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 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมร่ม
ฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้หลักสูตรมีกระบวน มีเครื่องมือในการบริหาร
หลักสูตรให้มีคุณภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ท าการ
ประเมินผลโครงการดังกล่าว  โดยการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอมรม 
  การส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  96  คน  จากนั้นได้น า
ข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (X) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ไว้ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย    ความหมายของค่าเฉลี่ย 

4.51 -5.00    มากที่สุด 
3.51 – 4.50    มาก 
2.51 – 3.50     ปานกลาง 
1.51 – 2.50     น้อย 
1.00 – 1.50     น้อยที่สุด 

 
 ตอนที่  1  ลักษณะท่ัวไปของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 
  ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ“สัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทั้งหมด 96 คน และมีผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมดจ านวน  96  คน  เป็นเพศหญิงจ านวน  66  คน   คิดเป็นร้อยละ  68.8  เพศชายจ านวน  30  
คน คิดเป็นร้อยละ  31.2   โดยมีสถานภาพเป็น บุคลากรสายวิชาการจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 เป็น
บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2  ซึ่งเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งของผู้เข้าอบรมสัมมนา 
พบว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  11.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 53 
คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ13.5 
ประธานหลักสูตรจ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5    นักวิชาการ/นักบริหารงานทั่วไป/นักวิเคราะห์ฯ 
จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.25  เมื่อจ าแนกตามสังกัดสถาบัน พบว่า เมื่อจ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน 
พบว่า มีผู้เข้าร่วมสัมมนาสังกัดคณะคณะครุศาสตร์จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.1   คณะพยาบาล
ศาสตร์จ านวน  3 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.1   คณะวิทยาการจัดการจ านวน  9 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.4  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.7  คณะเทคโนโลยีการเกษตรจ านวน  36 คน คิด

สรุปประเมินผลโครงการสมัมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
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เป็นร้อยละ  37.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน  9 คน   คิดเป็นร้อยละ  9.4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.5 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.3   รายละเอียดดังตารางที่  1 
 ตารางท่ี  1  ลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะท่ัวไปของผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 30 31.2 
  หญิง 66 68.8 
 รวม 96 100.0 
2.สถานภาพ 

บุคลากรสายวิชาการ 90 93.8 
บุคลากรสายสนับสนุน 6 6.2 

รวม 96 100.0 
3.ต าแหน่ง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 11 11.5 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 53 55.2 
ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) 13 13.5 
ประธานหลักสูตร 13 13.5 
นักวิชาการ/นักบริหารงานทั่วไป/นักวิเคราะห์ฯ 6 6.25 

รวม 96 100.0 
4.สังกัดหน่วยงาน 
คณะครุศาสตร์ 3 3.1 
คณะพยาบาลศาสตร์ 3 3.1 
คณะวิทยาการจัดการ 9 9.4 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 16.7 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 36 37.5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 9.4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 12.5 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 8.3 

รวม 96 100.0 
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ตอนที่  2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 
1. ด้านหัวข้อและเนื้อหา  พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเตรียมตัวและความพร้อม

ของวิทยากร ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.49) ด้านวิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  
4.40 ) ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.32) และด้านเทคนิค/
วิธีการบรรยายของวิทยากร ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.23) 

2. ด้านบริหารจัดการ  พบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านสถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) ด้านความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย  4.48) ด้านระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25)   

3. ด้านความรู้และการน าไปใช้  พบว่า ท่านมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.23) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือน
ร่วมงานได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94)  และท่านมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  
3.54)  

4. โดยรวมผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังจากอบรมแล้วอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
รายละเอียดดังตารางที่  2 
ตารางท่ี  2  ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ในการสัมมนา 

ความพึงพอใจในการอบรม ค่าเฉลี่ย 
(X) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1.  ด้านเนื้อหาและวิทยากร    
1.1  การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.49 .598 มาก 
1.2  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจ 4.32 .703 มาก 
1.3  วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วม 4.40 .589 มาก 
1.4  เทคนิค/วิธีการบรรยายของวิทยากร 4.23 .607 มาก 

2  ด้านบริหารจัดการ    
2.1  สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.59 .515 มากที่สุด 
2.2  ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม 4.25 .951 มาก 
2.3  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.48 .580 มาก 

3.  ความรู้และการน าไปใช้    
3.1  ท่านมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม 3.54 .893 มาก 
3.2  ท่านมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม 4.23 .589 มาก 
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3.3  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.23 .607 มาก 
3.4  สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาได้ 
4.11 .578 

มาก 

3.5  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ผู้ อ่ืนและเพ่ือน
ร่วมงานได้ 

3.94 .577 
มาก 

3.6  โดยรวมท่านมีความเข้าใจในระดับใด 3.99 .571 มาก 
 
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ  
     3.1   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

 ควรเพ่ิมเติมตัวอย่างของจริงเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ต้องการให้จัดวันท างาน แต่คณะผู้จัดได้พยายามปรับให้เหมาะสม จึงพอเข้าใจ 

 ควรมีการจัดในภาคปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพความเข้าใจ และการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
3.2 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

  การสร้างระบบ และกลไก ส าหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบต่างๆ  

 การประเมิน ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร  

 การปรับปรุงพฒันากระบวนการจากการประเมิน และมีผลปรับปรุงเป็นรูปธรรม 

 การสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ  
 

การวัดผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการฯ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.จ านวนหลักสูตรที่ส่งบุคลากรเข้าร่วม 50 หลักสูตร 52 หลักสูตร  
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดยใช้เครื่องมือทวนสอบ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.20  

3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ รอ้ยละ 80 ร้อยละ 80  
4.กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตรมาส 2 ไตรมาส 2  
5.ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 

157,360 บาท 
จ านวน 

97,858 บาท 
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ภาพกิจกรรมโครงการ “สัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” 

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม  2561 

  
 
ทีมงานส านักส่งเสริมวิชาการฯรับลงทะเบียนคณาจารย์ ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกท่าน 

   

 
รองอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาฯ  

 

อาจารย ์ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม พิธีกรและคณะท างานการจัดโครงการฯ 
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วิทยากรบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 

     
 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา 
 

  
 

   


