต่อ แบะจัดกิจกรรมได้ประทับใจมาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดงานได้ยิ่งใหญ่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นให้ความรู้แนะแนวดีมากสมควรเป็น

สถาบันผลิตครูมืออาชีพอย่างแท้จริง 

ดีค่ะ 

จัดงานได้ดีมากค่ะ อบอุ่นมาก 

Excellent  

กิจกรรมส่งเสริมการเรียน 

ชื่นชมคณะพยาบาลที่น าเสนอได้น่าสนใจเห็นภาพชัดเจนถึงแม้นว่าจะหิวข้าวมาก 

Open house 

การบริหารจัดการด้านเวลาให้เหมาะสมค่ะ โดยรวมดีมากแล้วค่ะ 

ในภาพรวมการแนะแนวก ็อยู่ในระดับกีมากคะ 

ขอขอบคุณการต้อนรับท่ีอบอุ่นมากคะ 

ขอบคุณมากค่ะ 

จัดงานได้ดีมากครับ 

ให้มีการจัดขึ้นอีก 

จัดกิจกรรมได้ดีและได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

ดีมากค่ะ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ประจักษ์ ภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าที่สถาบันแห่งนี้ 

จัดได้ดีมากค่ะ 

ขอบคุณส าหรับกิจกรรมดีๆ 

ดีค่ะ 

สร้างความเข้าใจที่ดีต่อ มรภ.บร. เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อการเรียนต่อ และประกอบอาชีพครับ 

เป็นโครงการมี่ดีมากคะ 

ดีมากค่ะ 

ขอบคุณคณะผู้จัดงานมากๆค่ะ 

ดีแล้วคะ 

ควจจัดกิจกรรมแบบนี้อีก และพาคณะครูไปดูบริบท ดูการปฏิบัติงานของแต่ละสาขา 

ขอบคุณค่ะ 

ชื่นชมการให้รางวัลของมหาวิทยาลัยมาก เป็นก าลังใจให้ครูแนะแนวเป็นอย่างดีค่ะ 

ดีเย่ียม 

มหาวิทยาวิทยาลัย ได้มีการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับคณะครูได้เย่ียมค่ะ 

การน าเสนอที่น่าสนใจ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Thank you มากๆคร้า 

D 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกดีแล้ว 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ 

การน าเสนอควรให้กระชับ 

อยากให้ปรับรูปแบบบ้าง เป็นเหมือนเดิมทุกๆป ีอย่างแนะน าคณะไม่จ าเป็นให้ครูแนะแนวฟังเพราะฟังเหมือนเดิมในทุกๆ

ปี อยากให้น าเสนอจุดเด่นๆที่ไม่ซ้ าเดิม 

แต่ละคณะไม่ควรใช้วลามากเกินไป ควรท าเป็น สื่อรูปแบบต่างจะดีมากๆค่ะ 

 พิธีการควรเร่ิมและกระชับมากกว่านี้ 

อยากให้ย่นระยะเวลานิดหนึ่งครับ 

เวลาแต่โดยรวมนาน 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้
อย่างเต็มภาคภูมิ 

ระยะเวลาในการน าเสนอ คณะ สาขาวิชา นานเกินไป ไม่ตามก าหนดเลาที่เตรียมไว้ 

กระชับเวลาให้เป้นตามก าหนดการ ผอ และครุ ทราบแล้ว รายละเอียดให้เน้นวันเด้กมาครับ 

หาก สามารถ กระชับ การน าเสนอแต่ละสาขาจะดีมากครับ 

อยากให้ลดเวลาน าเสนอของแต่ละคณะลงเพ่ิมเวลาสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครดีกว่าค่ะ 

การแนะน าของแต่ละคณะใช้เวลานานเกินไป พิธีการเร่ิมช้ามากค่ะ 

เร่ืองอาหารว่าง นักศึกษาอาจจะสังเกตไม่ทั้วถึง ในการบริการ 

ควรปรับเปลี่ยนการแนะน าคณะต่างๆลง 

การน าเสนอของแต่ละคณะควรกระชับเวลาให้มากกว่านี ้

ควรเพ่ิมรายละเอียดของแต่ละคณะให้มากขึ้น 

การน าเสนอ เลยเวลาอาหารกลางวัน 

ระยะเวลาน าเสนอ บางคณะยาวนานเกินไป 



 

 

 

อื่นๆ 

ออกเย่ียมไปตามโรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนอยากมาเรียน 

อยากให้จัดเวลาในการบรรยายเกี่ยวกับการรับสมัครมากกว่านี้ มีการถามตอบ มีการอธิบายเกณฑ์เพ่ิมเติมจาก

ระเบียบการที่ก าหนด เพราะนักเรียนจะสอบถามครูแนะแนวส่วนนี้เยอะเหมือนกันค่ะ 

open house อยากให้นักเรียนม.6มาทุกคนค่ะ 

สรุปยอดนักเรียนจากสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาในมหาลัย  แต่ละปี ตามรายชื่อ รร. 

ปีหน้าไม่เอากระเป๋าแล้วนะครับ ขอเป็นร่มนะครับ 

นักเรียนที่เรียนคณะครุศาสตร์ ยังมีนโยบายให้อยู่หอใน ตลอด 4-5 ปี อยู่ไหมครับ 

จัดอบรมครู 

ปีหน้าเปลี่ยนสีกระเป๋าเดินทางเป็นสีใหม่ๆบ้างค่ะ 

อยากให้มีวิธีการน าเสนอที่หลากหลาย 


