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โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 

สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ชื่อโครงการ  : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

  โครงการใหม 

  โครงการที่เคยดําเนินการในป ๒๕๕๗  มีการปรับปรุงโครงการเดิมในประเด็น............................................ 

 

ประเภทโครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร   : 

  ๑. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของสังคม 

  ๒. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

  ๓. เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตร 

  ๔. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของสังคม 

  ๕. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ๖. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (Indicators) 

  ๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  ๒. การผลิตบัณฑิต 

  ๓. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

  ๔. การวิจัย 

  ๕. การบริการวิชาการแกสังคม 

  ๖. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๗. การบริหารและการจัดการ 

  ๘. การเงินและงบประมาณ 

  ๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงชี้ (KPI) ที่ตอบสนอง 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของสังคม 

 

โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุภาวดี  ศรีลัย  หัวหนากลุมงานหลักสูตรและการสอน สํานักวิชาการและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

 

๑. ชื่อโครงการ  

   โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๒.  หลักการและเหตุผล 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเปนสถาบันอุดมศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ และเพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองคลอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู 

ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษาการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนั้น สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงตระหนักและใหความสําคัญ 

เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตางๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูและตอง

คลอบคลุม จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมอยางนอยทั้ง ๕ ดาน

ดังกลาวมาแลว วันพุธ ที ่๒  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด 

 
๓. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหคณาจารยผูสอนไดทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาที่สอนเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี  

๒. เพื่อใหคณาจารยผูสอนมีเทคนิคในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแกผูเรียนมีมาตรฐานที่เทียบเคียง

กันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 



๔. เปาหมาย 

 ๔.๑ ดานปริมาณ 

      อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเอ็ด เขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ คน  

 

๔.๒. ดานคุณภาพ 

๑. คณาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  

๒. คณาจารยผูสอนมีเทคนิคในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแกผูเรียนมีมาตรฐานที่

เทียบเคียงไดท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

 
๕. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ 

  วันพุธ ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม ๖๐ พรรษา 

 มหาวชิราลงกรณ 
 

๖.  หนวยงานทีร่ับผิดชอบ 

  กลุมงานหลักสูตรและการสอน สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

 

 

๗. การดําเนินงาน 

 

รูปแบบการดําเนินงาน ลักษณะการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๖.๑ การวางแผนตามวัตถุประสงค ๑.  ขออนุมัติโครงการ 

๒.  ประชุมวางแผน แบงหนาทีร่ับผิดชอบ 

สํา
นัก

วิช
าก

าร
แล

ะป
ระ

มว
ลผ

ล 

 
๖.๒  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ๑.  จัดโครงการตามแผนที่วางไว 

๒.  เก็บขอมูลแบบสอบถามโครงการ 

๖.๓  การประเมินและตรวจการดาํเนินงาน วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

๖.๔  การปรับปรุงแกไขนําไปใชครั้งตอไป ๑.  จัดประชุมหลังเสรจ็โครงการ 

๒.  บันทึกที่ประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขนําไปใชครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



๘. งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน  

  งบประมาณ : แผนดิน คาวัสดุหมวดศึกษาทั่วไป รหัสงบ ๖.๑.๕.๗ จํานวนเงิน ๓๘,๗๑๐ บาท  

รายการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมวดคาตอบแทน  

- คาตอบแทนวิทยากร ๑ คน x ๖ ชม. X ๘๐๐ บาท ๔,๘๐๐ 
- คาทําการนอกเวลา ๘ คน x ๒ วัน x ๒๐๐ บาท ๓,๒๐๐ 

รวมเงิน ๘,๐๐๐ 
หมวดคาไปราชการและสัมมนา   
- คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๒๑๐ x ๑ วัน x ๑ คน  ๒๑๐ 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง รับ-สงวิทยากร (รถตู) ๔,๐๐๐ 

รวมเงิน ๔,๒๑๐ 

หมวดคาใชสอย  
- คาอาหารกลางวัน (๑๕๐ บาท x ๑๐๐ คน ) ๑๕,๐๐๐ 

- อาหารวางและเครื่องดื่ม (๒๕ บาท x ๑๐๐ คน x ๒ มื้อ) ๕,๐๐๐ 

- คาจางทําปายโครงการ ๑ ปาย ๒,๐๐๐ 

รวมเงิน ๒๒,๐๐๐ 
หมวดคาวัสดุ  
- คาของที่ระลึกสําหรับวิทยากร ๒,๐๐๐ 

- คากระดาษถายเอกสาร A๔ (๕ กลอง x ๕๐๐ บาท ) ๒,๕๐๐ 

รวมเงิน ๔,๕๐๐ 
รวมคาใชจายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น ๓๘,๗๑๐ 

รามท้ังสิ้น   (สามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยสิบบาทถวน) =     ๓๘,๗๑๐ บาท  
หมายเหตุ     ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ 

 

 

 
                                                                                              

 

 
 

    

  

  

  

            อนุมัติอนุมัติ                ไมอนุมัติไมอนุมัติ  

             

 

 

(นางสุภาวดี  ศรีลัย) 

หัวหนากลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

ผูเสนอโครงการ 

 
(รองศาสตราจารย เสริมศรี  สุทธิสงค) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

(อาจารย ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต) 

  ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล 
ผูเห็นชอบโครงการ 



กําหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

วันที ่ ๒  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ณ หองประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

------------------- 
 

วันที่  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน รับเอกสาร 

 เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น.  ชมวีดีทัศนมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

กลาวรายงานโดย  อาจารย ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล  

พิธีเปดโดย  ผูชวยศาสตราจารย ดุสิต  อุบลเลิศ 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 เวลา ๐๙.๒๐-๑๐.๔๕ น.  วิทยากร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สุวรรณนอย 

กิจกรรม การทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชาและ 

ระดับหลักสูตร 

 เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารวาง 

 เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. แบงกลุม เริ่มกิจกรรมที่ ๒ ศึกษาบทความเรื่อง ระบบและกระบวนการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา 

 เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  กิจกรรมที่ ๓ หลังจากอานบทความแลว ใหสมาชิกกลุมอภิปรายรวมกัน

อีกครั้ง  

กิจกรรมท่ี ๔ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูของอาจารยประจําวิชาตาม เอกสาร มคอ.๓ 

 เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารวาง 

 เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๔๕ น.  กิจกรรมท่ี ๕ กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา

กิจกรรมที่ ๖ กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร 

 เวลา ๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.  ปดโครงการ   

              
*************** 

หมายเหตุ   กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 







กําหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒    
 มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

วันที่  ๒  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
ณ หองประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  

มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
------------------- 

 
วันที่  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน รับเอกสาร 

 เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น.  ชมวีดีทัศนมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

     กลาวรายงานโดย  รองศาสตราจารย เสริมศรี  สทุธิสงค 

                            รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

พิธีเปดโดย  ผูชวยศาสตราจารย ดุสิต  อุบลเลิศ 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 เวลา ๐๙.๒๐-๑๐.๔๕ น.  การทวนสอบผลมาตรฐานผลการเรียนรู ในแตละดานเพื่อใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วิทยากร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สุวรรณนอย 

 เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารวาง 

 เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมตอในภาคเชา 

 เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  กิจกรรมอาจารยผูสอน เตรียมเอกสารมคอ.๓ รายวิชาที่ตนเองรบัผิดชอบ

เพื่อทวนสอบวา เปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูทีก่ําหนดไวใน

หลักสูตรครบถวน 

                       วิทยากร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สุวรรณนอย 

 เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารวาง 

 เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๔๕ น.  กิจกรรมตอในภาคบาย 

 
 เวลา ๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.  ปดโครงการ                

  
*************** 

 

หมายเหตุ   กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

แบบตอบรับการเขารวมโครงการเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552    

มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2557 

ในวันที ่2  เมษายน  2557 เวลา 08.00–17.00 น.  

ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 

******************************************************** 

คณะ / วิทยาลยั.............................................................................................................................................................................. 

ขอมูลผูเขารวมโครงการ เบอรโทรศัพท อีเมล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

กรุณาสงแบบตอบรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรอืดวยตนเอง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 มายัง  : 

ผูประสานงานโครงการ  :  คุณสุภาวด ี ศรีลยั  Supawadee.Srilai12@gmail.com 

        คุณสุกัญญา  แพงโพนทอง  hiruka.hh@gmail.com 

กลุมงานหลักสตูรและการสอน สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอด็ 

โทรศัพท 043-556004 /043-556001-8 ตอ 1034 

 



รายงานผลการประเมินการดําเนินโครงการ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุภาวดี  ศรีลัย  หัวหนากลุมงานหลักสูตรและการสอน 
 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักวิชาการและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

๔. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

  

๕. วัตถุประสงคโครงการ 

๕.๑  เพื่อใหคณาจารยผูสอนไดทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาที่สอนเปนไปตากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี  

๕.๒  เพื่อใหคณาจารยผูสอนมีเทคนิคในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแกผูเรียนมี

มาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
 

๖. ขั้นตอนและผลการดําเนินงานตามโครงการ 
รูปแบบการดําเนนิงาน ลักษณะการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๖.๑ การวางแผนตามวัตถุประสงค ๑.  ขออนุมัติโครงการ 

๒.  ประชุมวางแผน แบงหนาทีร่ับผิดชอบ 

สํา
นัก

วิช
าก

าร
แล

ะป
ระ

มว
ลผ

ล 
 

๖.๒  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ๑.  จัดโครงการตามแผนที่วางไว 

๒.  เก็บขอมูลแบบสอบถามโครงการ 

๖.๓  การประเมินและตรวจการดาํเนินงาน วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

๖.๔  การปรับปรุงแกไขนําไปใชครั้งตอไป ๑.  จัดประชุมหลังเสรจ็โครงการ 

๒.  บันทึกที่ประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขนําไปใชครั้งตอไป 

 

๗. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 ๗.๑ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

  เพศชาย  จํานวน     ๒๙     คน 

  เพศหญิง จํานวน     ๕๙     คน 

 

๗.๒ ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (คิดเปนรอยละ) 

ตามที่สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ อาจารยผูสอน 



มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเอ็ด เขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ คน บัดนี้ไดดําเนินการเรียบรอยแลวจึง

ขอรายงานผลการดําเนินโครงการ เปน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน 

ตอนท่ี ๒  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน 

 จากการเก็บขอมูลแบบประเมินฉบับสมบูรณที่สามารถใชในการวิเคราะหขอมูลจํานวน 

๘๘ ฉบับ ปรากฏผลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ดังแสดงตางราง ๑-๖ 

๑.๑ เพศ 

 การศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผูตอบแบบประเมิน ๘๘ คน จําแนกตามเพศ ปรากฏขอมูล ดังตาราง 

๑ 

 ตาราง ๑ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๒๙ ๓๒.๙๕ 

หญิง ๕๙ ๖๗.๐๕ 

รวม ๘๘ ๑๐๐ 

 

จากตาราง ๑ พบวา เพศที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู เขารวมโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ เพศหญิงมีจํานวนมากที่สุด คือ  

๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๖๗.๐๕ และรองลงมาคือ เพศชายมีจํานวน ๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๙๕ 

 

๑.๒ อาย ุ

การศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ป

การศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผู ตอบแบบประเมิน ๘๘ คน จําแนกตามอายุ  ปรากฏขอมูล  

ดังตาราง ๒ 



 

ตาราง ๒ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา ๓๐ ป ๒๕ ๒๘.๔๑ 

๓๐ – ๓๕ ป ๓๓ ๓๗.๕๐ 
๓๖ – ๔๐ ป ๒๑ ๒๓.๘๗ 

มากกวา ๔๐ ป ๙ ๑๐.๒๒ 
รวม ๘๘ ๑๐๐ 

 

จากตาราง ๒ พบวา อายุของผูที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ ชวงอายุ ๓๐-๓๕ ป มีจํานวนมากที่สุดคือ 

๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๕๐ รองลงมาคือ ชวงอายุต่ํากวา ๓๐ ป จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ 

๒๘.๔๑ อายุ ๓๖-๔๐ ป จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๘๗ และ อายุมากกวา ๔๐ ป จํานวน ๙ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๐.๒๒ ตามลําดับ 

 

๑.๓  หนวยงานที่สังกัด 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ป

การศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผูตอบแบบประเมิน ๘๘ คน จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ปรากฏขอมูล ดัง

ตาราง ๓ 

ตาราง ๓ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด 

หนวยงานที่สังกัด จํานวน รอยละ 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ๓๖ ๔๐.๙๑ 

คณะพยาบาลศาสตร ๙ ๑๐.๒๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย - - 

วิทยาลัยการศึกษา ๘ ๙.๐๙ 

วิทยาลัยการจัดการ ๑๕ ๑๗.๐๕ 

วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร ๕ ๕.๖๘ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒ ๒.๒๗ 

สํานักวิชาการและประมวลผล ๑๓ ๑๔.๗๗ 
รวม ๘๘ ๑๐๐ 



จากตาราง ๓ พบวา หนวยงานที่สังกัดตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

อบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร มีจํานวนมากที่สุด คือ ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๙๑ รองลงมา คือ วิทยาลัยการจัดการ 

จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๐๕  สํานักวิชาการและประมวลผล จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ 

๑๔.๗๗ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๒๓ วิทยาลัยการศึกษา จํานวน ๘ คน 

คิดเปนรอยละ ๙.๐๙ วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร จํานวน  ๕ คน คิดเปนรอยละ ๕.๖๘ และวิทยาลัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๒.๒๗ 

 

๑.๔  ระดับการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ป

การศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผูตอบแบบประเมิน ๘๘ คน จําแนกตามระดับการศึกษา ปรากฏขอมูล  

ดังตาราง ๔ 

 

ตาราง ๔ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ปริญญาตรี ๑๒ ๑๓.๖๔ 

ปริญญาโท ๖๒ ๗๐.๔๕ 

ปริญญาตรีเอก ๑๔ ๑๕.๙๑ 

   
รวม ๘๘ ๑๐๐ 

 

จากตาราง ๔ พบวา ระดับการศึกษาของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาโท 

มีจํานวนมากที่สุด คือ ๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๔๕ รองลงมาระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๔ คน คิด

เปนรอยละ ๑๕.๙๑ และระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๖๔ 

 

 

 

 



๑.๕  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจเปาหมายของการทวน 

สอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ แทจริง  

 

ตาราง ๕ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ตามผูรวมโครงการมีความเขาใจเปาหมาย

ของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ อยาง

แทจริง 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

ใช ๘๔ ๙๕.๔๕ 

ไมใช ๔ ๔.๕๕ 

รวม ๘๘ ๑๐๐ 

 

จากตาราง ๕ พบวา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจเปาหมายของ

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ แทจริง โดยมีผูตอบแบบประเมินใชมากท่ีสุด จํานวน 

๘๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๔๕ และรองลงมาไมเขาใจ จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๔.๕๕ 

 

๑.๖  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ผูเขารวมโครงการสามารถใชความรูจากการอบรมการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ ปรับใชในการเรียนการสอนไดอยางแทจริง  

 

ตาราง ๖ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ตามผูรวมโครงการสามารถใชความรูจาก

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับใชใน

การเรียนการสอนไดอยางแทจริง 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

ใช ๘๔ ๙๕.๔๕ 

ไมใช ๔ ๔.๕๕ 

รวม ๘๘ ๑๐๐ 

 



จากตาราง ๖ พบวา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ผูเขารวมโครงการสามารถใชความรูจาการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ ปรับใชในการเรียนการสอนอยางแทจริง โดยมีผูตอบแบบประเมนิใช

มากที่สุด จํานวน ๘๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๔๕ และรองลงมาไมเขาใจ จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ 

๔.๕๕ 

 

ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผูตอบแบบประเมิน ๘๘ คน ปรากฏขอมูล ดังตาราง ๗ 

 

ตาราง ๗ ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 

 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ความหมาย 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
๑. กระบวนการและข้ันตอนเปนระบบ ชัดเจน ไมยุงยาก 

 
๔.๒๖  

 
๐.๖๘ 

 
มากที่สุด 

๒. การประสานงานและการชี้แจงระหวางเจาหนาที่กับ 
ผูเขารวมโครงการมีความเหมาะสม 

๔.๐๑ 
 

๐.๘๐ มาก 

๓. การจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๑๓ ๐.๗๔ มาก 

๔. ชวงเวลาที่ใชในการดําเนินการโครงการมีความเหมาะสม ๔.๐๒ ๐.๘๑ มาก 

๕. จํานวนเจาหนาที่คอยใหบริการและอํานวยความสะดวก 
มีเพียงพอ 

๔.๒๘ ๐.๖๘ มากที่สุด 

๖. เอกสารประกอบโครงการมีความเหมาะสม ๔.๐๐ ๐.๘๐ มาก 

๗. มีการประชาสัมพันธโครงการอยางเหมาะสม 
 

๓.๗๖ ๐.๘๑ มาก 

เฉลี่ยรวมแตละดาน ๔.๐๖ ๐.๗๖ มาก 



รายการประเมิน คาเฉลี่ย 

 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ความหมาย 

ดานเจาหนาที่ใหบริการ/วิทยาการ 
๘. วิทยากรมีความรูความเชี่ยวชาญในการนําเสนอขอมูล 

 
๔.๖๒ 

 
๐.๖๑ 

 
มากที่สุด 

๙. วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการไดซักถาม 
ขอมูลอยางเหมาะสม 

๔.๗๑ 
 

๐.๖๓ มากที่สุด 

๑๐. เจาหนาที่แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย ๔.๘๑ ๐.๔๒ มากที่สุด 
๑๑. เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนกันเอง ๔.๕๘ ๐.๕๙ มากที่สุด 

๑๒. เจาหนาที่มีการเตรียมตัวและมีความตั้งใจที่จะ 
ใหบริการเปนอยางดี 

๔.๕๒ ๐.๖๐ มากที่สุด 

๑๓. เจาหนาที่มีความชัดเจนในการตอบคําถามเกี่ยวกับ 
กําหนดการตางๆ 

๔.๓๐ ๐.๗๕ มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมแตละดาน ๔.๕๙ ๐.๖๐ มากที่สุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
๑๔. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

 
๓.๗๒ 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

๑๕. เครื่องเสียงอุปกรณในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๒๘ ๐.๖๘ มากที่สุด 
๑๖. อาหาร/เครื่องดื่ม ที่จัดใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ ๔.๑๖ ๐.๘๐ มากที่สุด 
๑๗. หองน้ําสะอาดและเพียงพอ ๔.๑๗ ๐.๗๖ มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมแตละดาน ๔.๐๘ ๐.๗๘ มาก 

เฉลี่ยรวมทุกดาน ๔.๒๔ ๐.๗๑ มากที่สุด 

 

จากตาราง ๗ พบวา โดยภาพรวมทุกดานเกี่ยวกับการใหบริการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้

ผูเขารวมโครงการสามารถใชความรูจาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในระดับมากที่สุด 

 (  = ๔.๒๔,  S.D. = ๐.๗๑) 

  ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมเก่ียวกบัผลการประเมินความพึง
พอใจที่มีตอกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูในระดับมาก (  = ๔.๐๖  S.D. = ๐.๗๖) 
 
 



  ดานเจาหนาที่ใหบริการ/วิทยาการ พบวาโดย ภาพรวมเก่ียวกับผลการประเมินความพึงพอใจที่
มีตอเจาหนาที่ใหบริการ/วิทยาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 
๒๕๕๗ อยูในระดับมากที่สุด (  = ๔.๕๙  S.D. = ๐.๖๐) 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาโดย ภาพรวมเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มตีอสิ่ง
อํานวยสะดวก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ อยูใน
ระดับมาก (  = ๔.๐๘  S.D. = ๐.๗๘) 
 

ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

สรุปภาพโดยรวม พบวา ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา ๒๕๕๗ ตองการใหมีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเปน 

รอยละ ๙๕   ของผูทําแบบประเมินทั้งหมด 

   

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

๑. รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

๒. รูปถายการดําเนินการจัดโครงการ 

๓. สรุปโครงการจากแบบประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน สํานักวิชาการและประมวลผล 

นางสุภาวดี  ศรีลัย 

ผูจัดทํา 

 

 











































 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดุสิต  อุบลเลิศ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ประธานในพิธีการเปดโครงการ  

 



 

อาจารย ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต  ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล  

ผูกลาวรายงานโครงการ 

 

 

 

นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย  หัวหนากลุมงานแนะแนวศึกษาตอ 

พิธีกรดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 



 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดุสิต  อุบลเลิศ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (ขวา) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สุวรรณนอย  วิทยากร (กลาง) 

อาจารย ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต  ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล (ซาย) 

 

 

 



    

    

       

       

การลงทะเบียนเขารวมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการของคณาจารย 


