
ค ำน ำ 

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การ

นักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรม ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ณ รอยัลฮิลล์ 

กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร

นักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรม 

2. เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือ จัด

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมเพ่ือจัดกิจกรรมรองรับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือพัฒนาด้านบุคลิกภาพส าหรับผู้น านักศึกษา 

4. เพ่ือเสริมสร้างมารยาทและการเข้าสังคมให้แก่ผุ้น านักศึกษา 

5. เพ่ือให้ได้ผู้น าสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 การด าเนินงานโครงการในครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 

 
 
 
 

งำนกิจกรรมนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 



คณะกรรมกำรบริหำรสภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำและชมรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ระหว่ำงวันที่ 25-27 เมษำยน 2560 
ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จ.นครนำยก  

------------------------------------------------------ 
 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการผู้จัดท าได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 60 ชุด เพ่ือส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดโครงการ สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลเพศ  

 

ตำรำงท่ี 1 แสดง 
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 26 43.33 
หญิง 34 56.67 
รวม 60 100 

 

 จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 34 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 56.67 เพศชาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33  
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ 
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1.2 ข้อมูลคณะ/สังกัด 
ตำรำงท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 

คณะ จ ำนวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม - - 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 9 15 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12 20 
คณะบริหารธรุกิจ 7 11.67 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 11.67 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 6 10 
คณะศลิปศาสตร ์ 6 10 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 6 10 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 11.66 

รวม 60 100 
 

จากข้อมูลมหาวิทยาลัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาเป็นนักศึกษา

จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ15 คณะบริหารธุรกิจ, คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีนักศึกษาเท่ากัน จ านวน 7 คน             

คิดเป็นร้อยละ 11.67 ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลคณะ/สังกัด 
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ   
คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรม โดยผู้ประเมินได้ใช้
เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

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

ส าหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังนี้ 

 สูตร  = ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด 
      จ านวนตัวเลือก 
 แทนค่า  =  5 – 1 
       5 
   = 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 
ค่าคะแนนเฉลี่ยใชช่วง 3.41 – 4.20 คะแนน  หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาเปรียบเทียบ ตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
ผู้ตอบแบบประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษาและชมรม ได้แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ     

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรม     

จ าแนกรายด้าน 

หัวข้อกำรประเมิน x̄   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1. ด้านวิชาการ 4.38 .742 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดการ 4.26 .738 มากที่สุด 

ภำพรวม 4.32 .721 มำกที่สุด 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูล ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภา

นักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรม จ าแนกรายด้าน 

 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่ สุด (x̄  = 4.32 , SD = .721) ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 86.40 โดยด้านที่ มี               

ความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านวิชาการ (x̄  = 4.38, SD = .742) คิดเป็นร้อยละ 87.60  
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาร และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ

ด้านวิชาการ 

หัวข้อกำรประเมิน x̄   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มากน้อยเพียงใด 

4.32 .767 มากที่สุด 

2. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ     
ในการปฏิบัติงานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา   

4.41 .797 มากที่สุด 

3. ท่านได้รับทราบบทบาทของสภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

4.38 .699 มากที่สุด 

รวม 4.37 .852 มำกที่สุด 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูล ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านวิชาการ 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านวิชาการในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̄  = 4.37, SD = .852) คิดเป็นร้อยละ 87.40 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ     

ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา    
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อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.41, SD = .797) คิดเป็นร้อยละ 88.20 รองลงมาคือ ท่านได้รับทราบ

บทบาทของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.38, SD = .699) คิดเป็นร้อยละ 87.60 ตามล าดับ 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ

ด้านการจัดการ 

หัวข้อกำรประเมิน x̄   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 

1. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 4.34 .682 มากที่สุด 
2. คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 4.26 .876 มากที่สุด 
3. การต้อนรับและการบริการ 4.47 .698 มากที่สุด 
4. สถานที่จัดโครงการ 4.28 .767 มากที่สุด 
5. ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 4.36 .639 มากที่สุด 

รวม 4.34 .668 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านการจัดการในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̄  = 4.34, SD = .668) คิดเป็นร้อยละ 86.80 โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ

การต้อนรับและการบริการ (x̄  = 4.47, SD = .698) คิดเป็นร้อยละ 89.40 รองลงมาคือ ที่พัก อาหาร

และเครื่องดื่ม (x̄  = 4.36, SD = .639) คิดเป็นร้อยละ 87.20 ตามล าดับ 
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27 
ตอนที่ 3 สรุปผลกำรบรรลุวัตถุประสงค์จำกกำรสังเกต     

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
และชมรม ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 
 
ผู้ถูกสังเกต... ผู้น านักศึกษา (สโมสนนักศึกษา, องค์การนักศึกษา, สภานักศึกษา)  
 
1. รำยละเอียดท่ีได้จำกกำรสังเกต 
 นักศึกษา ได้รับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา การจัดท างบประมาณ การด าเนินงาน การบริหารงาน       
การติดตามประเมินผล ฯลฯ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด าเนินงานสภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา ชมรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างถูกต้อง 
 การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งผู้น านักศึกษา ได้แก่ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาลุ
คณะท างานทั้งหมด หลังจากการอบรมผู้น านักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ ได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ผู้น านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สามารถบริหารจัดการ
งานชมรม ได้ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ รู้จักวางแผน แบ่งหน้าที่ จัดท าเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ เป็นต้น  
 
2. ผลท่ีได้จำกกำรสังเกต 
 2.1 ผู้น านักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สามารถท างานให้ละล่วง
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 2.2 รู้จักวางแผนงาน และท างานอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบได้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 
  
3. สรุปโดยภำพรวม 
 1. นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติงานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และการท ากิจกรรม
ชมรมต่าง ๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการท างาน
สโมสรของคณะ งานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. เกิดเครือข่ายผู้น านักศึกษาระหว่างคณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท างาน 

3. นักศึกษาผู้น าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความเข้มแข็ง 
สามารถท างานร่วมกันได้ 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนออ่ืน ๆ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

- เป็นโครงการที่ดี ช่วยให้นักศึกษาผู้น ามีความรู้สามารถน ามาใช้ในการท างานได้จริง  

- การบรรยาย หรือเอกสารไม่ควรอัดเนื้อหามากเกินไป ท าให้เกิดความเบื่อ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
คณะกรรมกำรบริหำรสภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำและชมรม 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ระหว่ำงวันที่ 25-27 เมษำยน 2560 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จ.นครนำยก 

------------------------------------------------------ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายธีรพล  ชมชื่น 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จ านวน 70 คน 

งบประมำณ  ได้รับอนุมตัิงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 280,000 บาท 
 

กำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร 

เชิงปริมำณ 

 เป้าหมาย   :  ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วามโครงการ จ านวน 70 คน = 60 คน  

 ผลการด าเนินงาน  :  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 คน 

เชิงคุณภำพ 

 เป้าหมาย   :  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 

 ผลการด าเนินงาน  :  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 86.80 

 เป้าหมาย  : การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 

 ผลการด าเนินงาน : บรรลุตามวัตถุประสงค์จากการสังเกต  

เชิงเวลำ 

 เป้าหมาย  :  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 

 ผลการด าเนินงาน  :  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรบริหำร 

สภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำและชมรม  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ระหว่ำงวันที่ 27-29 เมษำยน 2560 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จ.นครนำยก 

 
------------------------------------------------------ 
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