รายงานการประเมินผล
การศึกษาดูงานเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ระหวางวันที่ 24 – 26 เมษายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
************************************************************************
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ไดจัดการศึกษาดูงาน
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ระหวางวันที่ 24 -26
เมษายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โดย
ได รั บ เกี ย รติ จ ากผู บ ริ ห ารของแต ล ะสถาบั น ให ก ารต อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านเครื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ดวยความประทับใจของคณะกรรมการประสานกิจเครือขายฯ
เขตภาคกลาง โดยมีผูเขารวมงาน จํานวนทั้งสิ้น 18 คน
ในการนี้ คณะกรรมการประสานกิจเครือขายสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทําแบบสอบถาม
เพื่ อ ประเมิ น ผลการจั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ พื่ อ ให เ ข า ถึ ง นโยบาย
วัตถุประสงคและเปาหมายการสรางเครือขายฯ รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากการสรางเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งไดแจกแบบสอบถามใหกับผูเขารวมโครงการฯ จํานวน
18 ชุด มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 16 ชุด คิดเปนรอยละ 88.89 ของแบบสอบถามที่
แจก สําหรับผลการประเมินแบบสอบถามมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมิน
1.1 สถานะของผูต อบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามมีสถานะเปนผูบริหารงานดานกิจกรรมนักศึกษามากที่สุด
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาคืออาจารย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 18.8
ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามซึ่งมีสถานะเปนผูบริหารงานดานวิชาการและผูปฏิบัติงาน
ดานสนับสนุนวิชาการ มีจํานวนเทากันคือ 2 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และสถานะผูป ฏิบัติ
งานดานกิจกรรมนักศึกษา มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.3 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สถานะของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ผูบริหารงานดานวิชาการ
ผูบริหารงานดานกิจกรรมนักศึกษา
อาจารย
ผูปฏิบัติงานดานสนับสนุนวิชาการ
ผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมนักศึกษา
คณะกรรมการเครือขายบัณฑิตอุดมคติฯ
ไมระบุ
รวม

จํานวน (คน)
2
6
3
2
1
1
1
16

รอยละ
12.5
37.5
18.8
12.5
6.3
6.3
6.3
100

3
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจจากการศึกษาดูงาน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจจากการศึกษาดูงานของผูตอบแบบสอบถามในแตละหัวขอ
มีดังตอไปนี้ (ตารางที่ 2 และ 3)
1. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดโครงการศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย
เทากับ 2.94
2. ความพึงพอใจตอวิทยากรและผูรวมอภิปรายในการสรุปขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ
2.1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูใ นระดับมากทีส่ ุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.69
2.2 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
2.3 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.94
3. ความพึงพอใจตอประโยชนและเนื้อหาของเอกสารประกอบการประชุม อยูในระดับมาก
ที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.83
4. ความพึงพอใจตอสถานที่ในการศึกษาดูงาน
4.1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูใ นระดับมากทีส่ ุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.75
4.2 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.88
4.3 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
5. ความพึงพอใจตออุปกรณที่ใชในการประชุมฯ อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.79
6. ความพึงพอใจตอการจัดอาหาร อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.80
7. ความพึงพอใจตอระยะเวลา อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.75
8. ความพึงพอใจตอที่พัก อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.63
9 ความพึงพอใจตอการอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ในการศึกษาดูงาน อยูในระดับ
มากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 3.00

4
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการศึกษาดูงาน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

1. รูปแบบการจัดโครงการศึกษาดูงาน

2.94

มากที่สุด

2. วิทยากรและผูร วมอภิปรายในการสรุปขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดําเนินกิจกรรมฯ
2.1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2.2 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
2.3 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

2.69
3.00
2.94

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2.83

มากที่สุด

2.94
2.88
3.00
2.79
2.80
2.75
2.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.00

มากที่สุด

3. ประโยชนและเนื้อหาของเอกสารประกอบการ
ประชุม
4. ความเหมาะสมของสถานที่ในการศึกษาดูงาน
4.1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.2 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
4.3 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
5.
6.
7.
8.
9.

ความเหมาะสมของอุปกรณที่ใชในการอบรม
ความเหมาะสมของการจัดอาหาร
ความเหมาะสมของระยะเวลา
ความเหมาะสมของที่พัก
การอํานวยความสะดวกของเจาหนาทีล่ งทะเบียน
และอื่นๆ

หมายเหตุ: ระดับคะแนนความคิดเห็นที่มีตอการจัดการศึกษาดูงาน
2.331-3.00 หมายถึง คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการจัดงานฯ อยูใ นระดับ มากที่สุด
1.666-2.33 หมายถึง คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการจัดงานฯ อยูในระดับ ปานกลาง
1.00-1.665 หมายถึง คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการจัดงานฯ อยูในระดับ ควรปรับปรุง

5
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีตอการศึกษาดูงาน
ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจ

ไมแสดง
ความ
คิดเห็น
คน % คน % คน % คน %
ควร
มากที่สุด ปานกลาง
ปรับปรุง

1. รูปแบบการจัดโครงการศึกษาดูงาน

15 93.8 1

-

-

-

-

2. วิทยาการและผูรวมอภิปรายในการสรุป
ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมฯ
2.1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2.2 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
2.3 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

11 68.8 5 31.3 16 100 - - 15 93.8 1 6.3 -

-

-

-

10 62.5 2 12.5

-

-

4 25.0

12 75.0 4 25.0 14 87.5 2 12.5 16 100 - - -

-

-

11 68.8 3 18.8

-

2 12.5

3. ประโยชนและเนื้อหาของเอกสาร
ประกอบการประชุม
4. ความเหมาะสมของสถานที่ในการศึกษา
ดูงาน
4.1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.2 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
4.3 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
5. ความเหมาะสมของอุปกรณที่ใชในการ
อบรม
6. ความเหมาะสมของการจัดอาหาร
7. ความเหมาะสมของระยะเวลา
8. ความเหมาะสมของที่พัก
9. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาทีใ่ นการ
ศึกษาดูงาน

6.3

-

12 75.0 3 18.8 12 75.0 4 25.0 11 68.8 4 25.0 1
16 100

-

-

-

-

6.3

1
-

6.3
-

-

-

-

6
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอ การเขารวมโครงการศึกษาดูงานฯ
คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากการศึกษาดูงานของผูตอบแบบสอบถามในแตละหัวขอ มีดงั ตอไปนี้
(ตารางที่ 4 และ 5 )
1. การเขารวมการศึกษาดูงานทําใหทานมีความเขาใจในนโยบายการสรางเครือขายสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยมากขึ้น อยูใ นระดับมากทีส่ ุดคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
2. ทานเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายการสรางเครือขายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ที่ชัดเจน อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
3. ทานเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่สถาบันจะไดรับจากการสรางเครือขายสถาบัน
อุดมศึกษา อยูใ นระดับมากทีส่ ุดคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
4. ทานเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนทีจ่ ะตองมีเครือขายการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
บัณฑิต อุดมคติไทย อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
5. ทานมองเห็นแนวทางการบริหารจัดการเครือขายภาคกลางที่ชัดเจนอยูใ นระดับมากที่
สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.88
6. ทานมองเห็นแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยเทากับ 2.88
7. การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางเครือขายฯ ชวยใหทานสามารถนําไปปรับใชใน
การดําเนินงานเครือขายฯ ของทาน อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.94
8. เครือขายสถาบันอุดมศึกษาในแตละภาคหรือในแตละเขตควรมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกัน อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.94
9. ทานรูสึกวาคุมคาในการเขารวมศึกษาดูงานในครั้งนี้อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย
เทากับ 3.00
10. ประโยชนที่ทานไดรับในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.94
หมายเหตุ: ระดับคะแนนความคิดเห็นที่มีตอการจัดการศึกษาดูงาน
2.331-3.00 หมายถึง คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการจัดงานฯ อยูใ นระดับ มากที่สุด
1.666-2.33 หมายถึง คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการจัดงานฯ อยูในระดับ ปานกลาง
1.00-1.665 หมายถึง คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการจัดงานฯ อยูในระดับ ควรปรับปรุง

7
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอการเขารวมโครงการศึกษาดูงานฯ

ประเด็นความคิดเห็น
1. การเขารวมการศึกษาดูงานทําใหทานมีความเขาใจในนโยบายการ
สรางเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยมากขึน้
2. ทานเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายการสรางเครือขายเพื่อพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทยที่ชัดเจน
3. ทานเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่สถาบันจะไดรับจากการสราง
เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
4. ทานเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองมีเครือขายการ
ดําเนินงานเพือ่ พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
5. ทานมองเห็นแนวทางการบริหารจัดการเครือขายภาคกลางที่ชัดเจน
6. ทานมองเห็นแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายฯ
7. การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางเครือขายฯ ชวยใหทานสามารถ
นําไปปรับใชในการดําเนินงานเครือขายฯ ของทาน
8. เครือขายสถาบันอุดมศึกษาในแตละภาคหรือในแตละเขตควรมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณรว มกัน
9. ทานรูสึกวาคุมคาในการเขารวมศึกษาดูงานในครั้งนี้
10. ประโยชนที่ทานไดรับในภาพรวม

คาเฉลี่ย

ระดับความ
คิดเห็น

3.00

มากที่สุด

3.00

มากที่สุด

3.00

มากที่สุด

3.00

มากที่สุด

2.88
2.88

มากที่สุด
มากที่สุด

2.94

มากที่สุด

2.94

มากที่สุด

3.00
2.94

มากที่สุด
มากที่สุด
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7. หัวขอหรือกิจกรรมที่ทานตองการใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดในครั้งตอไป
- ควรใหมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายภาคอื่นๆ ดวย เชน ภาคใต
- ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกและจัดอยางตอเนื่องทุกป
- ควรไดเขาชมในสวนของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นอีก เชน ไดเขาดูงานของฝายบริการ
การศึกษา และกองกิจการนักศึกษาทุกแหงที่ไดเขาไปศึกษาดูงาน
- ขอชมเชยการจัดงานในครั้งนี้วาคณะผูจดั ฯ ดําเนินการไดอยางดีเยีย่ มหากกรรมการ
ทุกทานไดเขารวมอยางพรอมเพรียงกันจะเกิดผลดีตอการดําเนินงานเครือขายฯ เปนอยางยิ่ง
เพราะนอกจากการไดรับความรูและประสบการณงานเครือขายฯ เพิ่มเติมแลวยังมีผลอยาง
มากตอการสรางความสัมพันธอันดียิ่งระหวางกรรมการอันจะกอใหเกิดผลบวกตอการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเครือขายฯ ตอไปในอนาคตอยางแนนอน
- การหมุนเวียนสถานที่จัดประชุมเครือขายฯ โดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่จัดประชุม
ควรมีโอกาสนําเสนอผลการดําเนินงานเพือ่ พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยดวย
- ควรใหทุกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันจัดการประมาณเงินรายได เพื่อพัฒนาบัณฑิต
โดยมีโครงการที่ดําเนินการรวมกันในรูปแบบเครือขายที่ปฏิบัติอยูแลว เพื่อใหมีผลทาง
ปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยขอใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน แนะนําวิธีการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณดวย
- ควรใหสมาชิกเครือขายฯ ในเขตภาคกลางไดรวมศึกษาดูงานดวยกัน เพราะจะไดนาํ
ประสบการณที่ไดรบั ไปชวยพัฒนาสถาบันตนเอง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (ไปทุก
สถาบัน) ไมใชเฉพาะคณะกรรมการฯ
- ถาอธิการบดีหรือผูอํานวยการแตละสถาบันไดมารวมรับฟงการประชุมสักครั้งหนึ่ง
และนําไปขยายผลในสถาบันกับผูรวมงานจะเปนผลดีมากกวานี้
- ควรนําปญหาอุปสรรคของทุกเครือขายฯ เชน ดานงบประมาณนําเสนอตอ สกอ. เพื่อ
เพิ่มงบสนับสนุน และพยายามสรางเครือขายนิสิตนักศึกษาใหมาทํางานรวมกันเพื่อสงเสริม
การทําความดี การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมใหมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการสรางอํานาจ
การตัดสินใจโดยยึดหลักความถูกตองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเราจะไมอยูในวังวนเดิม
ของการปกครองที่ใหประโยชนแกฝายรัฐบาลฝายเดียว
- เกิดความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางผูแทนสถาบันในเครือขายฯ
- ควรมีการศึกษาดูงานเครือขายอื่นๆ ตามโอกาสที่เหมาะสมในชวงปดภาคเรียน
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- ควรมีการประชุมสัมมนา workshop รวมกันมากขึ้น
- ผูบริหารสถาบันควรใหความรวมมือในการเขารวมประชุมสัมมนามากขึ้น
- เจาหนาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดูแลตอนรับอยางดี
- ตองการใหแตละสถาบันสงผูแทนเขารวมโครงการศึกษาดูงานใหมากกวานี้
- เจาหนาที่นารัก มีความเปนกันเองดี และมีจิตบริการทีเ่ ยี่ยมยอด แกไขสถานการณ
เฉพาะหนาไดดี เชน การจัดเสริฟอาหารใหตรงเวลาและพรอมรับประทานทันที
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