
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได ้ 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร  
 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในด้านความรู้ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการท างาน 
2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะทางปัญญา คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 

 

2. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  

 การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในคณะต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 200 คน 
การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และบุคคลทั่วไป ที่มีต่อกิจกรรมคิดเป็น ท า

เป็น แก้ปัญหาได้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

3. การด าเนินการและกิจกรรม 
 1. เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการด าเนินงานจัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อความ ประกาศ รายละเอียดการ
จัดการแข่งขัน เตรียมการประชุมกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย 
  3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 4. นักศึกษาเข้าแข่งขันการเขียนโครงงานพัฒนานักศึกษา ส่งเอกสารโครงงาน ที่เจ้าหน้าที่สนับสนุน 

5. จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รอบคัดเลือก 
6. จัดการแข่งขัน 

1) การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รอบตัดสิน 
2) การแข่งขันการเขียนโครงงานพัฒนานักศึกษา  
3) การแข่งขันตอบค าถาม  
4) การแข่งขันการน าเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา 

7. ประกาศผลการแข่งขัน มอบเงินรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ มอบของรางวัลและเกียรติ
บัตร  และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน และผู้เข้าชมที่มีต่อกิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 

 วันที่ 25 และ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส  
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4. งบประมาณด าเนินการ 
     ประกอบด้วย  

-  ค่าวัสดุ 15,400 บาท  
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 4,900 บาท   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 10,500 บาท 

-  ค่าตอบแทน 9,000 บาท  
เงินรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศจ านวน 6 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท = 6,000 บาท 
เงินรางวัลส าหรับรองชนะเลิศจ านวน 6 รางวัล รางวัลละ 500 บาท = 3,000 บาท 

-  ค่าใช้สอย 5,600 บาท  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   5,600 บาท  
(4 มื้อ มื้อละ 35 บาท 40 คน)     

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท    
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
สรุปผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ โดยการส ารวจความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 45 คน เป็นชายจ านวน 5 คน และหญิงจ านวน 40
คน แบ่งเป็นนักศึกษา 44 คน อาจารย์ 1 คน แบ่งตามคณะพบว่า เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 71 และเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
29 และแบ่งนักศึกษาตามหลักสูตรดังนี้ 

นักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.6 
นักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.5 
นักศึกษา หลักสูตรภาษาจีน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.8 
นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ  11 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.4 
นักศึกษา หลักสูตรเลขานุการทางการแพทย ์2 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.4 
         โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิด

เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86 พิจารณาแบ่งตามประเด็น พบระดับความพึง
พอใจ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.41 
2. ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของวันเวลา ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.45 
3. ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 
4. ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 3.6 
5. ความพึงพอใจต่อความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

3.87 
6. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษผลการประเมินอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 
7. ความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจที่ได้รับหลังจากการร่วมกิจกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.96 
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8. ความพึงพอใจต่อการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน / การท างาน ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.12 

9. ความพึงพอใจต่อการประสานงานโดยรวมของผู้จัด ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.55 
10. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

4.05 
11. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแข่งขันการน าเสนอโครงงานวิจัยของนักศึกษา ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 
12. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแข่งขันการตอบค าถาม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.82 
13. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแข่งขันการเขียนโครงงานพัฒนานักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 3.99 
 
5.  ผลผลิตของโครงการ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในด้านความรู้ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการท างาน 
2. นักศึกษามีทักษะทางปัญญา คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 

 
6.  ประโยชน์ที่ได้รับจากกการด าเนินโครงการ 

1. นักศึกษาปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 

7.  อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 -  
8.  ข้อเสนอแนะ 
 - 
ภาพกิจกรรม 

1. การประชุมวางแผนงาน 
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2. กิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์  
i. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

 
 

ii. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

 
 
 



 5 

iii. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

 
 
 

3. กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโครงงานพัฒนานักศึกษา 
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4. กิจกรรมการแข่งขันตอบค าถาม 

 
 

5. กิจกรรมการแข่งขันการน าเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา 
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6. พิธีมอบรางวัล และเกียรติบัตร และพิธีปิด 
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