
 

 

สรุปโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพงานอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
บุคลากรด้านกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 

--------------------- 
 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561  ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศึกษา
ดูงานด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรด้านกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 และมอบนโยบายการดูแลนักศึกษาโดยให้ความส าคัญกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทั้งนี้  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์  ผู้อ านวยการส านักวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน                
ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ อดีตรอง
อธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้เทคนิคให้ค าปรึกษาประยุกต์การให้ค าปรึกษาเข้ากับศิลปวัฒนธรรม และการ
เข้าถึงเข้าใจในประชาคมอาเซียน การสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษาและแนวทางการให้ค าปรึกษา        
กับนักศึกษาในชั้นเรียน จัดโดยส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรม  ณ กระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่ 
 

 

 
 



 

 

สรุปผลการประเมิน                                                                                                    
โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพงานอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

บุคลากรด้านกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

............................................................................................................................. ................................................. 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรด้านกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต่อไป ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการด้วยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ  
      1.1 ชาย    

  

37 39.78 
      1.2 หญิง 56 60.22 

รวม 93 100.00 
2. อายุ   

2.1  21-30 ปี 15 16.13 
2.2  31-40 ปี 50 53.76 
2.3  41-50 ปี 19 20.43 
2.4  มากกว่า 50 ปี 9 9.68 

รวม 93 100.00 
3. สถานภาพ   

3.1 ผู้บริหาร 12 12.90 
3.2 อาจารย์ 67 72.04 
3.3 บุคลากรสายสนับสนุน 12 12.90 
3.4 อื่นๆ 2 2.15 

รวม 93 100.00 
4. สังกัด/หน่วยงาน   

4.1 คณะครุศาสตร ์ 19 20.43 
4.2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20 21.51 
4.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 39 41.94 
4.4 วิทยาการจัดการ 10 10.75 
4.5 วิทยาลัยการดนตร ี 5 5.38 

รวม 93 100.00 
 



       

 

   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละความคิดเห็นของผู้ประเมินโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรด้านกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

  หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(x) 
 

S.D. 
 

ระดับการประเมิน 
1. วิทยากรผู้บรรยาย 
การเตรียมตัว ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร 4.47 0.50 มาก 
ความชัดเจนในการตอบค าถามต่างๆ ของวิทยากร 4.35 0.56 มาก 
เวลาที่ใช้ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติเหมาะสม 4.22 0.66 มาก 
2. เจ้าหน้าที ่
ความเหมาะสมในการแต่งกาย การให้บริการ 4.47 0.60 มาก 
บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว และมีไมตรีจิต 4.52 0.62 มากที่สุด 
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 4.46 0.50 มาก 
3. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
การประชาสัมพนัธ์โครงการ 4.00 0.69 มาก 
ความเหมาะสมของสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม 3.92 0.71 มาก 
ความปลอดภัยและความสะดวกของการเดินทาง 4.12 0.62 มาก 
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.19 0.56 มาก 
4. ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน  การอบรม 3.53 0.72 มาก 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ หลงั การอบรม 4.25 0.48 มาก 
สามารถบอกประโยชน์และข้อดี 4.27 0.49 มาก 
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.27 0.55 มาก 
5. ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใชป้ระโยชน์ 
สามารถน าความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ 4.26 0.55 มาก 
สามารถน าความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพฒันาตนเอง 4.32 0.57 มาก 
สามารถน าความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพฒันาการท างาน 4.26 0.55 มาก 
โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.26 0.55 มาก 

รวม 4.25 0.54 มาก 
   ค่าเฉลี่ยในการประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด (1) 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย (2) 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (3) 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (4) 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (5) 

 


