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รายงานผล 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

ระหว่างวันที่  6-8  มิถุนายน  2565 
ณ พี เค รีสอร์ต อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

1. หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่

ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย 

อารมณ์ สังคมสติปัญญา ตลอดจนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

คณะวิทยาการจัดการ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว และได้ก าหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้นักศึกษาน าองค์ความรู้ในการ

สัมมนามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือส่งเสริมความเสียสละ ความสามัคคี และทักษะความเป็นภาวะผู้น า

ให้กับนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับน าไปใช้ในการเรียนและการท างานในอนาคตได้ และเพ่ือให้

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพ่ือให้นักศึกษาน าองค์ความรู้ในการสัมมนามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง 
2.2  เพ่ือส่งเสริมความเสียสละ ความสามัคคี และทักษะความเป็นภาวะผู้น าให้กับนักศึกษา 
2.3  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับน าไปใช้ในการเรียนและการท างานในอนาคตได้ 
 

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
3.1  นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ในการสัมมนามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง 
3.2  นักศึกษามีความเสียสละ ความสามัคคี และทักษะความเป็นภาวะผู้น าให้กับนักศึกษา 
3.3  นักศึกษาได้ประสบการณ์ส าหรับน าไปใช้ในการเรียนและการท างานในอนาคตได้ 

 

4. เป้าหมาย 
4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนัศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ ปริญญาตรี 2564-2565 
 
 



4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
4.2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  94   
4.2.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  92  
4.2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ  94   
 

4.3  เป้าหมายเชิงเวลา 
4.3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

5. วิทยากร 
นางสาวนฤมล โพธิ์สุวรรณ 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565  
 

7.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา  เม.ย. – มิ.ย. 65 

เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 
1 จัดประชุมคณะกรรมการท างาน             
2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ             
3 ด าเนินงานตามขั้นตอน              
4 จัดอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนด             
5 ท าการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการ

ด าเนินงาน พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน 
            

6 จัดท ารูปเล่มเสนอผลงานต่อหน่วยงาน             
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการอบรม 
 งบประมาณ บกศ.   จ านวน  80,000  บาท  
 

9.  สรุปผลการด าเนินงาน(โดยใช้แบบประเมิน) 
  9.1  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  23   คน 

9.2  ผลการประเมินตามแบบประเมิน 
(1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ  94  
(2) ผู้เข้ารับการอบรมมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 94 
(3) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 92 

 

10. ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1.  อยากให้เลือกสถานที่ให้มีความเหมาะสมต่อการท ากิจกรรม 
 2.  วิทยากรให้ทักษะและกระบวนการท างานได้ดี  



  
สรุปผลกิจกรรม 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ระหว่างวันที่  6-8  มิถุนายน  2565 

ณ พี เค รีสอร์ต อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
--------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่  1 ข้อมูลความคิดพึงพอใจกิจกรรมรอบรม ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้และ 
                   ความเข้าใจทีส่ามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตารางที่ 1    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู้รับการอบรม 
ระดับความคิดเห็น 4.50 – 5.00 มากที่สุด 

  ระดับความคิดเห็น 3.50 – 4.49 มาก 
  ระดับความคิดเห็น  2.50 – 3.49 ปานกลาง   
  ระดับความคิดเห็น 1.50 – 2.49 น้อย 

ระดับความคิดเห็น 1.00 – 1.49  น้อยที่สุด  

 

ล าดับ รายการ 
 

S.D. แปลผล 

1 

 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.1  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม 

4.50 

4.50 

0.65 

0.65 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

2.1  นักศึกษาได้รับความรู้ในการอบรม 

2.2  นักศึกษาสามารถน าความรู้ในการอบรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และ

การเรียนได้ 

4.68 

4.71 

4.64 

0.62 

0.61 

0.63 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

3 

 

ด้านความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

3.1  รูปแบบในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

4.70 
4.71 

0.49 
0.46 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 3.2  ล าดับ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.71 0.46 มากที่สุด 

 
3.3  วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเข้าใจและชัดเจน 4.71 0.46 มากที่สุด 

 3.4  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.64 0.63 มากที่สุด 

 3.5  นักศึกษาต้องการให้จัดกิจกรรมนี้อีก 4.71 0.46 มากที่สุด 

 รวม 4.63 0.59 มากที่สุด 



 จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63)  

เมื่อวิเคราะห์แยกตามรายข้อ ดังนี้  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม (  = 4.50)  นักศึกษาได้รับ

ความรู้ในการอบรม (  = 4.71)  นักศึกษาสามารถน าความรู้ในการอบรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการ

เรียนได้ (  = 4.64) รูปแบบในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (  = 4.71) ล าดับ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม (  = 4.71) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเข้าใจและชัดเจน (  = 4.71) ระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมมีความเหมาะสม (  = 4.64)  นักศึกษาต้องการให้จัดกิจกรรมนี้อีก (  = 4.71)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



ภาพการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


