
สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D” 

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ณ ห้องประชุมเรือสุริยมณฑล ชั้น ๑๐ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา 3D”วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเรือสุริยมณฑล ชั้น ๑๐ อาคาร ๓๐ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ประเมินโครงการด้วยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป   
ของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ ๒ การประเมินจัดโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ด้านดังนี้ ด้านที่ ๑ ความรู้    
ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ ได้รับของผู้ เข้ าร่วมโครงการฯ ด้านที่  ๒ การบริหารจัดการโครงการฯ              
และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผลการประเมินโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตาราง ๑ จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ  
      ๑.๑ ชาย    

 
๒๙ 

 
๓๗.๖๖ 

      ๑.๒ หญิง ๔๘ ๖๒.๓๔ 
๒. กลุ่มเป้าหมาย 
       ๒.๑ สภานักศึกษา 
       ๒.๒ องค์การบริการนิสิตนักศึกษา 
       ๒.๓ สโมสรนักศึกษา 
       ๒.๔ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
       ๒.๕ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
       ๒.๖ อ่ืนๆ 

  
๔ 
๖ 

๑๔ 
๑๒ 
๓๕ 
๖ 

๕.๑๙ 
๗.๗๙ 

๑๘.๑๘ 
๑๕.๕๘ 
๔๕.๔๕ 
๗.๗๙ 

๓. สังกัดคณะ 
       ๓.๑ ครุศาสตร ์
       ๓.๒ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       ๓.๓ วิทยาการจัดการ 
       ๓.๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ๓.๕ วิทยาลัยการดนตรี 

 
๒๖ 
๑๖ 
๑๑ 
๑๔ 
๑๐ 

 
๓๓.๗๗ 
๒๐.๗๘ 
๑๔.๒๙ 
๑๘.๑๘ 
๑๒.๙๙ 

รวม ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 



 จากตาราง ๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ๗๗ คน เป็นเพศหญิง จ านวน ๔๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๔ และเพศชาย จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๖ กลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ สโมสรนักศึกษา จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๘ สังกัดคณะเป็น ครุศาสตร์ จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๗ มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๘    และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๑๘ ตามล าดับ 
ตอนที่ ๒ การประเมินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ตาราง ๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการก่อนและหลัง
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   
 ด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายการประเมิน 

ก่อนอบรม 
 

หลังอบรม 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับ 
การ

ประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับ 
การ

ประเมิน 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๑๐ ๐.๘๕ 
ปาน
กลาง 

๔.๒๒ ๐.๔๘ มาก 

 ๒. บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๐๕ ๐.๘๘ 
ปาน
กลาง 

๔.๒๒ ๐.๖๘ มาก 

 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ 
PDCA 

๓.๐๔ ๐.๘๔ 
ปาน
กลาง 

๔.๒๙ ๐.๗๔ มาก 

 ๔. มีความรู้การวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
     และปรับปรุง 

๓.๐๘ ๐.๗๗ 
ปาน
กลาง 

๔.๓๙ ๐.๖๗ มาก 

 ๕. ประโยชน์ในการใช้กระบวนการ PDCA 
๓.๐๑ ๐.๘๖ 

ปาน
กลาง 

๔.๔๘ ๐.๕๕ มาก 

 ๖. น าความรู้จากกระบวนการ PDCA  
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๓.๐๓ ๐.๘๗ 
ปาน
กลาง 

๔.๔๓ ๐.๕๔ มาก 

 ๗. น าความรู้จากกระบวนการ PDCA  
     การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

๓.๐๓ ๐.๙๐ 
ปาน
กลาง 

๔.๔๗ ๐.๕๕ มาก 

 ๘. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
สถานศึกษา 3D 

๒.๙๗ ๐.๙๔ 
ปาน
กลาง 

๔.๔๓ ๐.๕๔ มาก 



 

จากตาราง ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ก่อนอบรมโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ“บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D” ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = ๓.๐๖) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าประเด็น น านโยบายสถานศึกษา 3D มาใช้ ในการเรียน /การท างานอยู่ในอันดับ
สูงสุด ( X = ๓.๒๐) รองลงมาคือมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( X = ๓.๑๐) และมีความรู้การ
วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบและปรับปรุง ( X = ๓.๐๘)    
         หลังการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๓๘) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็น
ประโยชน์ในการใช้กระบวนการ PDCA อยู่ในอันดับสูงสุด ( X = ๔.๔๘) รองลงมาคือ น าความรู้จากกระบวนการ PDCA การ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ( X = ๔.๔๗) และน านโยบายสถานศึกษา 3D มาใช้ในการเรียน /การท างาน ( X = ๔.๔๕) 
ตามล าดับ  
ตาราง ๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 ด้านการบริหารจัดการโครงการ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การประเมิน 
๑) ด้านวิทยากร 

๑.๑ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร 
 

๔.๔๐ 
 

๐.๕๒ 
 

มาก 
    ๑.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๓๑ ๐.๖๙ มาก 
    ๑.๓ รูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม ๔.๒๑ ๐.๘๐ มาก 

สรุปรวมรายด้าน ๔.๓๑ ๐.๗๔ มาก 

๒) ด้านการด าเนินการจัดการจัดฝึกอบรมฯ 
     ๒.๑ เอกสารประกอบการอบรม 

 
๔.๑๐ 

 
๐.๖๙ 

 
มาก 

 ๒.๒ ระยะเวลาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ๓.๙๔ ๐.๘๑ มาก 
 ๒.๓ สถานที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ๔.๒๓ ๐.๗๔ มาก 
 ๒.๔ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๒๕ ๐.๗๘ มาก 

 ๒.๕ อาหารและเครื่องดื่ม ๔.๔๐ ๐.๗๓ มาก 

สรุปรวมรายด้าน ๔.๑๘ ๐.๗๗ มาก 

รวม ๔.๒๓ ๐.๗๖ มาก 

 

 ๙. มีความรู้ด้านประชาธิปไตย คุณธรรม 
  จริยธรรม และภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

๓.๐๕ ๐.๘๕ 
ปาน
กลาง 

๔.๔๓ ๐.๕๗ มาก 

 ๑๐.  น านโยบายสถานศึกษา 3D มาใช้ 
        ในการเรียน /การท างาน 

๓.๒๐ ๑.๐๗ 
ปาน
กลาง 

๔.๔๕ ๐.๕๒ มาก 

สรุปรวมรายด้าน ๓.๐๖ ๐.๘๙ 
ปาน
กลาง 

๔.๓๘ ๐.๖๓ มาก 



 จากตาราง ๒ พบว่า ด้านการบริหารจัดการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๓)  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านการบริหารจัดการโครงการด้านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๓๑) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากร อยู่ในอันดับสูงสุด ( X = ๔.๔๐) รองลงมาคือความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ ( X = ๔.๓๑) และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม ( X = ๔.๒๑) ส่วนในด้านการด าเนินการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = ๔.๑๘) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาหารและเครื่องดื่ม
อยู่ในอันดับสูงสุด ( X = ๔.๔๐) รองลงมาคือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   ( X = ๔.๒๕) และสถานที่จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ( X = ๔.๒๓) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   ๑. เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมากเกินไป 
   ๒. ควรมีเนื้อหาในการอบรมมากกว่านี้ 
   ๓. ควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D” 
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ณ ห้องประชุมเรือสุริยมณฑล ชั้น ๑๐ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

 


