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มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

       รายงานผลการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2559 - 2560 นำาเสนอเป็นรายวันเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง 
ในวันต่อ ๆ ไป และเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ หลังเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะดำาเนินการ รวบรวมและจัดทำาเป็น
รูปเล่มเผยแพร่ต่อไป 

 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

รายงานผลการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

S akon N ak hon  R ajabhat  U n i vers i t y

 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

เวลา มหาวิทยาลัย
ระดับการศึกษา

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1,172 106 27

รอบสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,173 11 1

ผู้สำาเร็จการศึกษา  

สำาเร็จการศึกษา   ป.ตรี 94.21% ป.โท 5.79% 

ม.ราชภัฏสกลนคร ม.ราชภัฏนครราชสีมา

การเดินทาง รถส่วนตัว  78.42%  

รถโดยสาร    5.26%  

รถจ้างเหมา 16.32%  

ค่าใช้จ่ายต่อคน โดยเฉลี่ยรวมเป็นเงิน 8,876 บาท

ตำ่าสุด     500 บาท  

สูงสุด 40,000 บาท  

ผู้ติดตาม โดยเฉลี่ย  6 คน

ตำ่าสุด     1 คน  

สูงสุด   20 คน  

ญาติผู้สำาเร็จการศึกษา  

เพศ  ชาย 43.50%   หญิง 56.50%  

การเดินทาง รถส่วนตัว   74.25%  

รถโดยสาร    3.50%  

ผู้สำาเร็จการศึกษา 
380 คน

ญาติผู้สำาเร็จการศึกษา
 400 คน

บุคล
ากร

 50
 คน

ความเกี่ยวข้อง 
กับผู้สำาเร็จ 
การศึกษา

พี่น้อง/ญาติ   39.25% 

บิดา/มารดา 40.50%
เพื่อน           12.50%  

บุตร/ธิดา   1.25%

เพศ  ชาย 28.95%  หญิง 71.05%  

รถจ้างเหมา  22.25%  

บุคลากรที่มาร่วมพิธี

สังกัด ม.ราชภัฏสกลนคร    52.00%  

ม.ราชภัฏนครราชสีมา 38.00% 

ช่วงเวลา 
ปฏิบัติหน้าที่

รอบแรก        60.00% 
รอบสอง       40.00%   

เพศ  ชาย 44.00%    หญิง  56.00%

ม.ราชภัฏเชียงใหม่     10.00% 

40.53%
59.47%
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 ความพึงพอใจต่อการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำาเร็จการศึกษา  
ญาติผู้สำาเร็จการศึกษา และบุคลากร

  ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม  
ได้แก่ ผู้สำาเร็จการศึกษา ญาติผู้สำาเร็จการศึกษา และ
บุคลากร กลุ่มตัวอย่าง รวม 830 คน โดยความพึงพอใจ
บางด้านสำารวจจากทุกกลุ่มและบางด้านสำารวจเฉพาะกลุ่ม 
พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัด 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ ในระดับมาก
(X=3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน รายละเอียดดังแผนภูมิ

 มาตรการป้องกัน COVID-19
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงาน

4.51 – 5.00   หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50   หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51 – 3.50   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51 – 2.50   หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.50   หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

ผู้สำาเร็จการศึกษา
ญาติผู้สำาเร็จการศึกษา
บุคลากร

ความพึงพอใจจำาแนกรายด้าน

5

4

3

2

1

0

4.18

3.73
4.34

3.98

ผู้สำาเร็จกา
รศึกษา

ญาติผู้สำาเร็จกา
รศึกษา บุคลากร ภาพรวม

 เกณฑ์การประเมิน

 4.29

ด้านสถานที่

3.73

 4.16

ด้านประชาสัมพันธ์

 4.36

ด้านการต้อนรับ
ด้านการบริการและ 
อำานวยความสะดวก

ด้านอาหารและ 
ของที่ระลึก(X= 3.96)    (X= 3.91)    

(X= 4.04)    (X= 3.93)    

(X= 4.36)    

 4.233.70

 4.14

 4.50
3.87

 4.22  4.21

 3.60

98.43%

เหมาะสม ไม่เหมาะสม

1.57%

พอใช้  : 14.22%

ดี  : 51.20%

ดีมาก : 33.01%

ระดับความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัย
จุดคัดกรอง COVID-19 ยุ่งยาก
ผู้เข้าร่วมงานมีจำานวนมาก
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 ข้อเสนอแนะ

 สิ่งที่ประทับใจ
- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีความพร้อม 
  เป็นอย่างดี (ความถี่ 10) 
- สถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  มีความกว้างขวาง ร่มรื่น (ความถี่ 3) 
- ซุ้มถ่ายภาพสวยงาม (ความถี่ 1) 
- ผู้สำาเร็จการศึกษาและญาติที่มาร่วมแสดงความยินดี (ความถี่ 1) 

ผู้สำาเร็จการศึกษา

- ควรเพิ่มจุดจอดรถ (ความถี่ 4)  
- ควรเพิ่มจุดพักญาติผู้สำาเร็จการศึกษาให้เพียงพอ (ความถี่ 1)
- ควรเพิ่มจุดบริการห้องนำ้า (ความถี่ 1)
- ควรเพิ่มป้ายบอกทางไปห้องนำ้า (ความถี่ 1)
- ควรเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ซุ้มถ่ายภาพ (ความถี่ 1)
- ควรแยกจุดคัดกรองของผู้สำาเร็จการศึกษา  
  กับญาติผู้สำาเร็จการศึกษา (ความถี่ 1)
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 สิ่งที่ประทับใจ

บุคลากร

- ความเป็นระบบและความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติงาน  
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ความถี่ 3)
- การต้อนรับของคณาจารย์ทุกฝ่าย (ความถี่ 2) 
- การให้บริการในทุกด้านดีมาก (ความถี่ 2)
- สถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  มีความสวยงาม (ความถี่ 1)
- นักศึกษาช่วยงานมีกิริยามารยาทดี (ความถี่ 1)

 สิ่งที่ประทับใจ
- สถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  มีความกว้างขวาง ร่มรื่น สวยงาม (ความถี่ 6) 
- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีความพร้อม 
  เป็นอย่างดี (ความถี่ 1)

 ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มจุดจอดรถ (ความถี่ 15)
- ควรเพิ่มจุดบริการห้องนำ้า (ความถี่ 9)
- ควรเพิ่มจุดพักญาติผู้สำาเร็จการศึกษา (ความถี่ 2)
- ควรเพิ่มจุดทิ้งขยะ (ความถี่ 1)
- ควรแจ้งให้ญาติผู้สำาเร็จการศึกษาจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 
  ให้พร้อมก่อนเข้าสู่บริเวณงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  (ความถี่ 1)
- ควรแยกจุดคัดกรองของผู้สำาเร็จการศึกษา  
  กับญาติผู้สำาเร็จการศึกษา (ความถี่ 1)
- ควรเพิ่มจุดประชาสัมพันธ์ (ความถี่ 1)

ญาติผู้สำาเร็จการศึกษา

 ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มจุดประชาสัมพันธ์ (ความถี่ 1)
- ควรปรับปรุงจุดคัดกรอง และการตรวจเลือด (ความถี่ 1)
- ควรมีป้ายแยก ทางเข้า – ทางออก ให้ชัดเจน (ความถี่ 1)
- ควรเพิ่มอาหารว่างและของหวานใต้หอประชุมมหาวชิราลงกรณให้หลากหลาย (ความถี่ 1)
- ควรเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ความถี่ 1)
- ควรมีพัดลมบริเวณใต้หอประชุมมหาวชิราลงกรณเพื่อให้อากาศถ่ายเท (ความถี่ 1)
- ควรมีการประชาสัมพันธ์จุดคัดกรอง (ความถี่ 1)
- ควรมีการแยกจุดคัดกรองของผู้ปฏิบัติงาน กับผู้เข้าร่วมงาน (ความถี่ 1)
- ชักโครกในห้องนำ้าหญิงใต้หอประชุมมหาวชิราลงกรณนำ้าแรงกระเด็นเปรอะเปื้อน (ความถี่ 1)
- ซุ้มถ่ายภาพแออัด (ความถี่ 1)
- แผนผังภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่ชัดเจน (ความถี่ 1)
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 ผลการประเมินโดยการสังเกต
  ผลการประเมินโดยการสังเกต จากผู้สังเกต 8 คน กระจายตามจุดต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย จำาแนกตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

         การจราจร 

    สภาพบรรยากาศทั่วไป
- จุดทิ้งขยะไม่เพียงพอ ขยะล้น บริเวณอาคาร 1, 3, 4  
  และ 19 เนื่องจากมีญาติผู้สำาเร็จการศึกษา 
  หนาแน่นมากที่สุด (รูปที่ 4)
- มีอาสาสมัครเก็บขยะโดยรอบมหาวิทยาลัย (รูปที่ 5)
- ท่อระบายนำ้าบริเวณข้างอาคาร 8 ส่งกลิ่นเหม็น
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง 
  โดยรอบมหาวิทยาลัย
- จุดปฐมพยาบาลมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมให้บริการ  
  ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง สิ้นสุดพิธีพระราชทาน 
  ปริญญาบัตรประจำาวัน (รูปที่ 6)
- บริเวณหน้าอาคาร 8 แสงสว่างไม่เพียงพอ 
- เวลา 19.00 น. ญาติผู้สำาเร็จการศึกษาส่วนใหญ ่
  พักในบริเวณที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (รูปที่ 7)

- เวลา 08.00 – 11.00 น. การจราจรหนาแน่นติดขัด 
  เคลื่อนตัวได้ช้า โดยเฉพาะบริเวณประตู 4 และลานจอดรถ  
  อาคาร14 (รูปที่ 1)
- ปริมาณรถยนต์หนาแน่น ทำาให้จุดจอดรถบริเวณประตู 4  
  จนถึงหลังหอพักชายเอราวัณไม่เพียงพอ มีเพียงจุดจอดรถ 
  บริเวณประตู 5 ที่ให้บริการเพียงพอ (รูปที่ 2)
- เจ้าหน้าที่จราจรมีจำานวนไม่เพียงพอในบางจุด   
  เช่น ถนนเส้นหลังหอพักชายเอราวัณและประตู 4 (รูปที่ 3)

         การประชาสัมพันธ์บริเวณงาน
- เสียงประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนบริเวณประตู 6  
  และในอาคารบางแห่ง (รูปที่ 8)
- มีป้ายแผนผังมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่กระจายอยู่ในจุดต่าง ๆ  
  ทั่วมหาวิทยาลัย (รูปที่ 9)
- ขาดการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจคัดกรอง 
  แก่ญาติผู้สำาเร็จการศึกษา
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเพียงพอ

         การเข้าแถวและเดินแถวของผู้สำาเร็จการศึกษา
 - การเข้าแถวของผู้สำาเร็จการศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

         จุดพักญาติผู้สำาเร็จการศึกษา
- ญาติพักที่บริเวณร่มไม้ เนื่องจากบริเวณจุดพักญาต ิ
  ไม่มีพัดลมให้บริการ  (รูปที่ 10)
- โทรทัศน์วงจรปิดที่จุดพักญาติทุกจุดมีความชัดเจน 
  ทั้งภาพและเสียง (รูปที่ 11)

1

         การรับและการส่งเสด็จ
 - การรับและการส่งเสด็จฯ เป็นระเบียบเรียบร้อย

2 3

4 5

6

7

8 9

10

11
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การคัดกรอง
- จุดคัดกรองทั่วมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ ์
  เพียงพอ (รูปที่ 14)
- ญาติผู้สำาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัย  
  โดยเฉพาะบริเวณถนนทางเดินรอบอาคาร 7, 8, 13  
  และอาคาร 19 (รูปที่ 15)
- ญาติผู้สำาเร็จการศึกษาจำานวนมากที่ไม่เข้ารับการตรวจ 
  คัดกรอง เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอนการเข้าสู่บริเวณงาน 
- พบญาติผู้สำาเร็จการศึกษาเข้าพื้นที่โดยข้ามที่กั้นบริเวณ 
  ถนนวงเวียนหน้าอาคาร 1 (รูปที่ 16)

         การให้บริการต่าง ๆ
การจองรูปและแผ่น DVD
- การจองรูป/จองแผ่น DVD เป็นระเบียบเรียบร้อย

การใช้บริการห้องนำ้า-ห้องสุขา
- ห้องนำ้าประจำาอาคารทุกจุดสะอาด  
  มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี 
- ไม่มีป้ายบอกทางไปห้องนำ้า 
- ห้องนำ้าอาคาร 1 พบประตูชำารุด 1 ห้อง และไม่ได้รับการซ่อมแซม

อาหารและเครื่องดื่ม
- สถานที่จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 
  มีความสะอาด และเพียงพอ
- สถานที่จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของบุคคลภายนอก 
  ไม่แสดงป้ายราคาในบางร้าน (รูปที่ 12) 
- สถานที่บริการอาหารพระราชทานทั่วมหาวิทยาลัย สะอาด  
  และเพียงพอต่อการให้บริการ (รูปที่ 13)
- การให้บริการนำ้าดื่ม ในบริเวณโถงอาคารต่าง ๆ

RDI SNRUสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4297 0154 http://rdi.snru.ac.th

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ปีการศึกษา 2559 - 2560

อ่านรายงานผลการประเมินฯ		
	 					ฉบับออนไลน์ 
	 	 ง่าย	ๆ	แค่สแกน

ดอกไม้/ของที่ระลึก/อื่น ๆ 
- มีความหลากหลาย ได้รับความสนใจเป็นจำานวนมาก
- พบการเร่ขายสินค้าตามบริเวณต่าง ๆ เช่น จุดจอดรถ  
  จุดพักญาติ และริมถนน

จุดนิทรรศการ
- มีการนิทรรศการจิตอาสา สินค้าจากศูนย์ศิลปาชีพ   
  สินค้า OTOP  สินค้าธงฟ้า  ฟาร์มตัวอย่าง   
  และโรงครัวพระราชทานที่บริเวณถนนด้านหลังอาคาร 8  
  (ใกล้สี่แยกศูนย์ รปภ.) (รูปที่ 17)
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