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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
ความจําเปนในการจัดอบรมนักศึกษาเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และสามารถนําความรูและทักษะดานประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการคุณภาพ PDCA และเขาใจระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหนักศึกษานํากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใชในการดําเนินการกิจกรรมนักศึกษา

โครงการเปนไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ในองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดานประกันคุณภาพการศึกษา



ประเภทของโครงการ โครงการดําเนินการประจําทุกป

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

กลุมเปาหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก จํานวน  74 คน

วิธีการดําเนินการ 1. ขออนุมัติโครงการ
2. เชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญในดานการพัฒนานักศึกษาโดยใชกระบวนการ

คุณภาพ PDCA
3. ทําหนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม
4. เตรียมเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการจัด
5. จัดอบรมนักศึกษาโดยใชรูปแบบกลุมสัมพันธ  และเรียนรูกระบวนการ

คุณภาพ PDCA ผานกิจกรรม

การนําผลการประเมินในปท่ีแลวมาปรับปรุง มีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน  คือ
1. จัดประชุมผูบริหารคณะและผูนํานักศึกษา  เพื่อวางแผนกิจกรรม  และกําหนดแทนที่จะเขา

รวมกิจกรรมที่สามารถเขารวมและอยูรวมกิจกรรมเต็มเวลา
2. ควรทําการตกลงกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการกอนเริ่มการอบรมถึงการปฏิบัติตัวระหวาง

อบรม

สถานท่ีดําเนินการ มหาวิทยาลัยเกริก

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการคุณภาพ PDCA และเขาใจระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.นักศึกษาสามารถนํากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใชในการดําเนินการกิจกรรมนักศึกษา

ที่รับผิดชอบ

ตัวบงชี้โครงการ
1. อยางนอย 80% นักศึกษาที่เขารวมโครงการนักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการคุณภาพ

ในระดับมากขึ้นไป
2. อยางนอย 80% ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการใน

ระดับมากขึ้นไป
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 ผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ ทั้งหมด 70  คน จากเปาหมาย 74 คน คิดเปนรอยละ

94.60

จํานวนของผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ จําแนกตามหนวยงานที่จัดสง ดังนี้

ตัวแทนหนวยงาน เปาหมาย
ท่ีตั้งไว

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน

รอยละ คาความ
แตกตาง

คณะศิลปศาสตร 16 17 106.25% 6.25%
คณะบริหารธุรกิจ 15 17 113.33% 13.33%
คณะนิเทศศาสตร 5 6 120.00% 20.00%
คณะนิติศาสตร 5 4 80.00% -20.00%
สโมสรนักศึกษา 10 8 80.00% -20.00%
ชมรมมหาวิทยาลัยเกริก 23 18 78.26% -21.74%

รวมท้ังสิ้น 74 70 94.59% -5.41%

จํานวนของผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมเต็มเวลา ดังนี้

ตัวแทนหนวยงาน จํานวนท่ี
ลงทะเบียน

จํานวนท่ีอยู
เต็มวัน

รอยละ คาความ
แตกตาง

คณะศิลปศาสตร 17 16 94.12% -5.88%
คณะบริหารธุรกิจ 17 15 88.24% -11.76%
คณะนิเทศศาสตร 6 6 100.00% 0.00%
คณะนิติศาสตร 4 4 100.00% 0.00%
สโมสรนักศึกษา 8 8 100.00% 0.00%
ชมรมมหาวิทยาลัยเกริก 18 18 100.00% 0.00%

รวมท้ังสิ้น 70 67 95.71% -4.29%



 จํานวนผูตอบแบบประเมิน ทั้งหมด 53 คน คิดเปนรอยละ 100

จํานวนของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามเพศ ดังนี้

สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ
ชาย 19 36%
หญิง 34 64%

รวมท้ังสิ้น 53 100%

จํานวนของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามหนวยงานที่จัดสง ดังนี้

สถาบันการศึกษา จํานวน รอยละ
คณะศิลปศาสตร 14 26.42%
คณะบริหารธุรกิจ 11 20.75%
คณะนิเทศศาสตร 2 3.77%
คณะนิติศาสตร 2 3.77%
สโมสรนักศึกษา 5 9.43%
ชมรมมหาวิทยาลัยเกริก 15 28.30%
ไมระบุ 4 7.55%

รวมท้ังสิ้น 53 100%
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 รูปแบบการทํากิจกรรม
ระดับความพึงพอใจลําดับ หัวขอการประเมิน

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1 กลุมสัมพันธ 58.49% 39.62% 1.89% - -
2 กิจกรรมฐานความรู 49.06% 47.17% 3.77% - -



 ประโยชนจากการอบรม
ระดับความพึงพอใจ ลําดับ หัวขอการประเมิน

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1 มีความเขาใจกระบวนการคุณภาพ PDCA 35.85% 45.28% 15.09% 1.89% 1.89%
2 สามารถนํากระบวนการคุณภาพ PDCA

ไปสูการปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่
รับผิดชอบได

39.62% 43.40% 13.21% 1.89% 1.89%

 ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจลําดับ หัวขอการประเมิน

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1 ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวม

โครงการนี้
62.26% 32.08% 5.66% - -

Ê�Ç¹·Õè 3 ¤�Òà©ÅÕèÂ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨µ�Í¡ÒÃ¨Ñ́ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ

ลําดับ หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยรวม

รูปแบบการทํากิจกรรม
1 กลุมสัมพันธ 4.57
2 กิจกรรมฐานความรู 4.45

4.51

ประโยชนจากการอบรม
1 มีความเขาใจกระบวนการคุณภาพ PDCA 4.11
2 สามารถนํากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปสูการ

ปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบได
4.17

4.14

ความพึงพอใจ
1 ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการนี้ 4.57 4.57
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สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการอบรม
1. ไดรูจักเพื่อนใหมในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น พี่ไดรูจักนอง นองรูจักพี่  เปนการสานสัมพันธกับ

เพื่อนๆ  พี่ๆ  นองๆ (5 ชุด)
2. ไดความสนุกสนานพรอมสาระเนื้อหาครบกับเรื่องที่ทํา และทําใหรุนพี่รุนนองรวมถึงเพื่อนๆมีความ

สามัคคีไน (8 ชุด)
3. การสรางมิตรภาพที่ดี และการอยูรวมกันของนักศึกษา (2 ชุด)
4. การรวมมือรวมใจของสมาชิกในกลุม ในการทํากิจกรรม (2 ชุด)
5. ชอบกิจกรรม Oh!!  Rally มากที่สุด   ตองว่ิงกันหาและแกไขปริศนาทั่วมหาวิทยาลัย เหนื่อยแต

สนุก (6 ชุด)
6. ไดรูจักการทํางานเปนทีม (2 ชุด)
7. ประทับใจทุกอยาง ทุกกิจกรรม โดยเฉพาะการเลนเกมสฐานไดฝกทักษะตางๆ ในฐานกิจกรรม (6

ชุด)
8. ฝกทักษะในการสังเกต ฝกทักษะการคิด (1 ชุด)
9. ฝกการเขียนตัวชี้วัดการเขียนโครงการ (1 ชุด)

10. ซึมซาบ PDCA ไดมากขึ้น (1 ชุด)
11. สําหรับปนี้ประทับใจ สนุกสนานมาก วิทยากรนารัก กิจกรรมไดประโยชนดี (1 ชุด)
12. ไดนําความรูไปพัฒนาและปรับใชในชีวิตประจําวันได (1 ชุด)
13. การที่เอาหัวหนา หรือผูแทนแตละคณะมารวมกัน เพื่อนําไปเผยแพรตอนองๆ ในคณะ (1 ชุด)

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอ่ืน ๆ
1. ควรเพิ่มเวลาในการทํากิจกรรมออกไปอีก  เพราะเวลานอยแตกิจกรรมในการทํารวมกันสนุกสนาน

มาก (3 ชุด)
2. อยากใหมีหลายวันกวานี้ (1 ชุด)
3. กิจกรรมดีๆ แบบนี้อยากใหจัดขึ้นอีกทุกป  ไมเสียใจเลยที่มาทํากิจกรรมนี้ (4 ชุด)
4. ฐานรอบเชาไกลมาก ว่ิงเหนื่อยเลย (แตสนุกดีครับ) (1 ชุด)
5. บางครั้งกิจกรรมเยอะเกินไป ทําใหเกิดความเบ่ือหนาย (1 ชุด)
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ตัวบงชี้ ผลประเมินตามตัวบงชี้ บรรลุ/
ไมบรรลุ

1. อยางนอย 80% นักศึกษาที่เขารวม
โครงการนักศึกษามีความเขาใจใน
กระบวนการคุณภาพในระดับมากขึ้นไป

จากผลการประเมิน  ผูเขารวมโครงการมีความ
เขาใจในกระบวนการคุณภาพในระดับมากขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 81.13  และมีคาเฉลี่ยความพึงใจ
เทากับ 3.60



2. อยางนอย 80% ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการในระดับมากขึ้นไป

จากผลการประเมิน  ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการในระดับมากขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 83.02 และมีคาเฉลี่ยความพึงใจ
เทากับ 3.72
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1. ไดจัดประชุมรองคณบดีของทุกคณะวิชาและผูนํานักศึกษา  ไดแก  นายกสโมสรนักศึกษา

ประธานของแตละชมรม   เพื่อรวมกันกําหนดรูปแบบกิจกรรม  และกําหนดจํานวนตัวแทนของแตละ
หนวยงานที่สงเขา  ทั้งนี้จากปที่ผานมานักศึกษาที่เปนตัวแทนชมรมมักมีไมเขารวมกิจกรรม  และมีนักศึกษา
บางสวนที่เขารวมกิจกรรมไมเต็มเวลา  ที่ประชุมจึงไดตกลงและกํากับกับตัวแทนผูนําทุกภาคสวนใหชวยกัน
ทําความเขาใจและกํากับใหทุกคนที่มีชื่อเขารวมกันโดยพรอมเพรียงและอยูรวมกิจกรรมเต็มเวลา  ผลปรากฎ
วา  มีนักศึกษาเขารวม 70 คน  จากเปาหมาย 74 คน  คิดเปนรอยละ 94.59  ซึ่งสูงกวาปที่ผานมา   และมี
นักศึกษาอยูรวมกิจกรรมเต็มเวลา  จํานวน 67 คน  คิดเปนรอยละ 95.71 ทั้งนี้สาเหตุที่นักศึกษาไม
สามารถอยูรวมกิจกรรมเต็มเวลาได  เนื่องจากนักศึกษาติดเรียนในภาคบาย   ซึ่งในปตอไป  สํานักฯ ตอง
กําชับตัวแทนที่เขารวมประชุมใหสงรายชื่อนักศึกษาที่ไมติดภารกิจใดๆ มา

2. กอนเริ่มการอบรมไดทําการตกลงกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการปฏิบัติตัวระหวาง
อบรม  โดยใหนักศึกษารวมกันกําหนดกฎกติกามารยาทในการอยูรวมกัน  กฎกติกาที่ไดจากการตกลง
รวมกัน  เชน  การตรงตอเวลา (เขารวมกิจกรรมทันทีที่หมดเวลาพักโดยวิทยากรไมตองเรียก) การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  ใหเกียรติซึ่งกันและกัน  เปนตน   ผลจากที่ไดตกลงกฏกติกามารยาทกอนการอบรม  ทําให
นักศึกษารักษาเวลาในการทํากิจกรรมดีขึ้นจากปที่ผานมา  คือ  เมื่อหมดเวลาในพักกิจกรรมนักศึกษาจะเขา
มารอในหองกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวทํากิจกรรมตอไป  โดยไมตองใหเตือนซ้ําแลวซ้ําอีกเหมือนปที่ผานมา
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สําหรับการนําผลประเมินไปปรับปรุงในปตอไป  คือ  ยังคงใชรูปแบบการเรียนรูผานกิจกรรม
กลุมโดยทีมวิทยากรตลอดการดําเนินการอบรม  โดยใชวิธีการ Project based learning  แตการออกแบบ
กิจกรรมจะกําหนดใหนักศึกษาตองทํากิจกรรมซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการนําผลการ
ประเมินกิจกรรมไปปรับใชจริง เพื่อเรียนรูกระบวนการ PDCA ไดอยางครบวงจร   รวมถึงการประชุมพูดคุย
กับตัวแทนคณะวิชาและตัวแทนนักศึกษาเพื่อกําชับการสงรายชื่อนักศึกษาที่ไมติดภารกิจใดๆ มาเขารวม



ÀÒ¤¼¹Ç¡



¡íÒË¹´¡ÒÃ
โครงการอบรมนักศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2558
วันจันทรท่ี 15 กุมภาพันธ  เวลา 9.00-15.30 น.

ณ หอง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกริก

09.00 – 09.30  น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45  น. ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ โดย รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
09.45 – 10.30 น. กิจกรรมสลายพฤติกรรม / กลุมสัมพันธ
10.30 – 10.45 น. อาหารวาง
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมกลุม
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมฐานความรูและการนํากระบวนการคุณภาพ PDCAมาใชในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา
15.00 – 15.30 น. สรุปกิจกรรม/ปดการอบรม

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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1. นายนิชานนท  แกวศรีงาม คณะศิลปศาสตร
2. นายประวีณ วิวรรธมงคล คณะศิลปศาสตร
3. นางสาวเรณู  แซยาง คณะศิลปศาสตร
4. นางสาวนาตยา ภาคอินทรีย คณะศิลปศาสตร
5. นางสาวสิรินญา รุณใจ คณะศิลปศาสตร
6. นางสาวนัฏฐา ชาวนาเสียว คณะศิลปศาสตร
7. นายวุฒิชัย งานประโคน คณะศิลปศาสตร
8. นายธนารัตน  พานทอง คณะศิลปศาสตร
9. นางสาวขนิษฐา  สมสุด คณะศิลปศาสตร

10. นางสาวนริศรา ยีมะเหรบ คณะศิลปศาสตร
11. นางสาวรัตนากร แดนแกว คณะศิลปศาสตร
12. นายชาญณรงค แทนคุณ คณะศิลปศาสตร
13. นายอานนท จันสาย คณะศิลปศาสตร
14. นายปฏิพล วงศภักดี คณะศิลปศาสตร
15. นายเจิดศักด์ิ โคตะมะโคดม *** คณะศิลปศาสตร
16. นายพลเพ็ชร เครื่องประดับ คณะศิลปศาสตร
17. นายสุขุม  ชมภูลาว คณะศิลปศาสตร
18. นางสาวอุไรวรรณ จันโท คณะนิเทศศาสตร
19. นายปพนวิช อําพันแสง คณะนิเทศศาสตร
20. นายธนพล ปราบศรีภูมิ คณะนิเทศศาสตร
21. นายประเสริฐ  มิ่งแกว คณะนิเทศศาสตร
22. นายวิธวินท เชาวรรักษ คณะนิเทศศาสตร
23. นายปรเมษฐ  จรัสรัตนสาโรช คณะนิเทศศาสตร
24. นายธนวัช อุยวงษ คณะบริหารธุรกิจ
25. นางสาวสุกาญจนา หงคกลัด คณะบริหารธุรกิจ
26. นางสาวมธุรส ถุงนอก คณะบริหารธุรกิจ
27. นางสาวสุวิมล เปงทอง คณะบริหารธุรกิจ
28. นางสาวสุภาวดี พัดทอง คณะบริหารธุรกิจ
29. นางสาวสิรามล ออนชุม คณะบริหารธุรกิจ
30. นางสาวปนัดดา พิมพกา คณะบริหารธุรกิจ



31. นาวสาวพิชญาภรณ บุญมา คณะบริหารธุรกิจ
32. นางสาวปรางทิพย แซยาง คณะบริหารธุรกิจ
33. นางสาวพัฒตราภรณ ไกรทอง คณะบริหารธุรกิจ
34. นางสาวภิรญัญา ไชยศรีฮาด คณะบริหารธุรกิจ
35. นางสาวภัสพิชา พงษเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
36. นางสาวกาญจนี แคโอชา คณะบริหารธุรกิจ
37. นางสาวศิริจรรยา สวยงาม คณะบริหารธุรกิจ
38. นางสาวบุษบา ศรีทองคํา *** คณะบริหารธุรกิจ
39. นางสาวศรัญญา  โคตะวงศ คณะบริหารธุรกิจ
40. นางสาวสายสมร  เสาวนาม *** คณะบริหารธุรกิจ
41. นางสาวรัตนากร พูนศิลป คณะนิติศาสตร
42. นายพงศพันธ ถาวรสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
43. นางสาวปวีณา คําเวียง คณะบริหารธุรกิจ
44. นางสาวสุธิดี รักษจันทร คณะบริหารธุรกิจ
45. นายนนทวัช อินทรสอน สโมสรนักศึกษา
46. นางสาวภัทราภรณ สุวรรณโรจน สโมสรนักศึกษา
47. นายสุรศักด์ิ กุนันท สโมสรนักศึกษา
48. นางสาวจิตลดา แสนวังทอง สโมสรนักศึกษา
49. นางสาวปริศนา พรหมพิลา สโมสรนักศึกษา
50. นายกิตติศักด์ิ รักษาพล สโมสรนักศึกษา
51. นางสาวนันทิยา หันน้ําเที่ยง สโมสรนักศึกษา
52. นายวิทวัฒน แพงพันตอง สโมสรนักศึกษา
53. นายวัชรพงษ อินทรบุตร ชมรมกีฬา
54. นายสุพัตร สายไท ชมรมกีฬา
55. นางสาวภัทราภรณ แสดใหม ชมรมอนุรักษธรรมชาติ
56. นางสาวพรภิมล สุวรรณนิตย ชมรมอนุรักษธรรมชาติ
57. นางสาวมะลิวัลย ศรีคําบอ ชมรมอนุรักษธรรมชาติ
58. นางสาวมณีรัตน เนตวัน ชมรมอนุรักษธรรมชาติ
59. นางสาวจุฑารัตน แสนพันธ ชมรมอนุรักษธรรมชาติ
60. นายวิศณุ จินาตอง ชมรมอาสาพัฒนา
61. จิราภรณ เชยสุวรรณ ชมรมสรางสุข 360 องศา
62. ยัสมิน ปาทาน ชมรมสรางสุข 360 องศา



63. นางสาวลัดดาวัลย อุทิตสาร ชมรมอีสาน
64. นางสาวยุวธิดา ดานพงษ ชมรมอีสาน
65. นายวิทยา รบศึก ชมรมชาวพุทธ
66. นายโยธิน ชมพูยันต ชมรมชาวพุทธ
67. นางสาววนิดา จันทรสวัสด์ิ ชมรมสากลและคอรัส
68. นางสาวปวีณา พิมโสภา ชมรมสากลและคอรัส
69. นางสาววนิดา ระวิโรจน ชมรมประชาธิปไตยเพื่อสังคม
70. นายรัฐศาสตร เปลี่ยนวงศ ชมรมประชาธิปไตยเพื่อสังคม

หมายเหตุ    *** คือรายชื่อนักศึกษาที่ไมไดอยูเต็มเวลา
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