
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2556
ณ  หอง 3202  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่ 16 ธันวาคม   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

…………………………………….

 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได

กําหนดความมุงหมายสําคัญในการจัดการศึกษา ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา

การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

อยางไรก็ดีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เปนหนวยงานที่กํากับดูแลการ

ประกันคุณภาพภายใน ไดกําหนดตัวบงชี้ที่ 3.2 เกณฑมาตรฐานขอที่ 2. ใหมีกิจกรรมใหความรูและทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา และเกณฑมาตรฐานขอที่ 3.มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงเห็น

ความจําเปนในการจัดอบรมนักศึกษาเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

และสามารถนําความรูและทักษะดานประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการคุณภาพ PDCA และเขาใจระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อใหนักศึกษานํากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใชในการดําเนินการกิจกรรมนักศึกษา

โครงการเปนไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย   ในองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา                                                            

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ดานประกันคุณภาพการศึกษา



ประเภทของโครงการ  โครงการดําเนินการประจําทุกป

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

กลุมเปาหมาย  นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก  จํานวน  30  คน

นักศึกษาในเครือขาย MOU  จํานวน  22  คน

รวมนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 52 คน

วิธีการดําเนินการ จัดกิจกรรมกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบฐานความรูที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการคุณภาพ PDCA และการปรับใชในการดําเนินกิจกรรมดานพัฒนา

นักศึกษา

สถานที่ดําเนินการ     หอง 3202  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกริก

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ     วันที่ 16 ธันวาคม  2556

งบประมาณรายจาย  

จากงบประมาณดําเนินการของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ม.เกริก

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการเขาใจกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA

2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถนํากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใชในการดําเนิน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอันจะสงผลตอคุณภาพในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้โครงการ
1. อยางนอย 80% ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการนักศึกษาเขาใจระบบประกันคุณภาพ 

PDCA ในระดับ ดี ขึ้นไป
2. อยางนอย 80% ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการเห็นวาสามารถนําระบบประกันคุณภาพ 

PDCA ไปสูการปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ ในระดับ ดี ขึ้นไป
3. อยางนอย 90% ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการใน

ระดับ ดี ขึ้นไป



ผลประเมินโครงการ

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป    
 ผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ ทั้งหมด  38  คน   จากเปาหมาย  52 คน  คิดเปนรอยละ 

73.08  

 จํานวนผูตอบแบบประเมิน   ทั้งหมด 35   คน   คิดเปนรอยละ    92.11

จํานวนของผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ   จําแนกตามสถาบันการศึกษา  ดังนี้

สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ
มหาวิทยาลัยเกริก 28 53.85

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 2 3.85

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2 3.85

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2 3.85

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 1.92

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3 5.77

รวมทั้งสิ้น 38 73.08

จํานวนของผูตอบแบบประเมิน   จําแนกตามสถาบันการศึกษา  ดังนี้

สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ
มหาวิทยาลัยเกริก 25 71.43

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 2 5.71

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2 5.71

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2 5.71

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 2.86

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3 8.57

รวมทั้งสิ้น 35 100



สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอโครงการ

 รูปแบบการทํากิจกรรม
ระดับความพึงพอใจ

 ลําดับ หัวขอการประเมิน
ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1 กลุมสัมพันธ 68.57% 25.71% 5.71% - -

2 กิจกรรมฐานความรู 54.29% 34.29% 11.43% - -

 ประโยชนจากการอบรม
ระดับความพึงพอใจ

 ลําดับ หัวขอการประเมิน
ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1 มีความเขาใจกระบวนการคุณภาพ PDCA 

และเขาใจระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

45.71% 37.14% 17.14% - -

2 สามารถนํากระบวนการคุณภาพ PDCA 

ไปสูการปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่

รับผิดชอบได

54.29% 34.29% 11.43% - -

 ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

 ลําดับ หัวขอการประเมิน
ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1 ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการนี้ 74.29% 22.86% 2.86% - -

สวนที่ 3  คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
ลําดับ หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คาเฉลี่ยรวม

รูปแบบการทํากิจกรรม
1 กลุมสัมพันธ 4.63

2 กิจกรรมฐานความรู 4.43
4.53

ประโยชนจากการอบรม
1 มีความเขาใจกระบวนการคุณภาพ PDCA และเขาใจ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.29

2 สามารถนํากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปสูการ

ปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบได
4.43

4.36

ความพึงพอใจ
1 ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการนี้ 4.71 4.71



สวนที่ 4  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการอบรม

1. การไดรูจักเพื่อนเพิ่มที่ไดทํากิจกรรมรวมกันทั้งในมหาวิทยาลัยและตางมหาวิทยาลัย (5 ชุด)

2. การที่ผูเขารวมเปนกันเอง รวมทั้งวิทยากรเปนกันเองทําใหโครงการไมนาเบื่อ (2 ชุด)

3. ไดมิตรภาพและความสามัคคีในลักษณะการทํากิจกรรมที่จัดขึ้น (4 ชุด)

4. การเลนกิจกรรมตามฐาน ทําใหเพื่อนในกลุมไดมีการปรึกษาหารือกัน ไดแบงปนความคิดเห็นกัน 

เพื่อที่จะเลนกิจกรรมในแตละฐาน (10 ชุด)

5. เจาหนาที่ หรือ ผูนํากิจกรรมทั้งทีมงาน สื่อใหเขาใจไดมากขึ้นและกิจกรรมสามารถสานสัมพันธ

ระหวางเพื่อนสถาบันเดียวกันและตางสถาบันไดเร็วและเปนมิตรไดอยางทั่วถึง (2 ชุด)

6. การตอนรับที่อบอุน (2 ชุด)

7. ไดรับความรู ความเขาใจในกระบวนการการประเมินคุณภาพ PDCA (1 ชุด)

8. มีการจัดกิจกรรมที่เปนกันเอง สนุกสนาน ทั้งคณะวิทยากรและนักศึกษา และชวงเวลาในการจัด

กิจกรรม   และการพักรับประทานอาหารเหมาะสมมาก  ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไมเกิดความเครียด   
(1 ชุด)

9. ไดรวมทํากิจกรรมกับสถาบันอื่นๆ ทําใหมีเครือขายความสัมพันธที่ดีตอกัน (1 ชุด)

10. มีความประทับใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํากิจกรรมกลุมในเพื่อนตางสถาบัน (1 ชุด)

11. ไดรูจักเพื่อนใหมในมหาวิทยาลัยอื่นๆ และยังไดทํากิจกรรมที่ไมเคยทํา   และเพื่อนใหมก็มีมนุษย-

สัมพันธที่ดีดวย (1 ชุด)

12. มีความสนุกสนาน ไดเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

(1 ชุด)

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่น ๆ

1. อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้ตอไปทุกป (4 ชุด)

2. ควรมีเวลาเพื่อทําการแลกเปลี่ยนความรูตางๆ หรือโครงการแยกจากกันเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนการ

ประกันคุณภาพของแตละมหาวิทยาลัย (1 ชุด)

3. อยากจะใหผูเขารวมกิจกรรม หรือนักศึกษามาเขารวมกิจกรรมมากกวานี้ และสถานที่ในการจัด

กิจกรรมควรจะกวางกวานี้ แตภาพรวมทั้งหมดออกมาแลว ดีเยี่ยม (1 ชุด)

4. เกม หรือกิจกรรมตางๆ ควรปรับใหอยูในเวลาตามที่กําหนด (1 ชุด)

5. นาจะมีการอบรมนอกสถานที่ (คางคืน1 คืน 2 วัน) เนื่องจากเวลาในการดําเนินกิจกรรมคอนขาง

นอย จึงไดความรูไมเต็มที่ (5 ชุด)

6. สถานที่จัดกิจกรรมควรกวางกวานี้ (2 ชุด)



สรุปผลประเมินตามตัวบงชี้โครงการ

ตัวบงชี้ ผลประเมินตามตัวบงชี้
บรรลุ/  

ไมบรรลุ
1.  อยางนอย 80% ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการนักศึกษาเขาใจระบบประกันคุณภาพ 
PDCA  ในระดับ ดี ขึ้นไป

จากผลการประเมิน  ผูเขารวมโครงการมีความ

เขาใจระบบประกันคุณภาพ PDCA  ในระดับ ดี 

ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  82.86  และมีคาเฉลี่ยความ

พึงใจเทากับ  4.29



2.  อยางนอย 80% ของนักศึกษาที่เขารวม

โครงการเห็นวาสามารถนําระบบประกัน

คุณภาพ PDCA ไปสูการปฏิบัติในโครงการ

หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ ในระดับ ดี ขึ้นไป

จากผลการประเมิน  ผูเขารวมโครงการสามารถนํา

ระบบประกันคุณภาพ PDCA ไปสูการปฏิบัติใน

โครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ ในระดับ ดี ขึ้น

ไป  คิดเปนรอยละ  88.57 และมีคาเฉลี่ยความพึง

ใจเทากับ  4.43



3.  อยางนอย 90% ของนักศึกษาที่เขารวม

โครงการมีความพึงพอใจในการเขารวม

โครงการในระดับ ดี ขึ้นไป

จากผลประเมิน  ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจในการเขารวมโครงการในระดับ ดี ขึ้นไป   

คิดเปนรอยละ  97.14   และมีคาเฉลี่ยความพึงใจ

เทากับ  4.71



ผลการปรับปรุงจากการประเมินปที่ผานมา

จากผลประเมินโครงการในปที่ผานมา  คณะกรรมการประกันคุณภาพเสนอใหเชิญตัวแทน

นักศึกษาเครือขายเขารวม  เพื่อตอบสนองตัวบงชี้ 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  เกณฑ

มาตรฐานขอ 4  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน  ดังนั้นในปการศึกษา 2556  สํานักฯ  จึงไดเชิญมหาวิทยาลัยเครือขาย

ประกันคุณภาพใหสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมโครงการฯ  มหาวิทยาลัยละ 2 คน  จากการดําเนินโครงการฯ  

มีมหาวิทยาลัยเครือขายสงตัวแทนนักศึกษาเขารวม  5  สถาบัน  คือ   มหาวิทยาลัยเซนตจอหน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   และ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จํานวนรวมนักศึกษาเครือขายที่สงเขารวม  10  คน   จากเปาหมาย 22 คน  คิด

เปนรอยละ  45.45  สาเหตุหลักที่มหาวิทยาลัยเครือขายไมไดสงตัวแทนเขารวมเนื่องจากนักศึกษาติดสอบ

กลางภาค  ทําใหไมสามารถสงนักศึกษาเขารวมได  ดังนั้นในปตอไปควรจัดตนปการศึกษา  หรือควร

สอบถามจากมหาวิทยาลัยเครือขายถึงชวงเวลาในการจัดวาสามารถสงนักศึกษาเขารวมไดหรือไม



ภาคผนวก



กําหนดการ
โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2556
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-15.30 น.

ณ หอง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเกริก

09.00 – 09.30  น. ลงทะเบียน

09.30 – 09.45  น. ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ โดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

09.45 – 10.30 น. กลุมสัมพันธ

10.30 – 10.45 น. อาหารวาง

10.45 – 11.00 น. ทําความเขาใจเกี่ยวกับ “การนํากระบวนการคุณภาพ PDCAมาใชในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา”

11.00 – 12.00 น. กิจกรรมฐานความรูและการนํากระบวนการคุณภาพ PDCAมาใชในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. กิจกรรมฐานความรูและการนํากระบวนการคุณภาพ PDCAมาใชในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา (ตอ)

15.00 – 15.30 น. สรุปกิจกรรม/ปดการอบรม

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม



ผูเขารวมโครงการ

1. นางสาวกิติรัตน  ตะวงศ มหาวิทยาลัยเกริก

2. นางสาวทิวาพร  ออนสุระทุม มหาวิทยาลัยเกริก

3. นางสาวดาราธิป  สายบัว มหาวิทยาลัยเกริก

4. นางสาวจิราภรณ  ดาวแดง มหาวิทยาลัยเกริก

5. นางสาวภัทราภรณ  สุวรรณโรจน มหาวิทยาลัยเกริก

6. นายธนาวุฒิ  นอยจะนา มหาวิทยาลัยเกริก

7. นายเอกรัตน  พัฒชู มหาวิทยาลัยเกริก

8. นางสาวนันทนา  ตนีพุฒ มหาวิทยาลัยเกริก

9. นางสาวรุงนภา  สามหมอ มหาวิทยาลัยเกริก

10. นางสาวอภิญญา  วราชคํา มหาวิทยาลัยเกริก

11. นายนภดล  เพชรลอม มหาวิทยาลัยเกริก

12. นางสาวอุไรวรรณ  ศักดิ์ประคอง มหาวิทยาลัยเกริก

13. นางสาวสุมาลี  คําหอ มหาวิทยาลัยเกริก

14. นายมานพ  ปสําโรง มหาวิทยาลัยเกริก

15. นางสาวปวลี บุญพินิจ มหาวิทยาลัยเกริก

16. นางสาววรัญญา สุขเจริญ มหาวิทยาลัยเกริก

17. นางสาวหนึ่งฤทัย ชวยรักษ มหาวิทยาลัยเกริก

18. นางสาวกาญจนา  ศิลาชัย มหาวิทยาลัยเกริก

19. นางสาวเสาวลักษณ  แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกริก

20. นางสาวธิดารัตน  นุเคราะหบุตร มหาวิทยาลัยเกริก

21. นายพงศธร  สุขสมบูรณ มหาวิทยาลัยเกริก

22. นายอภิชา  โปธนารัตน มหาวิทยาลัยเกริก

23. นางสาวณัฐวรรณ  คงประจํา มหาวิทยาลัยเกริก

24. นายนนทวัช  อินทรสอน มหาวิทยาลัยเกริก

25. นายทรงวุฒิ  ทุมชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

26. นายวนัส  วรรณศิลป มหาวิทยาลัยเกริก

27. นายนิรุตธ  หมูดเอียด มหาวิทยาลัยเกริก

28. นางสาวอารีรัตน  ชุมปลา มหาวิทยาลัยเกริก

29. นายสาคร  เลาหวาง มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

30. นายสมนึก  แซเทา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

31. นางสาวสุภัค  ชั้นสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



32. นายณัฐวุฒิ   เดชอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

33. นายณรงคศักดิ์ นาคทอง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

34. นายณธีนนท นันทโชคณัชพงษ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

35. นายศุภณัฐ  วรงคชยกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

36. นายกฤษดา  คําศิลป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

37. นางสาววราลี  นาคแกว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

38. นายนิติรัฐ  นาคนาวา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



ภาพกิจกรรม



กิจกรรมกลุมสัมพันธ



ฐานกิจกรรม
ฐาน 1 – แนใจ?



ฐาน 2 – เปนตอ



ฐาน 3 – เปนหวง



ฐาน 4 – เสนทางสายไหม



ฐาน 5 – ศิลปะปน



โครงการอบรมนักศึกษาเพี่อ
สรางความเขาใจในการ

ประกันคุณภาพ
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556


