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ค าน า 

  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มียุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
ก้าวไกลสู่อาเซียน ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงาน คณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินกิจ กรรม
สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์คุณภาพด้านต่างๆ อาทิ เกณฑ์การประกันคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ กองพัฒนานักศึกษา จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนานักศึกษา ในด้านบุคลิกภาพควบคู่กับ
การพัฒนาด้านความรู้หรือวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  จึงได้ก าหนดจัด โครงการอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ 
ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ๒๐๐๐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเป็นเยาวชนที่ดี เสียสละ มีจิตอาสาเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมตรงตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

หน่วยงาน   กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี   
------------------------------------------ 

 
1. ช่ือโครงการ   :  โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 
 
2. สถานภาพของโครงการ  : [   ] โครงการปกติ 

[   ] โครงการใหม่    
[   ] โครงการตาม Agenda 
[ √ ] โครงการต่อเนื่อง  โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ 

SSRU SMART TEENS 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  
 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 [ √  ] องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 

1.5 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 

 [   ] องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย  [   ] องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
องค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

 [   ] องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

[ √  ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่
มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

5.4.1 [   ] องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

 

 2) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
องค์ประกอบ หัวข้อ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ด้าน 

[   ] หมวด 1 การน าองค์การ  [ √  ] อัตลักษณ์ [ √ ] เป็นนักปฏิบัติ 
[   ] หมวด 2 กลยุทธ์   [  ] เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร [√ ] หมวด 3 ลูกค้า   
[   ] หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ 

  [  ] จิตสาธารณะ 

[   ] หมวด 5 บุคลากร  [   ] เอกลักษณ์ [  ] เน้นความเป็นวัง 
[   ] หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ   [  ] องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ [   ] หมวด 7 ผลลัพธ์   
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 3) สอดคล้องกับงานคุณภาพภายนอก 
1. สมศ . ด้าน ระบุ   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ด้านความรู้ 
2. ISO ด้าน ระบุ ................................................................................................................... .................. 
3. อ่ืนๆ  ด้าน ระบุ .................................................................................................................................. .. 
  
 4) การบูรณาการโครงการกับ 
  [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ  
    [   ]  การปรับปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร.......................... 
    [   ]  การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร........................... 
    [   ]  การต่อยอดสู่หนังสือต ารา ......................................... หลักสูตร........................... 
    [   ]  อ่ืนๆ .......................................................................... 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย............................................................................................  
  [   ]  การปฏิบัติงาน  
  [   ]  อ่ืนๆ  ....................................................................................  
 5) อ่ืนๆ  
  5.1) นโยบายจาก .............................................................. 
  5.2) ความร่วมมือกับ.............................................................................................................. 
  5.3) อื่นๆ .................................................................. 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มียุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
ก้าวไกลสู่อาเซียน ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงาน คณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินกิจกรรม
สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์คุณภาพด้านต่างๆ อาทิ เกณฑ์การประกันคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ กองพัฒนานักศึกษา จึงเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนานักศึกษา ในด้านบุคลิกภาพควบคู่กับการพัฒนาด้านความรู้หรือวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต  จึงได้ก าหนดจัด โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS ขึ้น 
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเป็น
เยาวชนที่ดี เสียสละ มีจิตอาสาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ 
 3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  7.1  เชิงคุณภาพ   
    (1) ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา ในการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ค่าเป้าหมาย 
3.51 
    (2) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ค่า
เป้าหมาย 4.25 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  นักศึกษากลุ่มดาว-เดือน และนักศึกษาท่ีสนใจ จ านวน  100 คน 
 
9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
  วันที่ 13-14  กุมภาพันธ์ 2559 
 
10. สถานที่ด าเนินโครงการ  
  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 
11. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

18-24  
ม.ค. 59 

25-31  
ม.ค. 59 

1-7  
ก.พ. 59 

8-14  
ก.พ. 59 

มี.ค- 
ก.ย. 59 

1.  เขียนโครงการน าเสนอขออนุมัติโครงการ      
2.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สถานที่ ,
วิทยากร,นักศึกษา 

     

3. รับสมัครผู้สนใจและประชุมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  
SSRU SMART TEENS 

     

4.  จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา SSRU SMART 
TEENS 

         

5.  สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

     

6.  นักศึกษา SSRU SMART TEENS ปฏิบัติหน้าที่ใน
กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย เดือน
มีนาคม – กันยายน 2559 
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12. งบประมาณ (ระบุตามแบบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ) 
 
 งบประมาณ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์) 
กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคพิเศษ  จ านวน   165,825 (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  
ค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 

รายการ งบประมาณ  
(บาท) 

วันที่ 1 
           1. ค่าวัสดุ     1,000               บาท 

2. ค่าใช้สอย  76,325               บาท 
            -  ค่าอาหารกล่องและเครื่องดื่ม 35 บาท x 105 คน x 1 มื้อ    = 3,675    บาท 
            -  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 155 บาท x 105 คน x 2 มื้อ         = 32,550  บาท 
            -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ x 105 คน      = 7,350    บาท 
            -  ค่าที่พัก จ านวน 100 คน x 200 บาท x 1 คืน = 20,000  บาท 
            -  ค่าที่พักเจ้าหน้าที่,วิทยากร จ านวน 5 คน x 350 บาท x 1 คืน = 1,750  บาท 
            - ค่าเช่ารถบัสขาไป 5,500 บาท x 2 คัน x 1 วัน = 11,000  บาท 

3.  ค่าตอบแทนวิทยากร        24,000 บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ช.ม. x 800 บาท x 3 คน = 14,400 บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร  4 ช.ม. x 1,200 บาท x 2 คน = 9,600 บาท 
4.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน                    10,000 บาท 

111,325 บาท 

วันที่ 2 
1. ค่าใช้สอย      50,900               บาท 

            - ค่าเช่ารถบัสขากลับ 5,500 บาท x 2 คัน x 1 วัน = 11,000  บาท 
           -  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 155 บาท x 105 คน x 2 มื้อ  = 32,550  บาท 
           -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  35 บาท x 2 มื้อ x 105 คน = 7,350  บาท 

2.  ค่าตอบแทนวิทยากร         3,600  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ช.ม. x1200 บาท x 1 คน   = 3,600 บาท 

 

54,500 บาท 

รวม   (หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 165,825  
บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ     
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ 
 3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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14. การประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2. การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมในการอบรม  

15. การติดตามผล    
 ติดตามผลจากการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 

16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
1. นักศึกษา ไม่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเป้าหมาย 
2. นักศึกษาอาจมาไม่ตรงเวลา ท าให้การเดินทาง
เกิดความล่าช้า  
 

1.  ควรมีการตอบรับการเข้าร่วมอบรม เพ่ือมีข้อมูล 
ในการเตรียมการด าเนินงาน 
2. ควรมีการประชุม แจ้งก าหนดการที่ชัดเจนให้
นักศึกษาทราบ 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 

วันที่  13-14 กมุภาพันธ์ 2559   
ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 



 

วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุร ี

 
07.00 น.  ลงทะเบียน ออกเดินทาง ไป ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000  
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บนรถ 
08.30 น.  เดินทางถึง  ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000  
09.00 – 12.00 น.  อบรมการท างานเป็นทีม (กิจกรรม Walk Rally) 
  - การมีวินัย  
  - การตรงต่อเวลา 

-  บรรยายโดย นายต่อสกุล  สกุลสิริชาติ ,นางสาวดารณี ลาด า ,นายทัชชล เนื่อง
จ านงค์  
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และทีมงาน  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น.  อบรมมารยาทไทย  การปฏิคมต้อนรับ  
   -  บรรยายโดย นายมณฑล ยิ่งยวด  นายวินัย วรวัตร์ และนางสาวปัณณภัค บัลลังก์  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรรม  
16.00 – 18.00 น.  อบรมการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ต่อองค์กร 

  -  บรรยายโดย นางสาวอรอุมา  ถิ่นทวี   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น   
19.00 – 21.00 น. อบรมแกนน าด้านการป้องกันเอดส์และเทคนิคการให้ค าปรึกษา  
   - บรรยายโดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

 


หมายเหตุ  
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 

วันที่  13-14 กมุภาพันธ์ 2559   
ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี



 
วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุร ี
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 –12.00 น. การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

-  บรรยายโดย คุณกฤษฎา  ทิพย์ประสิทธิ์ (พ่ีกอล์ฟ) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน     
13.00 – 15.00 น.  อบรมให้ความรู้การเขียนโครงการ/กิจกรรม  ด้านจิตอาสา 
 - บรรยายโดย นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล งานประกันคุณภาพ กองพัฒนา

นักศึกษา 
15.00 – 16.00 น.  จัดท าแผนการด าเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา SSRU SMART TEENS 
 -  โดยฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา  
16.00 – 17.30น. เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสวัสดิภาพ   
 
หมายเหตุ  
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
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สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS ประจ าปี
การศึกษา 2558 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

3. วัน/เดือน/ปี ท่ีจัด :  วันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2559   

4. สถานที่จัดงาน : ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

5. รูปแบบโครงการ/กิจกรรม :  การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ๒๐๐๐ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  มีการอบรมให้ความรู้นักศึกษา ดังนี้ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
                      1. เวลา 09.00-12.00 น. อบรมการท างานเป็นทีม การมีวินัย การตรงต่อเวลา บรรยายโดย 
นายต่อสกุล สกุลสิริชาติ ,นางสาวดารณี ลาด า ,นายทัชชล เนื่องจ านงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
และทีมงาน  
                     2. เวลา 13.00-16.00 น. อบรมมารยาทไทย การปฏิคมต้อนรับ  บรรยายโดย  นายวินัย วร
วัตร์ และนางสาวปัณณภัค บัลลังก์   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
                      3. เวลา 16.00-18.00 น. อบรมการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ต่อองค์กร  บรรยายโดย นางสาว
อรอุมา  ถิ่นทวี   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                      4. เวลา 19.00-21.00 น. อบรมแกนน าด้านการป้องกันเอดส์และเทคนิคการให้ค าปรึกษา 
บรรยายโดย นายส าเริง ผิวเพ็ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 
                      1. เวลา 09.00-12.00 น. การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา บรรยายโดย คุณกฤษฎา 
ทิพย์ประสิทธิ์ (พ่ีกอล์ฟ)  
                      2. เวลา 13.00-15.00 น. อบรมให้ความรู้การเขียนโครงการ/กิจกรรม ด้านจิตอาสา นางสาว
เสาวภา  ชัยพฤกษทล งานประกันคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษา 
                      3. เวลา 15.00-16.00 น.  บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา SSRU SMART TEENS  โดยฝ่ายวินัย
และพัฒนานักศึกษา 
                       

6. งบประมาณ (ตามที่ใช้จ่ายจริง) :  โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART 
TEENS ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก งบประมาณ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  กิจกรรมโครงการ
พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์) กองทุนเพ่ือการศึกษา ภาคพิเศษ  จ านวน 165,825  (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพัน
แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

- ใช้เงินไป จ านวน 114,655 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
  - เงินคงเหลือในโครงการ จ านวน  51,170 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
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7. รายงานผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ : 

เชิงคุณภาพ 

(1) ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา ในการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ค่าเป้าหมาย 
3.51 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา หลังการอบรม บรรลุเป้าหมาย 4.48 

(2) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ค่า
เป้าหมาย 4.25 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS ระดับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา บรรลุเป้าหมาย 4.42 

8. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU 
SMART TEENS มีบุคลากร จ านวน 4 คน และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จ านวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 81  ได้
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คิดเป็น% 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 81 81 
    1.1 คณะครุศาสตร์  24 29.63 
    1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2.47 
    1.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์   4 4.94 
    1.4 คณะวิทยาการจัดการ 7 8.65 
    1.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 12.35 
    1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 19.76 
    1.7 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 2 2.47 
   1.8 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 1 1.24 
   1.9 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 4 4.94 
   1.10 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 7 8.65 
   1.11 วิทยาลัยการภาพยนต์ศิลปะการแสดงฯ 4 4.94 
   1.12  วิทยาลัยนานาชาติ    0 0 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 81 คน 100.00 
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9.ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS  ระหว่าง
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 คน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ชอบกิจกรรมแบบนี้มาก  อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก   
2. ควรมีใบแจ้งสิ่งที่ต้องเตรียมมาให้ชัดเจนจะได้มีความพร้อมในการด าเนินการ   
3. ขอให้จัดกิจกรรมแบบไปเช้า-เย็นกลับ        

 
10. แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 1. มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS อยู่ในแผนการ
ด าเนินงานทุกๆปี  

 2. มีการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมก่อนวันเดินทาง 
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วิเคราะห์ผลการประเมนิโครงการ/กิจกรรม 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 

วันที่  13-14 กมุภาพันธ์ 2559   
ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

 

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยท าเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม
โครงการ หรือข้อความอันเป็นประโยชน์ในการปรับปุรงการจัดกิจกรรมต่อไป 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น 
 

1. เพศ     
เพศ จ านวน/คน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 42 51.86 

หญิง 39 48.15 

รวม 81 100 

  จากตารางที่ 1 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU 
SMART TEENS  ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 คน แบ่งเป็น  เพศชาย  จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.86  และ เพศหญิง  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 
 

2. สถานะ             
สถานะ จ านวน/คน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษา 81 100 

บุคลากร 0 0 

ศิษย์เก่า 0 0 

ผู้ปกครอง 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 81 100 

 จากตารางที่ 2 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART 
TEENS  ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 แบ่งเป็น  นักศึกษา  จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100  
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3. ชั้นปี 
 

ชั้นปี จ านวน/คน คิดเป็นร้อยละ 

ปีที่ 1 74 91.36 

ปีที่ 2 7 8.65 

ปีที่ 3 0 0 

ปีที่ 4 0 0 

รวม 81 100 

จากตารางที่ 3 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART 
TEENS  ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 แบ่งเป็น  ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.36  ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65  

 
4. คณะ/วิทยาลัย  

  คณะที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คิดเป็น% 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 81 81 
    1.1 คณะครุศาสตร์  24 29.63 
    1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2.47 
    1.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์   4 4.94 
    1.4 คณะวิทยาการจัดการ 7 8.65 
    1.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 12.35 
    1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 19.76 
    1.7 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 2 2.47 
   1.8 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 1 1.24 
   1.9 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 4 4.94 
   1.10 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 7 8.65 
   1.11 วิทยาลัยการภาพยนต์ศิลปะการแสดงฯ 4 4.94 
   1.12  วิทยาลัยนานาชาติ    0 0 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 81 คน 100 
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จากตารางที่ 4 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS  ระหว่างวันที่ 
13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
นนทบุรี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 แบ่งเป็น นักศึกษาศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.63  ศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47  ศึกษาอยู่คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65
ศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35  ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 ศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.47 ศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24  ศึกษาวิทยาลัยสห
เวชศาสตร์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 ศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.65 ศึกษาวิทยาลัยการภาพยนต์ศิลปะการแสดงฯ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94  

 
ระดับความพึงพอใจ 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด       = 5 4.21-5.00 มากที่สุด 
มาก            = 4 3.41-4.20 มาก 
ปานกลาง     = 3 2.61-3.40 ปานกลาง 
น้อย           = 2 1.81-2.60 น้อย 
น้อยที่สุด     = 1 1.00-1.80 น้อยที่สุด 

 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 

 

 

ตอนที่ 2: ความพึงพอใจในการเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART 
TEENS  
 

ที ่ ประเด็น Mean S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประโยชน์ของกิจกรรม 

1. กิจกรรมมีประโยชน์ สามารถส่งเสริม/พัฒนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

4.42 0.50 มากที่สุด 88.40 

2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลศึกษา
ในกิจกรรม 

4.58 0.55 มากท่ีสุด 91.60 

3. กิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ 4.53 0.53 มากที่สุด 90.60 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจx100 
ระดบัความพึงพอใจ 
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โครงการ  

รูปแบบกิจกรรม 
4. สถานที่จัดเพียงพอ เหมาะสม 4.51 0.73 มากที่สุด 90.20 

5.  เอกสาร/อุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรม 
เพียงพอเหมาะสม 

4.23 0.81 มากที่สุด 84.60 

6. วัน เวลา และการให้บริการ เหมาะสม   4.15 0.83 มาก 83.00 

วิทยากร/ผู้ให้ข้อมูล 
7. มีการสื่อสาร อธิบาย ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน

ครบถ้วน 
4.42 0.60 มากที่สุด 88.40 

8. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับกิจกรรมที่ให้
ความรู้หรือข้อมูล 

4.44 0.58 มากที่สุด 88.80 

9. เปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบข้อซักถามได้
ถูกต้องชัดเจน 

4.52 0.60 มากที่สุด 90.40 

10. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นในภาพรวม 

4.47 0.55 มากที่สุด 89.40 

ความรู้ความเข้าใจ 
11. มีความรู้ความเข้าใจ ก่อน เข้ารับอบรม/เข้า

ร่วมกิจกรรม 
3.48 0.96 มาก 69.60 

12. มีความรู้ความเข้าใจ หลัง เข้ารับอบรม/เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.48 0.50 มากที่สุด 89.60 

13. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.63 0.49 มากที่สุด 92.60 

 รวม 4.38 0.64 มากที่สุด 87.60 

 

จากตาราง  นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU 
SMART TEENS  ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 คน มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ในระดับมากท่ีสุด 4.83 คิดเป็นร้อยละ 87.60  แบ่งตามประเด็นได้ดังนี้ 

            ด้านประโยชน์ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกิจกรรมมีประโยชน์ สามารถ
ส่งเสริม/พัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากที่สุด 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลศึกษาในกิจกรรม ในระดับมากที่สุด 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ ในระดับมา ก
ที่สุด 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 

14 



          ด้านรูปแบบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสถานที่จัดเพียงพอ เหมาะสม ในระดับ
มากที่สุด 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเอกสาร/อุปกรณ์ ประกอบการจัด
กิจกรรม เพียงพอเหมาะสม ในระดับมากที่สุด 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
วัน เวลา และการให้บริการ เหมาะสม ในระดับมาก 4.15 คิดเปน็ร้อยละ 83.00                        

                      ด้านวิทยากร/ผู้ให้ข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ การสื่อสาร อธิบาย ให้ข้อมูลอย่าง
ชัดเจนครบถ้วนในระดับมากที่สุด 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ตรงกับกิจกรรมที่ให้ความรู้หรือข้อมูล ในระดับมากที่สุด 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจเปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบข้อซักถามได้ถูกต้องชัดเจน ในระดับมากที่สุด 4.52 คิด
เป็นร้อยละ 90.40 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในภาพรวม ใน
ระดับมากท่ีสุด 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 

                      ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ก่อน เข้ารับอบรม/เข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมาก 3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.60 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ หลัง เข้ารับอบรม/เข้า
ร่วมกิจกรรม ในระดับมากที่สุด 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ในระดับมากที่สุด 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS  ระหว่าง
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 81 คน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ชอบกิจกรรมแบบนี้มาก  อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก   
2. ควรมีใบแจ้งสิ่งที่ต้องเตรียมมาให้ชัดเจนจะได้มีความพร้อมในการด าเนินการ   
3. ขอให้จัดกิจกรรมแบบไปเช้า-เย็นกลับ        
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 

วันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

 

 

อบรมการท างานเป็นทีม การมีวินัย การตรงต่อเวลา บรรยายโดย นายต่อสกุล  สกุลสิริชาติสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และทีมงาน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 

วันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 
 

 

 

อบรมการท างานเป็นทีม การมีวินัย การตรงต่อเวลา บรรยายโดย นายต่อสกุล  สกุลสิริชาติสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และทีมงาน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 

วันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

 

 
อบรมการท างานเป็นทีม การมีวินัย การตรงต่อเวลา บรรยายโดย นายต่อสกุล  สกุลสิริชาติสถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และทีมงาน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU SMART TEENS 

วันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
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