
ชื่อโครงการ / กิจกรรม อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค์โครงการ    1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง 
                                 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ทักษะการประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ 
  2. นักศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องหลักการระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรม การ 

เรียนการสอนและการใช้ชีวิตในการทำงาน 
3. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลแก่คนอ่ืน ๆ ได้ 

 
ผลการดำเนินงานโครงการ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย  
จำนวน (คน) 

ผ ู้เข้าร่วมจริง 
จำนวน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

นักศึกษาปี1 จำนวน 
1,000 คน 

 

จำนวน 2,353 คน 100 

 

การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
 นักศึกษาปี 1 

2,353 คน นักศึกษาเข้าร่วม 
โครงการตามเป้าหมาย 
ของโครงการ 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
นักศึกษามีความรู้และ 
ทักษะเพ่ิมข้ึนก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 
 

ร้อยละ ๘๐  นักศึกษามีทักษะด้าน 
1. ความรู้ 
2. ทักษะทางปัญญา 
3. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช่เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. มีสัมพันธ์ภาพต่อ
บุคคลอื่นๆและมีความ
รับผิดชอบ 

 



5. มีความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารและการผลิตสื่อ 
 

 

ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 
 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  จัดขึ้นในวันที่  15, 16 
มิถุนายน 2564  อบรมผ่านระบบออนไลน์ “หัวข้อเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา  วิทยากร อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ  โดยมีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 2,353 คน   ดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษา 
ตามมาตรฐาน TQF คือ ด้านความรู้  นักศึกษาสามารถนำความรู้ที ่อบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ทักษะด้านการประกันคุณภาพ นักศึกษาได้ความรู้นำไ  ด้านทักษะทางปัญญา  
คือนักศึกษาความสามารถในการวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ   นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  นักศึกษาสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล การนำเสนองาน การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  และความรู้การประกัน
คุณภาพ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และปรับใช้ในชีวิ ตการทำงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  และผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

              ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณที่  2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) โดยใช้หลักเกณฑ์ 
ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅� ) ความหมายดังนี้ 

4.50 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
3.50 - 4.49 พึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49 พึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49 พึงพอใจน้อย 
1.00 - 1.49  ไม่พึงพอใจ / ควรปรับปรุง 

 

ตาราง แสดงร้อยละ และค่าเฉลี่ย (�̅�)ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา   

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ %   
    1. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 78.91 3.95 
    2.  ความเหมาะสมของเนื้อหาในกิจกรรม 81.63 4.08 



ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ %   
    3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 86.15 4.31 
    4.  โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมออนไลน์ 82.39 4.12 
    5.  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนน่าสนใจ     91.94 4.60 
    6.  การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 86.23 4.31 
    7. หลังจบการอบรมท่านมีความเข้าใจในหัวข้อที่เข้าร่วมอบรมมากน้อยเพียงใด 83.60 4.18 
    8. การตอบข้อซักถามในการเข้าร่วมกิจกรรม 87.68 4.38 

รวมประเด็นความพึงพอใจ 84.82 4.24 
 

  จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน  
1,373 คน  แสดงให้เห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
มีความชัดเจนน่าสนใจ  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.94 (�̅�= 4.60) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในด้านการ
ตอบข้อซักถามในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.68 (�̅�=4.38) และความพึงพอใจต่อด้านการ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  คิดเป็นร้อยละ 86.23 (�̅�= 4.24)  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในภาพรวมทั้งหมด ร้อยละ 84.82 (�̅�=4.24)  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก 
 

ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางในการดำเนินงานการครั้งต่อไป 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางในการดำเนินงานการครั้งต่อไป 
1.  การจัดกิจกรรมรูปออนไลน์ เวลาในการจัด
กิจกรรมน้อยเกินไป  
2.  นักศึกษามีปัญหาในการเข้าร่วม สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่ติด ภาพประกอบและเสียงวิทยากร
ไม่ชัด   
 

1.  วางแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน หลายๆ ช่องทาง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน และความ
ต้องการของนักศึกษา 
2.  เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ ต้องดำเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างที่อบรมออนไลน์ 
ตลอดจนเสร็จสิ้นการอบรม 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ / กิจกรรม กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา   

หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถนำไปพัฒนาตนเองบนพื้นฐาน
ความถูกต้อง 

2) เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดี มีความคิดและปฏิบัติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   1. นักศึกษาสามารถปรับตัวและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำปีได้ 
                   2. นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเรียน 

 
ผลการดำเนินงานโครงการ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ผู้เข้าร่วมจริง จำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา   

นักศึกษาปี 1 
จำนวน 1,000 คน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 1,373 คน 

100 

 

การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 

1,373 คน นักศึกษาเข้าร่วม 
โครงการตามเป้าหมาย 
ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
นักศึกษามีความรู้และ 
ทักษะเพ่ิมข้ึนก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80  นักศึกษามีทักษะ TQF 
ด้าน 
1.คุณธรรมจริยธรรม 
2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 



ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 

กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15, 16 มิถุนายน 2564 
จำนวน 2 รุ่น  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รุ่นที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุ
ศาสตร์  ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  แบบออนไลน์ วิทยากรอบรมโดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ หัวข้อ“แนะแนวทางการปรับตัวจากมัธยมสู่สถาบันอุดมศึกษา”และ 
นางสาวอาแอเสาะ  ยูโซะ  หัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 2,353 คน ดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับ
นักศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ เคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ความอดทน อดกลั้น ขยัน ในการทำงาน  มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นคนดี การอบรมยังให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจว่าการปฏิบัติตนเป็นคนดีและคนเก่งอยู่ในมหาวิทยาลัยให้
มีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษา 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

              ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 
84.82  ( X =4.24) 

 

ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 - ประเมินความรู้ก่อนอบรม (Pre-Test) – หลังอบรม (Post-Test) การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา มีลักษณะเป็นให้เลือกตอบ 2 แบบ  คือ ถูกต้อง และ ผิด จำนวน 14 ข้อๆ ละ 1 
คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมตอบถูก 11- 14  เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมาก 
ผู้เข้าร่วมอบรมตอบถูก 6 -10  เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
ผู้เข้าร่วมอบรมตอบถูก 1- 5 ข้อ  เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจน้อย 

-  ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มี 5 ระดับ คือ  

ความพึงพอใจมากที่สุด     หมายถึง   5  คะแนน 
ความพึงพอใจมาก     หมายถึง   4  คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง     หมายถึง   3  คะแนน 
ความพึงพอใจน้อย      หมายถึง   2  คะแนน 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด     หมายถึง   1  คะแนน 



 

โดยมีเกณฑ์การประเมินร้อยละความพึงพอใจดังนี้ 
ร้อยละ 90 - 100   หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัดีมาก 
ร้อยละ 80 - 89     หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัดี 
ร้อยละ 70 - 79     หมายถึง    ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 60 - 69     หมายถึง    ความพึงพอใจระดับน้อย  
ร้อยละ 0 - 59       หมายถึง    ความพึงพอใจระดบันอ้ยมาก 

และเกณฑ์การประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับดีมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับดี 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับน้อย  
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับน้อยมาก 

 
 

ผลการประเมินแบบสอบถามความเข้าใจ (ก่อน-หลัง) การเข้าร่วมกิจกรรม 
 ในการจัดมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,353 คน ผู้จัดกิจกรรมได้มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษา จำนวน 1,215 คน  เพื ่อทำแบบประเมินแบบสอบถามความเข้าใจเกี ่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับ มหาวิทยาลัย (ก่อน-หลัง) การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดง ร้อยละ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอย่างไร ให้ประสบ
ผลสำเร็จ 
 

ระดับความรู้ 
ก่อนอบรม ก่อนอบรม 

จำนวน 
(คน) ร้อยละ 

จำนวน 
(คน) ร้อยละ 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 244 20.08 870 71.60 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  962 79.18 342 28.15 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย  9 0.74 3 0.25 

รวม 1,215 100 1,215 100 
 

 



ผลการทำแบบทดสอบpre -test ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้เท่ากับ 10.66 คะแนน และ
ค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงผลการทำแบบทดสอบ pre -test ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
   
ผลการทำแบบทดสอบ post -test ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้เท่ากับ 11.71 คะแนน และ
ค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงผลการทำแบบทดสอบ post -test ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่ 2 : ร้อยละความพึงพอใจของกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅� ) ความหมายดังนี้ 

4.50 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 



3.50 - 4.49 พึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49 พึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49 พึงพอใจน้อย 
1.00 - 1.49  ไม่พึงพอใจ / ควรปรับปรุง 

 
ตารางที่ 3 แสดง ร้อยละ และค่าเฉลี่ย (�̅�)ความพึงพอใจในการเข้ากิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ %   
    1. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 78.91 3.95 
    2.  ความเหมาะสมของเนื้อหาในกิจกรรม 81.63 4.08 
    3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 86.15 4.31 
    4.  โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมออนไลน์ 82.39 4.12 
    5.  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนน่าสนใจ     91.94 4.60 
    6.  การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 86.23 4.31 
    7. หลังจบการอบรมท่านมีความเข้าใจในหัวข้อที่เข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยเพียงใด   83.60    4.18 
    8. การตอบข้อซักถามในการเข้าร่วมกิจกรรม 87.68 4.38 

รวมประเด็นความพึงพอใจ 84.82 4.24 
 
  จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน  
1,373 คน  แสดงให้เห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
มีความชัดเจนน่าสนใจ  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.94 (�̅�= 4.60) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในด้านการ
ตอบข้อซักถามในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.68 (�̅�=4.38) และความพึงพอใจต่อด้านการ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  คิดเป็นร้อยละ 86.23 (�̅�= 4.24)  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในภาพรวมทั้งหมด ร้อยละ 84.82 (�̅�=4.24)  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก 
 
ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางในการดำเนินงานการครั้งต่อไป 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางในการดำเนินงานการครั้งต่อไป 
1. วิทยากรพูดดีแต่เวลาน้อย  
2. จัดกิจกรรมออนไลน์นักศึกษาจะมีปัญหาในการ
เข้าร่วม เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต  

1.วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการนักศึกษามากขึ้น และใช้
เทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.เพ่ิมเวลาอบรมและเนื้อหาความรู้เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาให้มากขึ้น 



 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะจิตอาสา 

หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนานักศึกษา       

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการเสียสละ ประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม  
        

ผลที่คาดว่าจะได้รับ      เพ่ือให้เกิดความเสียสละ  ความมีวินัย อดทน    
      

ผลการดำเนินงานโครงการ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ผู้เข้าร่วมจริง จำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะจิต
อาสา 

200 250 95 

 

การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  
ชั้นปีที่ 1,2,3,4 

1,200 คน นักศึกษาเข้าร่วม 
โครงการตามเป้าหมาย 
ของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
รู้จักเสียสละ ต่อส่วนรวม
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ร้อยละ 100  นักศึกษามีทักษะด้าน 
1.คุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะปัญญา 
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแสวงหาข้อมูล/
การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 

ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 



โครงการพัฒนานักศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะจิตอาสา  กองพัฒนานักศึกษา ได้
ดำเนินการให้นักศึกษา และชมรมต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตนำนึกของความเป็นพลเมืองของชาติไทย และมีใจรักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีจิต
อาสาพัฒนา เช่นจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการ พัฒนาวัด มัสยิด และจิตอาสาด้านส่งเสริมการเรียน ให้กับ
น้อง ๆ ในโรงเรียนที่ การอ่าน การเขียนวิชาภาษาไทย ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเวลาเกิด
อุทกภัย น้ำท่วม ช่วยเหลือรับบริจาคและนำไปแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเดือนร้อน ได้เป็นไปตาม
มาตรฐาน TQF  ด้านคุณธรรมจริยกธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

กิจกรรมที ่1  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย วันที่ 12 สิงหาคม 2564 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมจิตอาสานักศึกษามอบถุงยังชีพแก่ใจสู่ผู้ประสบอุทกภัย  
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนทาสีมัสยิด 
ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษา ได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้ไปจัดกิจกรรม อาสาของนักศึกษา ตาม
สถานที่ต่างๆ เพ่ือการส่งเสริมและบ่มเพาะจิตอาสา ให้กับนักศึกษา 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

              ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข ้าร ่วมกิจกรรมของผู ้ตอบแบบสอบถาม  จำ นวน  
432 คน  แสดงให้เห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อด้านความเหมาะสมของการอำนวย
ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.04  (�̅�= 4.90) รองลงมา คือ ความพึง
พอใจในด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.69 (�̅�=4.85) และความพึงพอใจต่อด้านความ
เหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.71 (�̅�= 4.84)  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในภาพรวมทั้งหมด ร้อยละ 95.39 (�̅�=4.76)  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก 
 

ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางในการดำเนินงานการครั้งต่อไป 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางในการดำเนินงานการครั้งต่อไป 
1. ด้านงบประมาณ  
2. ด้านสถานการณ์โควิด ทำให้การจัดกิจกรรมต้อง
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. กระทบกับการเรียนนักศึกษาในบ้างช่วงที่จัด
กิจกรรม 

1. ให้มีปฎิทินในการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
2. จัดทำแผนและสำรวจความต้องในการจัด
กิจกรรม 
3. ประชุมวิเคราะห์ และเสนอความก้าวของ
กิจกรรม 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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