
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบตัิงานโครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย  

********************* 
 

ก.  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย               

2. กลุมกิจกรรม คณะกรรมการดําเนินโครงการ   จํานวน  15  คน 
 นักศึกษาชวยปฏิบัติงาน   จํานวน  60  คน 
                                                                                                            

3. ช่ือมหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ นายกัมพล   ดวงสีใส 
                                                                         

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 20 – 23 สิงหาคม 2556 

 
6. สถานท่ีปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข.  ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
7. จํานวนผูเขารวมโครงการ  รวมท้ังสิ้น     70  คน   ไดแก 

7.1 อาจารย/เจาหนาท่ี ผูควบคุมดูแล     10 คน 
7.2 นักศึกษาชวยปฏิบัติงาน  60 คน 

 

ค.  รายงานผลการใชจายเงิน  
8. แหลงเงินอุดหนุน งบประมาณท่ีไดรับ จายจริง  

 เงินงบประมาณแผนดิน งบรายจายอ่ืน 200,000 138,739.20 บาท 
9. รายจายในการดําเนินโครงการ งบประมาณท่ีไดรับ จายจริง  

9.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,000.00 3,800.00 บาท 

9.2 คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน   48,000.00 48,000.00 บาท 

9.3 คาอาหารกลางวัน 9,000.00 4,940.00 บาท   

9.4 คาอาหารวาง 3,000.00 1,900.00 บาท 

9.5 คาเชาเหมารถบัส     48,000.00 15,000.00 บาท 

9.6 คาผานทางพิเศษ 1,500.00 350.00 บาท  

9.7 คาจัดจางทําปายไวนิล 
9.8 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
9.9 คาจัดทํารูปเลมรายงาน   
9.10 คาวัสดุโครงการ   

15,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
44,500.00 

15,000.00 
00.00 

5,250.00 
44,499.20 

บาท 
บาท  
บาท 
บาท 

                             รวมคาใชจายในการดําเนินโครงการท้ังสิ้น 200,000.00 138,739.20 บาท  

(แปดแสนเกาหม่ืนแปดพันสี่รอยสามสิบเกาบาทหกสิบสตางค) 

 

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  
10. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

  

10.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
10.2 มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของการพัฒนากิจการนักศึกษาระหวาง

มหาวิทยาลัย 
10.3 อาจารยและนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางกันเพ่ือการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ และพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพ 

10.4 มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการวิชาการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัย 

10.5 รณรงคและเผยแพรกิจกรรมดานการประกันคุณภาพนักศึกษาใหนักศึกษาไดรูอยางท่ัวถึง 
 
 
 
 
 



 

11. การดําเนินงาน 
11.1 การแสดงนิทรรศการ 

- นิทรรศการผลงานนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
- การสาธิตการทําขนมไทยจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
- การสาธิตการทํางานประดิษฐจากแผนทองและแผนเงินจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยี   

คหกรรมศาสตร 
11.2  การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม 

-    การแสดงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สี่แผนดิน เดอะมิวสิเคิล” 
           11.3  การนําเสนอผลงานดานการประกันคุณภาพ 
   -     นําเสนอแผนการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
   -     นําเสนอโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุนท่ี ๙ 

 
12. การบรรลุเปาหมายของโครงการ 

   เชิงปริมาณ  :  
  เปาหมาย มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 75 คน 
  ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 70 คน 
 

 เชิงคุณภาพ  :  
  เปาหมาย การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 85 
  ผลการดําเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 89.09 
 

  เปาหมาย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 
  ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85.31 
 

 เชิงเวลา  :  
  เปาหมาย จัดโครงการในชวงเดือนสิงหาคม 2556 
  ผลการดําเนินงาน จัดโครงการในระหวางวันท่ี 20 – 23 สิงหาคม 2556 

      
 
 
 

13. ประโยชนท่ีไดรับ 
13.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
13.2 นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
13.3 นักศึกษาท้ัง 9 มหาวิทยาลัย ไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน 
13.4 นักศึกษาไดมีการเผยแพรผลงานนักศึกษาผานการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาท้ัง 9 

มหาวิทยาลัย 
13.5 มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของการพัฒนากิจการนักศึกษาระหวาง

มหาวิทยาลัย 



 

14. สรุปผลการประเมินตอการจัดโครงการ 
 

การสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมของผู เขารวมโครงการไดแจกแบบประเมิน                 
ใหแกผูเขาชมนิทรรศการและการแสดง จํานวน 235 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

 

ขอมูลท่ัวไป 
1. ขอมูลเพศ 
 จากขอมูลเพศของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเปนเพศชาย รอยละ 60.0   เปนเพศหญิง     

รอยละ 40.0 ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ    
       N = 235 

เพศ จํานวน รอยละ 
 ชาย 94 60.0 

 หญิง 141 40.0 

รวม 235 100.0 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงขอมูลเพศ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
2. ขอมูลมหาวิทยาลัย 
 จากขอมูลมหาวิทยาลัยของผูตอบแบบสอบถาม พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลองลงมาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดังแสดงในตารางท่ี 2 และแผนภูมิท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามช้ันป 
       N = 235 

มหาวิทยาลัย จํานวน รอยละ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 8.51 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 78 33.19 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 17 7.23 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 44 18.72 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 19 8.09 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร 14 5.96 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12 5.11 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 10 4.26 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 21 8.94 

รวม 235 100 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงขอมูลมหาวิทยาลัย 

 
 



 

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
  

 การประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของผูเขารวมโครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย โดยผูประเมินไดใชเกณฑการวัดระดับความพึง
พอใจเปนแบบมาตรสวนประเมินคา  (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ 

1. “พึงพอใจนอยท่ีสุด”  ให  1 คะแนน 
2. “พึงพอใจนอย”   ให  2 คะแนน 
3. “พึงพอใจปานกลาง”  ให 3 คะแนน 
4. “พึงพอใจมาก”   ให  4 คะแนน 
5. “พึงพอใจมากท่ีสุด”  ให  5 คะแนน 

 

สําหรับเกณฑการแปรผลคาเฉลี่ยแตละคะแนน ใชสูตร ดังนี้  
 

 สูตร  = 
 
     แทนคา =    
    
     

   =  0.80 
 

คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง “พึงพอใจในระดับนอย” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “พึงพอใจในระดับปานกลาง” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  “พึงพอใจในระดับมาก” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง “พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด” 

 
จากการวิเคราะหขอมูล และนํามาเปรียบเทียบตามเกณฑการประเมินความพึงพอใจ พบวา          

ผูตอบแบบประเมินผลโครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย ไดแสดงความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไวดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสรางความ
รวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย จําแนกรายดาน  

  N = 235 

หัวขอการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานวชิาการ 3.93 .802 มาก 
2. ดานนิทรรศการและการแสดง 4.35 .604 มากที่สุด 
3. ดานการจัดการ 4.45 .728 มากที่สุด 
4. ดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 4.45 .629 มากที่สุด 

รวม 4.34 .311 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยูในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.34, SD = .311) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 86.8 โดยดานท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ดาน     
การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ( x = 4.55, SD = .070)  และดานการจัดการ ( x = 4.45, SD = .728) 

คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด  
จํานวนตัวเลือก 

5 – 1 
5 



 

รองลงมา คือ ดานนิทรรศการและการแสดง ( x = 4.35, SD = .604) ดานวิชาการ ( x = 3.93, SD = .802) และ 
ตามลําดับ 
 ผูเขารวมโครงการไดแสดงความพึงพอใจตอการจัดโครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ            
ดานวิชาการ 

N = 235 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ทานคาดหวังจะไดรับความรูดานการประกันคุณภาพจากการ
เขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้มากนอยเพียงใด 

3.69 .767 มาก 

2. หลังสิ้นสดุโครงการ ทานไดรับความรูมากนอยเพียงใด 4.14 .877 มาก 
3. ทานไดรับความรูความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพมากนอยเพียงใด 

3.97 .688 มาก 

รวม 3.93 .802 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอดานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( x = 3.93, SD = .802) โดยหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ หลังสิ้นสุดโครงการ ทานไดรับความรูมาก

นอยเพียงใด ( x = 4.14, SD = .877) และหัวขอท่ีมีความพึงพอใจต่ําท่ีสุด คือ ทานคาดหวังจะไดรับความรูดานการ

ประกันคุณภาพจากการเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้มากนอยเพียงใด ( x = 3.69, SD = .767) 
 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ            
ดานนิทรรศการและการแสดง 

N = 235 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. รูปแบบการจัดนิทรรศการ 4.27 .687 มากที่สุด 

2. การตอบขอซักถามในสวนของนิทรรศการ 4.22 .632 มากที่สุด 

3. การถายทอดความรูทางดานวิชาชีพ 4.46 .525 มากที่สุด 

4. รูปแบบการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีความเหมาะสม 4.74 .492 มากที่สุด 

5. ระยะเวลาของการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีความเหมาะสม 4.05 .409 มาก 

รวม 4.35 .604 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอดานนิทรรศการและการแสดงในภาพ
รวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.35, SD = .604) โดยหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ รูปแบบการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมมีความเหมาะสม ( x = 4.74, SD = .492) และหัวขอท่ีมีความพึงพอใจต่ําท่ีสุด คือ ระยะเวลาของ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมมีความเหมาะสม ( x = 4.05, SD = .409) 

 
 

 



 

ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ            
ดานการจัดการ 

N = 235 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 4.52 .615 มากที่สุด 

2. คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ 4.15 .865 มาก 

3. การตอนรับและบริการ 4.12 .734 มาก 

4. สถานทีจ่ดัโครงการ 4.52 .717 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวฒันธรรม 4.51 .718 มากที่สุด 

6. ความเอาใจใสของอาจารยผูควบคุมดูแล 4.86 .339 มากที่สุด 

รวม 4.45 .728 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 6 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอดานการจัดการในภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( x = 4.45, SD = 0.728) โดยหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ หัวความเอาใจใสของอาจารยผู

ควบคุมดูแล ( x = 4.86, SD = .339) และหัวขอท่ีมีความพึงพอใจต่ําท่ีสุด คือ การตอนรับและบริการ ( x = 4.12, 
SD = .734) 
 

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 จากการวิเคราะหขอมูล และนํามาเปรียบเทียบตามเกณฑการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมินผล
โครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย ไดแสดง
ความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ 

N = 26 

รายการ x  S.D. ระดับเกณฑ 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการสรางระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

3.97 .502 มาก 

2. มีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของการพัฒนากิจการ
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

4.37 .714 มากที่สุด 

3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางกันเพ่ือ
การพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

4.67 .476 มากที่สุด 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการแสดงผลงานนักศึกษา การแสดง
ดานศิลปวัฒนธรรม 

4.68 .526 มากที่สุด 

5. เ พ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและสร างภาพลักษณ ท่ีดีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4.59 .586 มากที่สุด 

รวม 4.45 .629 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 7 พบวา ผูเขารวมโครงการ มีความคิดเห็นการจัดกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x = 4.45, SD = .629) โดยหัวขอท่ีมีความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดรับสูงสุด คือ หัวขอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากการแสดงผลงานนักศึกษา การแสดงดานศิลปวัฒนธรรม ( x = 4.68,  SD = .526) และหัวขอท่ีมีความ



 

คิดเห็นตอสิ่งท่ีไดรับนอยท่ีสุด คือ หัวขอนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการสรางระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ( x = 3.97, SD = .502) 
 
ความคิดเห็นและขอเสนออ่ืนๆ ของผูเขารวมโครงการ  
 

1. หลังจากทานไดเขารวมโครงการนี้แลว ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการนี้อยางไร 
- เปนโครงการท่ีดี กิจกรรมนี้ทําใหนักศึกษาท้ัง 9 มหาวิทยาลัย สรางเครือขายการดําเนิน

กิจกรรมนักศึกษา และเครือขายการประกันคุณภาพ 
- กิจกรรมนี้ทําใหรูจักเพ่ือนๆ มากข้ึน  
- เปนโครงการท่ีดี ท่ีชวยใหไดเรียนรูการอยูรวมกัน การเขาสังคม และปรับเปลี่ยนทัศนคติตางๆ 
 
2. กิจกรรมของโครงการนี้ ทานเห็นวาสิ่งใดควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหดียิ่งข้ึน 
- อยากใหปรับปรุงตารางกิจกรรมและกําหนดการตางๆ ใหมีความแนนอนมากกวานี้ และให

เหมาะสมตอระยะเวลาดวย  
- ระยะเวลาการดําเนินโครงการนอยเกินไป  
- อยากใหมีการจัดสถานท่ีท่ีเปนสาธารณะ บุคคลภายนอกสามารถเขามาชมนิทรรศการและการ

แสดงได 
- อยากมีระยะเวลาในการจัดนิทรรศการนานกวานี้ 

 
15. ปญหาและอุปสรรค 

 15.1 การเดินทางเนื่องจากการเดินทางไปยังสถานท่ีจัดกิจกรรมมีนักศึกษาหลายกลุมท่ีจะตองเดินทาง
ในเวลาท่ีแตกตางกันและรถรับ – สงนักศึกษามีอยางจํากัดทําใหการจัดสรรรถรถรับ – สงนักศึกษา และผูบริหาร
เปนไปไดยาก ทําใหรถตูตองวิ่งหลายรอบในการรับ – สั่งผูบริหาร นักศึกษา และขนวัสดุอุปกรณในการดําเนิน
โครงการ 

 15.2 การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ ไมมีการวางแผนท่ีดีในการขนยายสิ่งขอไปยังสถานท่ีจัดโครงการ 
 15.3 สวนมากนักศึกษาติดเรียนทําใหเกิดปญหาในการเขารวมกิจกรรม 

 
16. ขอเสนอแนะ 
 - ควรมีการประสานงานรถ และวางแผนการใชรถใหมีประสิทธิภาพ  
 - การวางแผนการจัดนิทรรศการ ควรกําหนดระยะเวลาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
กิจกรรมครั้งท่ีผานมาชวงเวลาในการจัดนิทรรศการมีนอยเกินไป 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายช่ืออาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 
โครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

๑.     นางประดิษฐา  นาครักษา  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  
๒.     นางสาวมงคลรัตน กอนเครือ  หัวหนางานสงเสริมศักยภาพนักศึกษา 
๓.     นายกัมพล  ดวงสีใส   หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา 
๔.     นางสาวขนิษฐา สุริยะ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
๕.     วาท่ีรอยตรีธนินทธร ศรีธนสินธร  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
๖.     นายธีรพล  ชมชื่น   นักวิชาการศึกษา 
๗.     นายอัศนพล  กิตติรัตนาโชติ  นักวิชาการศึกษา    
๘.     นายถิรเดช  โจซ้ิม   ประธานสภานักศึกษา   
๙.     นายเอกลักษณ แถนสีแสง  นายกองคการนักศึกษา   
๑๐. นางสาวจิรธร  สีสังข   ประธานเพชรราชมงคลรุนท่ี 9  
๑๑. นายมนตรี  พงษเกษม  พนักงานขับรถ   
๑๒. นายพิชิต  เสถียรศรี  พนักงานขับรถ  
๑๓. นายพสธร  บูลวิบูรณ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๑๔. นายนิฐิพงษ  ชอบสะอาด  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๑๕. นางสาวเจนจิรา ใจโต   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๑๖. นายพิชัย  ชอบสุข   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๑๗. นายวรุฒน  นอยพันธ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๑๘. นายพิศุทธ  สุทธะลักษณ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๑๙. นายพิพัฒน  เพ็ชรพันธ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
๒๐. นายธนพล  แซเซียว   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๑. นางสาวกมนนัทธ โชติกวนิช  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๒. นายอนวัช  อัศวพรวิพุธ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๓. นายชิษณุวิชญ มิตรประเสิฐยิ่ง  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๔. นางสาวจุฑามาศ คําแกว   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๕. นางสาวสุวรรณี โพธิสา   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๖. นางสาวสุภาพร ชุติวัฒนกุล  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๗. นางสาวพฤกษชาติ แสงวิทยเวช  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๘. นางสาวณัฐณิชา บุญประยูร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๒๙. นายฐิติพัฒน  ภาคพรต  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๐. นายณรงคฤทธิ์ เจริญชัย   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๑. นายกษิดิศ  เวชนุเคราะห  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๒. นายฉัตรศิริ  แสงคําคม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๓. นายศราวุฒิ  สุขศรี   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๔. นางสาวพิมพิศา ทองอยู   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๕. นางสาวพีรยา  อูทอง   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๖. นายทฤษฎี  กาใจ   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๗. นายกฤษฏา  เวชนุเคราะห  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๘. นายภาณุ  รัตนวุฒิคุณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๓๙. นายอนุศักดิ์  หอมดิบ   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
๔๐. นายสุรศักดิ์  สงเคราะหชาติ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 



 

รายช่ืออาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 
โครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

๔๑. นางสาววรกานต หนูจันทร  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๔๒. ม.ล.พันธุโสภณ สวัสดิวัฒน  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๔๓. นางสาวชลธิญา ศรีกัลยานุกูล  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๔๔. นายภานพ  เชยโสภณ  คณะบริหารธุรกิจ 
๔๕. นายปยะพงษ  ฉิมธง   คณะบริหารธุรกิจ 
๔๖. นางสาวจันทิมา โซวเจริญสุข  คณะบริหารธุรกิจ 
๔๗. นายนันทศักดิ์  ทรัพยกิตติวุฒิ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๔๘. นายมณเฑียร  ยืนยง   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๔๙. นางสาวชุติมา  เชี่ยวอาชา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
๕๐. นางปยะพันธ  พาฬเสวต  คณะวิศวกรรมศาสตร 
๕๑. นางสาวนาฏศิวพร สนธิทรัพย  คณะศิลปศาสตร 
๕๒. นายสุรพงษ  จงวิไลเกษม  คณะศิลปศาสตร 
๕๓. นายสุริยา  พงษสุริยา  คณะศิลปศาสตร 
๕๔. นางสาวณัฐฐา  รวมทรัพย  คณะศิลปศาสตร 
๕๕. นายหัสดิน  อยูกลุด   คณะศิลปศาสตร 
๕๖. นางสาวศิริรัตน ยงวิบูรณ  คณะศิลปศาสตร 
๕๗. นางสาวมัลลิกา วีระเสถียร  คณะศิลปศาสตร 
๕๘. นางสาวปยะฉัตร เท่ียงประเทศ  คณะศิลปศาสตร 
๕๙. นางสาวชญานี แหยมเจริญ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๐. นางสาวปยวรรณ มณฑา   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๑. นางสาวจตุรดา ปญจาบุตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๒. นายจัตรินทร  สูงสุมาลย  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๓. นายณัฐพล  หลีวิบูรณ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๔. นายภาคภูมิ  คุรุวาศรี   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๕. นายสรานันท  มะปรางทอง  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๖. นายพิสิษฐ  บุญวรุณพิทักษ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๗. นางสาวอรุณวตี วรรณโชต ิ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๘. นายณัฐภูมิ  ลิ้มสุวัฒนกุล  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
๖๙. นายจิรวัฒน  หนูชัยแกว  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
๗๐. นายกันตธน  ฉัตรไพศาลศิลป  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยแยกตามคณะ 

 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 23 คน 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 10 คน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 7 คน 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 คน 
คณะบริหารธุรกิจ 4 คน 
คณะศิลปศาสตร 8 คน 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร 2 คน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

 
งานนิทรรศการผลงานนักศึกษา 
 

  

  

  

  
 

 
 
 



 

  

  

  

  

  
 



 

  

  

  

  

  
 



 

  

  

  

  

  
 



 

งานแสดงศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. 
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กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ 
 

+  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

+  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

ระหวางวันท่ี ๒๐ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับน้ีมีท้ังหมด 3 ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบท้ัง 3 ตอน เพ่ือใหการดําเนินโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ 
1. เพศ    

 
 หญิง     ชาย 

2.สังกัด 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   อ่ืน (โปรดระบุ)............................................ 
  

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช  ของทานเพียงระดับเดียว 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 
การนําความรูไปใช 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

ดานวิชาการ 

4. ทานคาดหวังจะไดรับความรูดานการประกันคุณภาพจาก
การเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ีมากนอยเพียงใด 

     

5. หลังสิ้นสดุโครงการ ทานไดรับความรูมากนอยเพียงใด      

6. ทานไดรับความรูความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับการประกันคุณภาพมากนอยเพียงใด 

     

ดานนิทรรศการและการแสดง  

6. รูปแบบการจดันิทรรศการ      

7. การตอบขอซกัถามในสวนของนิทรรศการ      

8. การถายทอดความรูทางดานวิชาชีพ      

9. รูปแบบการแสดงศิลปวัฒนธรรมมคีวามเหมาะสม      

10. ระยะเวลาของการแสดงศลิปวัฒนธรรมมคีวามเหมาะสม      



 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 
การนําความรูไปใช 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

ดานการจัดการ 

7. ความสะดวกสบายในการเดินทาง      

8. คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ      

9. การตอนรับและบริการ      

10. สถานท่ีจัดโครงการ      

11. กิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม      

12. ความเอาใจใสของอาจารยผูควบคมุดูแล      

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

6. นักศึกษามีความรูความเขาใจในเรือ่งการสรางระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ 

     

7. มีการสรางเครือขายการพัฒนาคณุภาพของการพัฒนากิจการ
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

     

8. นักศึกษามีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ประสบการณระหวางกัน
เพ่ือการพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

     

9. มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูจากการแสดงผลงานนักศึกษา การ
แสดงดานศลิปวัฒนธรรม 

     

10. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณท่ีดีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     

 
 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... ......
..........................................................................................................................................................................................................  

 
 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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