
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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

ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
วิทยากร    4  คน 
คณะกรรมการด าเนินงาน  8  คน 
นักศึกษา    63  คน 
รวม     75  คน 

3. ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกัมพล ดวงสีใส 

5. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ระหว่างสันที่ 24 – 27 มีนาคม 2557 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.1 วิทยากร   4 คน 
7.2 คณะกรรมการด าเนินงาน 8 คน 
7.3 นักศึกษา   66 คน 
 รวม   78 คน 

 
ค. รายงานผลการใช้เงิน 

8. แหล่งเงินอุดหนุน 
  
ของบรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2557 300,000.00 บาท 299,199.00 บาท 
 
9. รายจ่ายในการด าเนินโครงการ 
  
หมวดค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
หมวดค่าใช้สอย 

- ค่าท่ีพัก 
- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่ารถแท็กซ่ี 
- ค่าผ่านทางพิเศษ 
- ค่าเช่ารถบัส 
- ค่าค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มโครงการ 

หมวดค่าวัสดุ 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลง 
- ค่าวัสดุโครงการ 
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รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 300,000.00 บาท 299,199.00 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 



ง. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

10. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
10.1   เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย 
10.2  เพ่ือให้นักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
10.3   เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในความรู้เรื่องการประกันคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งใน

การส่งเสริมคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
10.4   เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
10.5   เพ่ือรณรงค์การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
10.6   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความข้าใจหลักการ และข้อก าหนดเรื่องการจัดท าเอกสาร 
10.7   เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการจัดท าเอกสารประกันคุณภาพ

นักศึกษา 

11. การด าเนินกิจกรรมการ 
11.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
11.2 แนวทางการเขียนแผนการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

การเขียนแผนงาน/โครงการ 
ขั้นตอนในการเขียนโครงการ 
1. ชื่อแผนงาน 
2. ชื่อโครงการ 
3. หลักการและเหตุผล 
4. วัตถุประสงค์ 
5. เป้าหมาย 
6. วิธีด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
8. งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
11. การประเมินผล 
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
เชิงปริมาณ : 
  เป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการ  75 คน 
  ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 78 คน 

เชิงคุณภาพ : 
  เป้าหมาย  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85.00 
  ผลการด าเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85.66 

  เป้าหมาย  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.00 
  ผลการด าเนินงาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.37 

เชิงเวลา  : 
  เป้าหมาย  จัดโครงการในช่วงเดือนมีนาคม 2557 
  ผลการด าเนินงาน จัดโครงการระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2557 

13. ประโยชน์ที่ได้รับ 
13.1 นักศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย 
13.2 นักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
13.3 นักศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในความรู้เรื่องการประกันคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่ง

ในการส่งเสริมคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
13.4 นักศึกษามีทักษะในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
13.5 นักศึกษามีความรู้ความข้าใจหลักการ และข้อก าหนดเรื่องการจัดท าเอกสาร 
13.6 รณรงค์การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
13.7 นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการจัดท าเอกสารประกัน

คุณภาพนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

การส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการประเมิน จ านวน 50 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลเพศ 
จากแบบสอบถามสามารถสรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่าเป็นเพศชาย 

มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 42.00 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
N = 50 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

29 
21 

58.00 
42.00 

รวม 50 100.00 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
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ชาย หญิง 
ร้อยละ 58.00 42.00

แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 



2. ข้อมูลชั้นปี 
จากแบบสอบถามสามารถสรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชั้นปี พบว่าส่วนมากนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งจะเป็นชั้นปีที่เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามากท่ีสุด 
โดยสามสามารถสรุปได้ดังนี้ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมากท่ีสุดส่วนมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นเป็นนักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 และนักศึกษาขั้นปีที่ 4 คิดเป็นละ 4.00 ตามล าดับ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามชั้นปี 
N = 50 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

5 
18 
25 
2 

10.00 
36.00 
50.00 
4.00 

รวม 50 100.00 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามชั้นปี 
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แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามชั้นปี 



3. ข้อมูลคณะ 
จากแบบสอบถามสามารถสรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามคณะ พบว่านักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
สัดส่วนเท่าๆ กัน โดยนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
14.00 รองลงมาเป็นคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาเป็นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.00  และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 
N = 50 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5 
6 
5 
7 
5 
6 
6 
6 
4 

10.00 
12.00 
10.00 
14.00 
10.00 
12.00 
12.00 
12.00 
8.00 

รวม 50 100.00 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 
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แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 



ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   โดยผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์
การวัดระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า  (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

1. “พึงพอใจน้อยที่สุด”  ให้  1 คะแนน 
2. “พึงพอใจน้อย”   ให้  2 คะแนน 
3. “พึงพอใจปานกลาง”  ให้ 3 คะแนน 
4. “พึงพอใจมาก”   ให้  4 คะแนน 
5. “พึงพอใจมากที่สุด”  ให้  5 คะแนน 

 

ส าหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังนี้  

 

 สูตร  = 

 

     แทนค่า =    

   =  0.80 

ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง “พึงพอใจในระดับน้อย” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “พึงพอใจในระดับปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  “พึงพอใจในระดับมาก” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง “พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด” 

 

 

 

 

 

 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสดุ  

จ านวนตัวเลือก 

5 – 1 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2557 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จ าแนกรายด้าน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

N = 50 
หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม 
2. ด้านการจัดการ 
3. ด้านวิทยากร 

4.27 
4.25 
4.29 

.685 

.707 

.676 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.26 .690 มากที่สุด 
4. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.28 .648 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.26 , S.D. = .690) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.37 โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือด้านวิทยากร (  ̅ = 4.29 , S.D. = .676) รองลงมาเป็นด้านด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม     
(  ̅ = 4.27 , S.D. = .707) และด้านการจัดการ  (  ̅ = 4.25 , S.D. = .685) ตามล าดับ ส าหรับด้านการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประเมินให้อยู่ในระดับมากที่สุด  (  ̅ = 4.28 , S.D. = 
.648) คิดเป็นร้อยละ 85.66 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากการวิเคราะห์ และน ามาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
ได้แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากโครงการดังนี้ 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
ที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

4.22 .708 มากที่สุด 

2. นักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.46 .613 มากที่สุด 

3. นักศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

4.10 .647 มาก 

4. นักศึกษามีทักษะในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 4.24 .657 มากที่สุด 
5. เพื่อรณรงค์การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
4.32 .587 มากที่สุด 

6. นักศึกษามีความรู้ความข้าใจหลักการ และข้อก าหนด
เรื่องการจัดท าเอกสาร 

4.20 .670 มาก 

7. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึก
ปฏิบัติการจัดท าเอกสารประกันคุณภาพนักศึกษา 

4.44 .611 มากที่สุด 

รวม 4.28 .648 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.28 , S.D. = .648) คิดเป็นร้อยละ 85.66 โดยหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมาก
ที่สุด คือหัวข้อนักศึกษามีบทบาทในการสง่เสริมสนบัสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (  ̅ = 4.46 , 
S.D. = .613) หัวข้อรองลงมาคือหัวข้อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการจัดท าเอกสาร
ประกันคุณภาพนักศึกษา (  ̅ = 4.44 , S.D. = .611) หัวข้อเพื่อรณรงค์การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัย (  ̅ = 4.32 , S.D. = .587) หัวข้อนักศึกษามีทักษะในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ (  ̅ = 4.24 , S.D. = .657) หัวข้อนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (  ̅ = 4.22 , S.D. = .708) หัวข้อนักศึกษามีความรู้ความข้าใจ
หลักการ และข้อก าหนดเร่ืองการจัดท าเอกสาร (  ̅ = 4.20 , S.D. = .670) และหัวข้อนักศึกษาตระหนักและให้
ความส าคัญในความรู้เรื่องการประกันคุณภาพและเป็นสว่นหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพของมหาวิทยาลัย (  ̅ = 4.10 
, S.D. = .647) ตามล าดับ 

 



ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แสดงความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 6  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมและมีประโยชน์ 
    ต่อท่าน 

4.36 .663 มากที่สุด 

2.เนื้อของการอบรมตรงกับการคาดหวังและความ  
ต้องการของท่าน 

4.14 .639 มาก 

3.เนื้อหาของการอบรมมีรายละเอียดชัดเจน และ   มี
กรณีตัวอย่างที่ท าให้ท่านเข้าใจ 

4.36 .663 มากที่สุด 

4.เนื้อหาของการอบรมมีความเหมาะสมที่ใชฝ้ึกปฏิบัติ 4.12 .689 มาก 
5.การจัดวิทยากรในการบรรยายในภาพรวมมีความ

เหมาะสมทั้งดา้นความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิค  
การน าเสนอทีน่่าสนใจ 

4.36 .722 มากที่สุด 

รวม 4.26 .685 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการ

ฝึกอบรม ในภาพรวมของด้านนี้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.26 , S.D. = .685) ซึ่งหัวข้อที่ได้รับความพึง

พอใจมากที่สุด คือหัวข้อเนื้อหาของการอบรมเหมาะสมและมปีระโยชน์ต่อทา่น (  ̅ = 4.36 , S.D. = .663) หัวข้อ
การจัดวิทยากรในการบรรยายในภาพรวมมีความเหมาะสมทั้งดา้นความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการน าเสนอที่

น่าสนใจ (  ̅ = 4.36 , S.D. = .622)  และเนื้อหาของการอบรมมีรายละเอียดชัดเจน และ มีกรณีตัวอย่างที่ท าให้

ท่านเข้าใจ (  ̅ = 4.36 , S.D. = .663)  ซึ่งมีค่าระดับคะแนนเฉลีย่เท่ากัน  รองลงมาเป็นหัวข้อเนื้อของการอบรม

ตรงกับการคาดหวังและความตอ้งการของท่าน  (  ̅ = 4.14 , S.D. = .639)  และเนื้อหาของการอบรมมีความ

เหมาะสมที่ใช้ฝึกปฏิบัติ (  ̅ = 4.12 , S.D. = .689)  ตามล าดบั 

 

 

 

 



ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ด้านการจัดการ 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.การติดต่อสอบถามรายละเอียดของการอบรม 4.40 .639 มากที่สุด 
2.การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน 4.18 .661 มาก 
3.การประชาสัมพันธ์การอบรม 4.02 .769 มาก 
4.เอกสารประการอบรม 4.34 .717 มากที่สุด 
5.สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความ 
   ทันสมัย / พร้อมใช้งาน 

4.32 .653 มากที่สุด 

6.การต้อนรับ และการบริการตา่งๆ 4.34 .772 มากที่สุด 
7.สภาพแวดล้อมในห้องสัมมนามีความสะอาดและเปน็

ระเบียบ 
4.18 .629 มาก 

8.การบริการอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.24 .771 มากที่สุด 
รวม 4.25 .707 มากที่สุด 

จากตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการ ในภาพรวมของ

ด้านนี้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.25 , S.D. = .707) ซึ่งหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือหัวข้อการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดของการอบรม  (  ̅ = 4.40 , S.D. = .639) รองลงมาเป็นหัวข้อเอกสารประการอบรม

(  ̅ = 4.34 , S.D. = .717) และหัวข้อการต้อนรับ และการบริการต่างๆ  (  ̅ = 4.34 , S.D. = .772) ซึ่งมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน รองลงเป็นเป็นหัวข้อสื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทนัสมัย / พร้อมใช้งาน  

(  ̅ = 4.32 , S.D. = .653)  หัวข้อการบริการอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม (  ̅ = 4.24 , S.D. = .771) 

หัวข้อการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน  (  ̅ = 4.18 , S.D. = .661)  หัวข้อสภาพแวดล้อมใน

ห้องสัมมนามีความสะอาดและเป็น (  ̅ = 4.18 , S.D. = .629) และหัวข้อสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์การอบรม 

(  ̅ = 4.02 , S.D. = .769)  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ด้านวิทยากร 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้/
ประสบการณ์) 

4.32 .683 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.26 .751 มากที่สุด 
3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.36 .663 มากที่สุด 
4. ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.30 .647 มากที่สุด 
5. กิจกรรมฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร 4.24 .657 มากที่สุด 

รวม 4.29 .657 มากที่สุด 

จากตารางที่ 8 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านวิทยากร ในภาพรวมของ
ด้านนี้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.29 , S.D. = .657) ซึ่งหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือหัวข้อการ
เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น (  ̅ = 4.36 , S.D. = .663) รองลงมาคือหัวข้อความเหมาะสมของ
วิทยากร (ความรู้/ประสบการณ)์  (  ̅ = 4.32 , S.D. = .683)  หัวข้อตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น    
(  ̅ = 4.30 , S.D. = .647)  หัวข้อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (  ̅ = 4.26 , S.D. = .751) และหัวข้อ
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร  (  ̅ = 4.24 , S.D. = .657)  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. หลังจากท่านได้ร่วมโครงการนี้แล้ว ท่านมีความเห็นเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไร 
- เป็นโครงการที่ดี และเป็นกิจกรรมที่ท าให้ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 9 คณะได้รู้จักและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
- รู้จักการท างานเป็นทีม และท าให้กล้าแสดงออกมากข้ึน 
- มีการใช้ความคิดท่ีหลุดออกมานอกกรอบ มีแนวคิดใหม่ๆ ให้ได้ศึกษา เรียนรู้ 
- ท าให้ตัวเองมีวินัย และเรียนรู้การตรงต่อเวลา 
- เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น 
- ได้ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
- มีเครือข่ายการด าเนินกิจกรรมระหว่างเพ่ือนต่างคณะ 
- ควรเพ่ิมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยให้มีกิจกรรมเข้าฐาน เพ่ือให้นักศึกษาได้ช่วยกันคิดและ

แก้ปัญหาในการท างาน 

ปัญหาและอุปสรรค 

- รายชื่อนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนไม่แน่นอน 
- รถตู้ที่รับวิทยากรต้องวิ่งไป – กลับ กรุงเทพ –สมุทรสงคราม หลายรอบ เนื่องจากวิทยากร

บางท่านติดภารกิจ 
- การติดต่อประสานงานวิทยากรที่ขาดการวางแผนที่ดี 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการวางแผนเรื่องรถบัสและรถตู้ส าหรับรับนักศึกษาและวิทยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ควรมีการวางแผนด้านการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ที่มีความชัดเจน 
- ควรมีการประชุมการด าเนินโครงการกับคณะกรรมการด าเนินงานก่อนด าเนินโครงการ 
- ควรประสานงานวิทยากรก่อนด าเนินโครงการล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2557 

ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือวิทยากร คณะกรรมการด าเนินงานและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านวิทยากร 
ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2557 

ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 วิทยากร 
1. พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอ้ือวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัยสยาม 
2. ดร.ปริยากร   มนูเสวต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้อ านวยการ 
       ส านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
3. อาจารย์ชนะ  กร่ ากระโทก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4. ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ 
       ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะกรรมการ 
5. ผศ.ยุทธภูม ิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
6. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   
7. นายกัมพล ดวงสีใส กองพัฒนานักศึกษา   
8. นายธีรพล ชมชื่น กองพัฒนานักศึกษา 
9. นางสาวมงคลรัตน์   ก้อนเครือ   กองพัฒนานักศึกษา   
10. นางสาวมนสิการ ชัยวิบูลย์ผล กองพัฒนานักศึกษา 
11. นางสุนารี จุลพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
12. นายธัญญา ธัญญาวัฒนา กองกลาง 
13. นายดชิฐพงษ ์ เวิ่นทอง กองกลาง 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



รายช่ือนักศึกษา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 

ระหว่างวันที่  24 – 27  มีนาคม 2557 
ณ ตะบูนบาน รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1. นายพีรพล พุกโหมด 
2. นายวิชชา บัวธรรม 
3. น.ส.ลลทริยา วิชาสวัสดิ ์
4. น.ส.เจนจิรา ใจโต 
5. นายนิฐิพงษ์ ชอบสะอาด 
6. นายณรงค์ศักดิ์ จงมีสุข 
7. นายวรุฒน์ น้อยพันธุ์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. น.ส.ทิพาพรรณ นิยมจิตร 
9. นายนนทวัชร เฉลยมณี 
10. น.ส.นิภาพร จรทะผา 
11. น.ส.ปวีณา อินถาโท 
12. นายเกศไกรศร แก้วสามารถ 
13. นายฉัตรศิริ แสงค าคม 
14. น.ส.ศริพร เจริญผล 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
15. นายนรากร ภาคเจริญ 
16. นายธาวิน เหลืองอร่าม 
17. น.ส.พิชชาพร นาคเดช 
18. น.ส.บุญฑิกา เอ่ียมส าอางค์ 
19. น.ส.พิมธิชา เอ่ียมสุเมธ 
20. นายนรากร สุวรรณมาโจ 
21. นายณัฐวุฒิ ลาฬโอฬาร 
คณะบริหารธุรกิจ 
22. นายกิเลนฑ์ ตรีโสภณ 
23. นายจิรายุ วงศ์ลือชา 
24. น.ส.เบญจวรรณ แว่นแก้ว 
25. น.ส.ชลธิชา ชาญชล 
26. น.ส.พรทิพย์ อ่วมกลัด 
27. นายอาธิป ปัญญาประเสิรฐ 
28. นายสุวิชา จ าลองราษฎร์ 

 



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
30. นายอนล ศิริวรรณ 
31. น.ส.สภุาวด ี ศรพรหมฉาย 
32. น.ส.สวุรรณี ธรรมด ารงวิทย์ 
33. นายอัครเดช กาญจนกาศ 
34. นายคงพัฒน์ นกยอก 
35. นายพรีพงษ์ ไกรศรีสุวรรณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36. นายปิยะพันธ์ พาฬเสวต 
37. น.ส.บุษราคัม วุฒิไพศาล 
38. น.ส.ชุติมา เชี่ยวอาชา 
39. นายกรวิทย์ พลพิชัย 
40. นายวสุ สุนทรตุน 
41. นายวิษณุ สุวรรณพาณิชย์ 
42. น.ส.สาวิตร ี จูฑะสุวรรณศิริ 
คณะศิลปศาสตร์ 
43. น.ส.ปรารถนา เกรียงไกร 
44. นายสุรพงษ์ จงวิไลเกษม 
45. น.ส.วชิราภรณ ์ สุรพงศ์วาณิชกุล 
46. น.ส.นวพร แก้วทิพย์ 
47. นายชญานิน ศาศวัตวลี 
48. น.ส.ศิริรัตน ์ ยงวิบูล 
49. น.ส.วนิดา ลาภวิสุทธิสาโรจน ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
50. นายรุวิภาส บรรยงลักษณา 
51. นายธีรนพ บัวไข 
52. น.ส.ดวงกมล นิรชานนท์ 
53. น.ส.กัญญาพร ถนอมนุช 
54. น.ส.สุมาพร สุขทวี 
55. น.ส.กาญจนา สุตภักดิ ์
56. นายอานนท์ แก้วศรีนาท 

 
 
 
 
 
 
 



 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
57. นายกันต์ธน ฉัตรไพศาลศิลป์ 
58. น.ส.วันรพ ี เปี่ยมวัฒนชัย 
59. น.ส.ลัลนล์ลิต ขาวเขียว 
60. น.ส.อาริยา ดีสัน 
61. นายอภิชาติ ปะฏิเต 
62. นายโชคฐิกร  รุณนก 
63. นายอนุพงษ์ ปาสะกะ 
นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 
64. น.ส.ชลธิญา ศรีกัลยานุกูล 
65. นางสาวฐิติภา เกิดทองค า 
66. นายสุริยา พงษ์สุริยา 
67. นายภุชงค์ คุณฉงวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมนิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 

ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2557 
ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

-------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  ชาย   หญิง 
2. ท่านก าหลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีใด  ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 
3. ท่านก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาใด (โปรดระบุ) .......................................................................... 
4. ท่านอยู่ในสังกัดคณะใด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 คณะบริหารธุรกิจ    คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
 คณะศิลปศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

     

2. นักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

3. นักศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

     

4. นักศึกษามีทักษะในการด าเนินงานประกันคุณภาพ      
5. เพื่อรณรงค์การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

     

6. นักศึกษามีความรู้ความข้าใจหลักการ และข้อก าหนดเรื่อง
การจัดท าเอกสาร 

     

7. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการ
จัดท าเอกสารประกันคุณภาพนักศึกษา 

     

 

 

 

 



ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับประเดน็ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการจัดโครงการ 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม      
1.เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมและมีประโยชน์ 
    ต่อท่าน 

     

2.เนื้อของการอบรมตรงกับการคาดหวังและความ  ต้องการของ
ท่าน 

     

3.เนื้อหาของการอบรมมีรายละเอียดชัดเจน และ   มีกรณี
ตัวอย่างที่ท าให้ท่านเข้าใจ 

     

4.เนื้อหาของการอบรมมีความเหมาะสมที่ใชฝ้ึกปฏิบัติ      
5.การจัดวิทยากรในการบรรยายในภาพรวมมีความเหมาะสมทัง้
ด้านความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิค  การน าเสนอที่นา่สนใจ 

     

ด้านการจัดการ      
1.การติดต่อสอบถามรายละเอียดของการอบรม      
2.การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน      
3.การประชาสัมพันธ์การอบรม       
4.เอกสารประการอบรม        
5.สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความ 
   ทันสมัย / พร้อมใช้งาน 

     

6.การต้อนรับ และการบริการตา่งๆ       
7.สภาพแวดล้อมในห้องสัมมนามีความสะอาดและเปน็ระเบียบ      
8.การบริการอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
ด้านวิทยากร      
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้/ประสบการณ์)      
7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
8. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น      
9. ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น      
10. กิจกรรมฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร      

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทร 0 2282 9009 หรือ 0 2665 3777 ต่อ 6508 
โทรสาร 0 2282 9009 หรือ 0 2665 3777 ต่อ 6507 



 
ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 

ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2557 
ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

วัน/เวลา 08.00-10.00 น. 10.00–12.00 น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

12
.00

 –
 1

3.0
0 

น.
 

13.00–15.00 น. 15.00–17.00 น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น 

18
.00

 –
 1

9.0
0 

น.
 

19.00–21.00 น. 
24 มี.ค. 2556 โครงการการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต่อเนื่องจากโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาฯ 

(17.00 น. ลงทะเบียน) 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

โดย อ.ชนะ กร่ ากระโทก 
และ ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 

25 มี.ค. 2556 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
โดย อ.ชนะ กร่ ากระโทก 

และ ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 

บรรยาย เรื่องแนวทางการเขียน
แผนการด าเนินโครงการให้
สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพ 
โดย  

ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 
 

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
เรื่อง การเขียนแผนการด าเนินโครงการ

ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
โดย  

ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 
 

กิจกรรมกลุ่ม 
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง 

“การพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษาขององค์กรผู้น าแต่ละคณะ  

โดย ดร.ปริยากร มนูเสวต และ      
อ.ชนะ กร่ ากระโทก 

กิจกรรมกลุ่ม  
เรื่อง “แนวทางการน าระบบ

ประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพกิจกรรมนักศึกษาระหว่าง

คณะ 
โดย ดร.ปริยากร มนูเสวต 

 06.30–07.30 น. 

รับ
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าน

อา
หา
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้า 0
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0-
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09.00–12.00 น.  13.00–15.00 น. 15.00–17.00 น. 19.00–21.00 น. 

26 มี.ค. 2556  
กิจกรรม 

ออกก าลังกาย 
 

กิจกรรมกลุ่มการสร้างภาวะผู้น าและ 
การท างานเป็นทีม  

โดย อ.ชนะ กร่ ากระโทก 
และ ดร.ปริยากร มนูเสวต 

การบรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา” 
และ เรื่อง “แนวปฏิบัติท่ีดีในการส่งเสริมการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาสู่ระดับสากล 
โดย พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสยาม 

กิจกรรมกลุ่ม 
น าเสนอแผนการด าเนินโครงการ

ให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ 

โดย 
ดร.ปริยากร มนูเสวต 

 06.30–07.30 น. 09.00–12.00 น. 13.00–15.00 น. 15.00-15.30 น. 15.30–18.00 น. 
27 มี.ค. 2556  

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิด 
การด าเนินโครงการตามกระบวนการประกัน

คุณภาพ 
โดย ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 

 

กิจกรรมกลุ่ม 
น าเสนอแผนการด าเนินโครงการตาม

กระบวนการประกันคุณภาพ 
โดย ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
โดย อ.ชนะ กร่ ากระโทก 
ดร.ปริยากร มนูเสวต และ                 
ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 

 
 

เดินทางกลับ  
มทร.พระนคร 

หมายเหตุ  ก าหนดการสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
              พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
.



 


