
๑

รายงานระบบประเมินความพิงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบป้องกันวิจัยในช้ันเรียน 5 บท (สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 5)

กิจกรรมย่อย

1. การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 1 ปี 2 ปี 4และปี 5

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการสอบป้องกันวิจัยในช้ันเรียน 5 บท

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



๒

คํานํา

รายงานรายงานระบบประเมินความพิงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นับเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตครู เพราะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการปฏิบัติงานวิชาชีพครูเป็นการเปิดโอกาส

ให้นักศึกษานําเอาความรู้ภาคทฤษฎีไปปฏิบัติในสถานศึกษาหาข้อเท็จจริงและฝึกทักษะในด้านต่างๆ เป็นการเสริมสร้าง

สมรรถภาพในการเป็นครูในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับงานในวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพและ

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

๐๓/ ๐๔/ ๒๕๖๔



๓

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คํานํา ก

สารบัญ ข

รายงานผลการดําเนินการ ๑

ภาคผนวก ๔



๔

รายงานระบบประเมินความพิงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ

1. ช่ือโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสอบป้องกันวิจัยในชั้นเรียน 5 บท (สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 5)

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

4. วันท่ี เริ่มต้นเดือน 10 กุมภาพันธ์ –6 เมษายน พ.ศ. 2564

5. สถานท่ีจัดโครงการ การประชุมออนไลนผ่์านโปรแกรม Google Meet หอประชุมสุนันทานุสรณ์

6. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู พร้อมท้ังสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียนได้

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

3. เพ่ือให้นักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๗. งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖.๑ แหล่งงบประมาณ

 งปม.เงินแผ่นดิน จํานวนท่ีได้รับ บาทใช้จริง บาท

ผลผลิต

บริการวิชาการเพ่ิมความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 งปม.รายได้ภาคปกติ จํานวนท่ีได้รับ 40,000 บาท ใช้จริง 40,000 บาท

ผลผลิต

 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 ผลงานการให้บริการวิชาการ  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

 งปม.รายได้ภาคพิเศษ จํานวนท่ีได้รับ บาทใช้จริง บาท

ผลผลิต

 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 ผลงานการให้บริการวิชาการ  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้



๕

 นอกงบประมาณ ระบุแหล่งท่ีมา

จํานวนท่ีได้รับ บาทใช้จริง บาท

๖.๒ สนับสนุนพันธกิจ

ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ

วิจัยและงานสร้างสรรค์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สืบสานโครงการพระราชดําริ ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ

 จํานวนเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 2,099 คน

 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม (จริง) ท้ังหมด 2,099 คนแบ่งเป็น

- อาจารย์ ..........30........... คน - นักศึกษา ..........2,059........... คน

- เจ้าหน้าที่ .........10.......... คน - บุคคลภายนอก .................. คน

- นักเรียน ..................... คน - อื่นๆระบุ ..................... คน

8. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม

๘.๑ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน 1,260 คน

คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

๘.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม

ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย

(ร้อยละ)

ผลการประเมิน

(ร้อยละ)

การบรรลุ
หมายเหตุ

บรรลุ ไม่บรรลุ

๑. ด้านวิทยากร ๘๐ ๙๙ 
๒. ด้านรูปแบบงาน สถานท่ี และ

ระยะเวลาในการจัดงาน

๘๐ ๙๙ 

๓. ด้านคณะกรรมการดําเนินงาน ๘๐ ๙๑ 
๔. ด้านการ นําความ รู้ ไปใช้ ใน

ชีวิตประจําวัน

๘๐ ๙๑ 

5. ความพึงพอใจในภาพรวม ๘๐ ๙๐ 

9. สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของผู้ทําแบบประเมินท้ังหมด

- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 ครูปฐมนิเทศติดต่อยากมากค่ะ ทําให้บางเรื่องไม่สามารถปรึกษาได้ค่ะ





๖

 อยากให้จัดทํารูปเล่มแบบใหม่ ท่ีมีการอธิบายท่ีครบถ้วน

 อยากให้มีการประชุมในห้องมากกว่าค่ะ

 ควรให้ทางศูนย์ฝึกและอาจารย์นิเทศน์ประชุมกันให้ดีก่อนในเร่ืองของการบันทึกเอกสารต่างๆท่ีนักศึกษาต้องส่ง

เพราะเป็นปัญหาท่ีอีกคนให้ทําอีกแบบอีกคนให้ทําแบบนี้

 อาจารย์นิเทศควรให้คําตอบได้เหมือนๆกันทุกท่านและค่อยตอบปัญหาเวลาท่ีนักศึกษามีข้อสงสัยระหว่างเข้า

สังเกตการสอน

 อยากให้มีการนิเทศน์การสอนท่ีมากขึ้นเพ่ือจะได้รับคําแนะนําจากครูนิเทศน์ไปปรับใช้ได้มากข้ึน

 ไม่มีคะ

 อยากให้ปีหน้ามีความชัดเจนในเร่ืองของเอกสารต่างๆและประกาศแก่นศ.อย่างละเอียดและท่ัวถึงมากกว่านี้ค่ะ

 ความละเอียดและชัดเจนใน practicum

 Praticum อยากให้เอื้อต่อนักศึกษาในแต่ละสาขาเพราะเนื้อหาในการเรียนการสอนของแต่ละเอกไม่เหมือนกัน

อยากให้อธิบายตัวรายงานแบบบชัดเจน

 อยากให้อาจารย์นิเทศดูแลนักศึกษาอย่างท่ัวถึงและช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน

 ในปี1อยากจะให้เลือกโรงเรียนในต่างจังหวัดได้ครับ

 เนื้อหาท่ีต้องจัดทํานั้นค่อนข้างมีมาก การส่ังงานของศูนย์ฝึกไม่ค่อยมีความชัดเจน

10. จุดแข็งของโครงการ

(๑) จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโควิด -19

(๒) การทํางานของคณะกรรมการทุกคนเป็นระบบ

11. จุดอ่อน /ปัญหาอุปสรรคของโครงการ

ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ ขอความกรุณาจากผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการทุกท่าน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง

และชัดเจนก่อนนําส่ง

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ

 ๑) แบบรายงานผลการจัดโครงการ (ตามแบบฟอร์มของฝ่ายประกันคุณภาพ) โหลดแบบฟอร์มได้

จากเว็บไซต์งานแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์

 ๒) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (กรุณาเขียนคําบรรยายใต้ภาพด้วย)

 ๓) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 ๕) คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน (ถ้ามี)

 ๖) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี)

 ๗) รายงานการประชุม (ถ้ามี)



๗

 ๘) เอกสาร / ประกอบการอบรม/ประชุม/สัมมนา (กรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อ

นี้)

 ๙) เอกสาร/หลักฐาน อื่นท่ีเก่ียวข้อง “โปสเตอร์เกี่ยวข้องกับโครงการ/ ตัวอย่างเกียรติบัตร/ ภาพผู้ได้รับ

รางวัล”

หมายเหตุ ๑) ทุกโครงการจะต้องมีหลักฐานลําดับที่ ๑–๔

๒) ขอความอนุเคราะห์รายงานทุกกิจกรรม

(หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จส้ินแล้ว ขอให้รายงานผลการดําเนินการทุกกิจกรรม ภายใน ๗ วันทําการ)



๘

ภาคผนวก



๙

ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์นิเทศ



๑๐



๑๑



๑๒



๑


	รายงานระบบประเมินความพิงพอใจของนักศึกษาและอาจาร
	รายงานรายงานระบบประเมินความพิงพอใจของนักศึกษาแ
	รายงานระบบประเมินความพิงพอใจของนักศึกษาและอาจาร
	( นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา
	จำนวนที่ได้รับบาทใช้จริงบาท
	๖.๒ สนับสนุนพันธกิจ
	จำนวน  1,260  คน   
	      คิดเป็นร้อยละ   ๖๓   ของผู้เข้าร่วมโครงการท
	-ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีกคิดเป็นร้อยละ
	-ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  



