
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสมัมนาคณะกรรมการบรหิาร

สภานกัศึกษาและองคก์ารนกัศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระหว่างวนัท่ี ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ ตะบนูบานรีสอรท์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หน่วยงาน : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้รับสรรจัดงบประมาณ : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
ผลการด าเนินงานดังนี้  

ด าเนินงานแล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้  
๑. วัน / สถานที่ด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบูรบานรีสอร์ท 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ผู้บริหาร / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่  ๑๑  คน 
- Staff     ๔  คน 
- ตัวแทนสโมสรนักศึกษาท้ัง ๙ คณะ  ๖๒  คน 

รวมทั้งสิ้น   ๗๗  คน 
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 
๓,๖๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๗,๘๐๐ ๒๖,๔๐๐ 

 
๔. ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 

๔.๑ เชิงปริมาณ 
 เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ คน 
 ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๙๑ คน 
๔.๒ เชิงคุณภาพ 
 เป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเข้าร่มโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕.๐๐ 
 ผลการด าเนินงาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่มโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ 
๔.๓ เชิงเวลา  
 เป้าหมาย โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ ๙๐ 
 ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามก าหนด 



 
 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศกึษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษา และศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในส าหรับนักศึกษาเพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
พร้อมทั้งได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม นั้น 

กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และได้ท าการประเมินผลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหาร
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗    
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้จะน าไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินโครงการของกองพัฒนานักศึกษา 
สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ในครั้งต่อไป ส าหรับการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภา
นักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗         
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวน ๗๗ คน ซึ่งแบ่งเป็น 

ผู้บริหาร/อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน  ๑๑ คน 
STAFF    จ านวน  ๔ คน 
นักศึกษา    จ านวน  ๖๒ คน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผล ได้ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน ๖๐ ชุด และได้รับการประเมิน

กลับมาจ านวน ๕๐ ชุด โดยจะน าเสนอผลการรวบรวมแบบประเมินดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และตอบแบบสอบถาม 
ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ และรองลงเป็นเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ดังตารางที่ 
๑.๑  

 
ตารางที่ ๑.๑ แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๒๙ ๕๘.๐๐ 
หญิง ๒๑ ๔๒.๐๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐ 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย หญิง 

๕๘.๐๐ 
๔๒.๐๐ 

แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ 



 
 

สังกัดคณะ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และตอบแบบสอบถาม 
ส่วนมาก ดังตารางที่ ๑.๒ 

ตารางที่ ๑.๒ แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามสังกัดคณะ 
สังกัด จ านวน ร้อยละ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๕ ๑๐.๐๐ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๖ ๑๒.๐๐ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๖ ๑๒.๐๐ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๖ ๑๒.๐๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๕ ๑๐.๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๘.๐๐ 
คณะบริหารธุรกิจ ๕ ๑๐.๐๐ 
คณะศิลปศาสตร์ ๗ ๑๔.๐๐ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๖ ๑๒.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๐.๐๐ 
๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๘.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๔.๐๐ 
๑๒.๐๐ 

แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามคณะ 



 
 
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมสัมมนา 

การประเมินความพึงพอใจในโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัด
ระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า  (rating scale) แบ่งออกเป็น ๕  ระดับดังนี ้

๑. “พึงพอใจน้อยที่สุด”  ให้  ๑ คะแนน 
๒. “พึงพอใจน้อย”   ให้  ๒ คะแนน 
๓. “พึงพอใจปานกลาง”  ให้ ๓ คะแนน 
๔. “พึงพอใจมาก”   ให้  ๔ คะแนน 
๕. “พึงพอใจมากที่สุด”  ให้  ๕ คะแนน 

 

ส าหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังนี้  
 

 สูตร  = 
 
     แทนค่า =    
    
     

   =  ๐.๘๐ 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึงระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึงระดับความส าคัญมาก 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึงระดับความส าคัญปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึงระดับความส าคัญน้อย 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึงระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนนเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการอบรม    
๑.๑ เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม ๔.๒๒ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๑.๒ หลังการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ๔.๒๙ ๐.๕๙ มากที่สุด 
๑.๓ เนื้อหาของหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ๔.๒๑ ๐.๖๔ มากที่สุด 
๑.๔ ระยะเวลาของการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา ๔.๓๘ ๐.๗๓ มากที่สุด 

รวม ๔.๒๘ ๐.๖๒ มากที่สุด 
ความรู้ความสามารถของวิทยากร    
๒.๑ ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้/
ประสบการณ์) 

๔.๓๑ ๐.๖๘ มากที่สุด 

๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๓๙ ๐.๗๓ มากที่สุด 
๒.๓ การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ๔.๓๘ ๐.๖๖ มากที่สุด 
๒.๔ การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น ๔.๔๑ ๐.๖๒ มากที่สุด 
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติ ๔.๓๐ ๐.๗๒ มากที่สุด 

รวม ๔.๓๖ ๐.๖๘ มากที่สุด 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด  
จ านวนตัวเลือก 

๕ – ๑ 
๕ 



 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
การให้บริการและสถานที่    
๓.๑ การต้อนรับและให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๔.๒๒ ๐.๗๗ มากที่สุด 
๓.๒ อาหารและเครื่องดื่ม ๔.๓๒ ๐.๙๐ มากที่สุด 
๓.๓ สถานที่ในการจัดโครงการ ๔.๑๙ ๐.๙๐ มากที่สุด 
๓.๔ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการ
บรรยาย 

๔.๒๘ ๐.๗๓ มากที่สุด 

๓.๕ ความเอาใจใส่ของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล ๔.๒๑ ๐.๗๖ มากที่สุด 
รวม ๔.๒๕ ๐.๘๓ มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐ ๐.๗๔ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ 

 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์    
๔.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหน้าที่อัน
ถูกต้องของผู้น านักศึกษา มทร.พระนคร 

๔.๔๕ .๕๗ มากที่สุด 

๔.๒ เพ่ือพัฒนาผู้น านักศึกษาให้มีประสิทธิภาพส าหรับ
การบริหารงานองค์กรของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๗ .๗๖ มากที่สุด 

๔.๓ เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาทั้ง ๙ คณะ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และความคิดเห็นในการท างาน และเป็นการเชื่อ
ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้น านักศึกษา 

๔.๕๓ .๔๕ มากที่สุด 

๔.๔ เพ่ือเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภา
นักศึกษา และสรรหาคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาและสภานักศึกษา 

๔.๗๖ .๓๒ มากที่สุด 

๔.๕ เพ่ือสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร ๔.๕๙ .๔๖ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ .๕๑ มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ 
 

จากตารางที่ ๒.๑ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อพิจารณาเป็น
รายได้สรุปได้ดังนี้ ในภาพรวมของด้านเนื้อหาและหลักสูตรการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๘ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .๖๒ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อระยะเวลาของการอบรมเหมาะสมกับ
เนื้อหาเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๓๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .๗๓  

เมื่อพิจารณาเป็นรายได้สรุปได้ดังนี้ ในภาพรวมของด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร         
มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๓๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .๖๘ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อการ



 
 
ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็นเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๔๑ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .๖๒ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายได้สรุปได้ดังนี้ ในภาพรวมของด้านการบริการและสถานที่ มีค่าเฉลี่ยที่ 
๔.๒๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .๘๐ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อการตอบข้อสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการบรรยายเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๘ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .๗๓ 

และด้านสุดท้ายคือการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าด้านการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินให้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๕๔ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .๕๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

  

  



 
 

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  



 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน เพื่อให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป   
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
๑. เพศ     หญิง     ชาย 
 
๒.สังกัด   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
   คณะบรหิารธรุกิจ    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   คณะศลิปศาสตร ์  
    

ตอนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้  ของท่านเพียง
ระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการอบรม 
๑.๑ เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม      

๑.๒ หลังการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา      

๑.๓ เนื้อหาของหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้      

๑.๔ ระยะเวลาของการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา      

ความรู้ความสามารถของวิทยากร 
๒.๑ ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้/ประสบการณ์)      

๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      

๒.๓ การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น      

๒.๔ การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น      

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติ      

 

 



 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

การให้บริการและสถานที่ 
๓.๑ การต้อนรับและให้บริการของเจ้าหน้าที่      

๓.๒ อาหารและเครื่องดื่ม      

๓.๓ สถานที่ในการจัดโครงการ      

๓.๔ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการบรรยาย      

๓.๕ ความเอาใจใส่ของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล      

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหน้าที่อัน
ถูกต้องของผู้น านักศึกษา มทร.พระนคร 

     

๔.๒ เพ่ือพัฒนาผู้น านักศึกษาให้มีประสิทธิภาพส าหรับการ
บริหารงานองค์กรของมหาวิทยาลัย 

     

๔.๓ เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาทั้ง ๙ คณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และความคิดเห็นในการท างาน และเป็นการเชื่อ
ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้น านักศึกษา 

     

๔.๔ เพ่ือเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภา
นักศึกษา และสรรหาคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาและสภานักศึกษา 

     

๔.๕ เพ่ือสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร      

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 


