
สรุปความพึงพอใจ 
โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กิจกรรมที่ 2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์   

------------------------------------------------------------------------------ 
 
วิธีการประเมินผล 
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการ
ทบทวนยุทธศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ 2  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ซึ่งใช้แบบ
ประเมินดังเอกสารแนบ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ 2  การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ ห้อง
ประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ส่วนที่ 2  เป็นแบบประเมินผล ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ คือ ผลการประเมินเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ลักษณะของแบบประเมินผลกิจกรรมพิจารณาให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
 ผลการประเมินเห็นด้วยมากท่ีสุด  ให้ 5  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยมาก  ให้ 4  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยปานกลาง ให้ 3  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยน้อย ให้ 2  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ 1  คะแนน 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิดเพื่อเสนอข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ใช้เกณฑ์สมบรูณ์ (Absolute Criteria) เป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายโดย
พิจารณาขนาดขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นแบบประมาณค่า ดังนี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยมากที่สุด   
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยมาก    
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยปานกลาง   
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยน้อย   
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยน้อยที่สุด  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
 
 



 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลการจัดงานครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ 
โปรแกรมทางสถิติ SPSS และ Microsoft Excel ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ใช้สถิติร้อยละ 
 2. ค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการประเมินในแต่ละข้อ แล้วแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ตีความหมายของข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วม โครงการพัฒนา
บุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ 2  การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ภิรมย์  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ   
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ   จ านวนทั้งสิ้น   78   คน  

ชาย  จ านวน        29   คน   
หญิง       จ านวน      50   คน   

สถานภาพ 
  สายวิชาการ      จ านวน  58  คน  
 สายสนับสนุน     จ านวน  21  คน  
 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(


x ) 

ค่าเบ่ียงเบน 
(SD) 

ร้อยละ ระดับการ
ประเมิน 

1. การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.59 0.50 91.8 มาก 
2. ประเด็นการน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรม  4.5 0.55 91 มาก 
    2.1 เนื้อหาครอบคลุมและตรงตามความต้องการ  4.55 0.55 91 มาก 
    2.2 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม 4.51 0.55 90.3 มาก 
    2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  4.58 0.55 91.5 มาก 
3. ประเด็นการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 4.6 0.55 92 มาก 
     3.1 ความรู้  ความเข้าใจที่ได้รับในโครงการ  4.62 0.54 92.3 มาก 
     3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  4.58 0.54 91.5 มาก 

 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ(ต่อ) 
 

 หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(


x ) 

ค่าเบ่ียงเบน 
(SD) 

ร้อยละ ระดับการ
ประเมิน 

4. ประเด็นความพอใจเกี่ยวกับโครงการ  4.59 0.59 92 มาก 
     4.1 สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม  4.62 0.67 92.3 มาก 
     4.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา  4.47 0.6 89.5 มาก 
     4.3 การจัดอาหารว่าง 4.65 0.53 93.1 มาก 
     4.4 การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  4.63 0.54 92.6 มาก 
5. โดยภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้  4.62 0.54 92.3 มาก 

 
 
 

 
 
 
 การประเมินครั้งนี้แบ่งการประเมินความพึงพอใจออกเป็น 5 ด้าน การด าเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ประเด็นการน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม ประเด็นการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  
ประเด็นความพอใจเกี่ยวกับโครงการโดยภาพรวมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ          
ในการจัดโครงการครั้งนี้    
 การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาครอบคลุมและตรงตามความต้องการ ความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร พบว่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.8 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก 
 ประเด็นการน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม เนื้อหาครอบคลุมและตรงตามความต้องการ ความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร พบว่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  4.5 คิดเป็นร้อยละ 91 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก  

91.8 

91 

92 

92 

92.3 

การด าเนินโครงการฯ 

ประเด็นการน าความรู้ความเข้าใจฯ 

ประเด็นการน าความรู้ฯ 

ประเด็นความพอใจเกี่ยวกบัโครงการ 

โดยภาพรวมฯ 



 ประเด็นการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  ความรู้  ความเข้าใจที่ได้รับในโครงการ  ประโยชน์                    
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.6 คิดเป็นร้อยละ 92 ระดับความคิดเห็น                    
อยู่ในเกณฑ์มาก   
 ประเด็นความพอใจเกี่ยวกับโครงการ  สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม  ความเหมาะสมของระยะเวลา              
การจัดอาหารว่าง  การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็น ร้อยละ 92          
ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก     
 โดยภาพรวมของบุคลากรมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้  พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.62   
คิดเป็นร้อยละ  92.3 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก 
 



ค่าตอบแทน  4,500.00   บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  (1 คน x 3 ชั่วโมง x 1500 บาท) 4,500.00     บาท

ค่าใชส้อย  2,000.00   บาท
ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  (80คน x 25 บาท x 1 มือ้) 2,000.00     บาท

รวมเป็นเงิน 6,500.00   บาท

หมายเหต ุ : 
 - ยืมเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  7,475.-บาท  ใช้ไปทั้งหมด  6,500.-บาท 
 - คืนเงินเปน็จ านวน  975.- บาท   

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 2 "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

วันจันทร์ที่  9  พฤศจิกายน  2563  
ณ  ห้องประชมุราชพฤกษ์ภริมย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

























 
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 2  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน  2563  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษภิรมย์ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
๑  นายจิระศักดิ ์ ธาระจักร์  
๒  นายไพศาล การถาง  
๓  ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ ์  
๔  นางสาววรนิธร บุญยะโรจน ์  
๕  นางรติกร บุญเพ็ง  
๖  นางศรีวิไล พวกน้อย  
๗  นางสาวสุนิสา สายอุปราช  
๘  นายคณาวุฒ ิ อินทร์แก้ว  
๙  นางสาวภัทริกา สูงสมบตั ิ  

๑๐  นายมาโนช หลักฐานด ี  
๑๑  ผศ.สลักจิต พุกจรูญ  
๑๒  ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวยพร  
๑๓  นายศุภชัย หิรัญศุภโชติ  
๑๔  นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ  
๑๕  นางสาววรนุช ดีละมัน  
๑๖  นายกิติยศ ตั้งสัจจวงศ ์  
๑๗  นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน  
๑๘  ผศ.นิภาพร ปัญญา  
๑๙  นายธนาวฒุ ิ นิลมณ ี ช่วยราชการ สวส. 
๒๐  ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย ์  
๒๑  นางสาวธิดาวรร คล้ายศรี  
๒๒  นางภภัสสร สิงหธรรม  
๒๓  นายศิริชัย สาระมนสั  
๒๔  นางสาวนริศรา นาคเมธ ี  
๒๕  นางสุธาดา ศรีเกตุ  
๒๖  นางสาวณัฐติญา ไข่ติยากุล  
๒๗  นายวีรวฒัน ์ เชี่ยวปัญญานนัท์  
๒๘  ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ ์ ค าขาว  
๒๙  นายชัชวาล ศรีภักดี  
๓๐  ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล  
๓๑  นายวราวุฒ ิ พุทธให้  
๓๒  ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  
๓๓  นางธนาพร บุญช ู  
๓๔  ผศ.สังเวย เสวกวิหารี  

 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
35 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม  
36 นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์  
37 ผศ.ดร.สิริรัตน ์ พานิช  
38 ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล  
39 นางสาวลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์  
40 นางสาววรีวรรณ์ วิเศษสิงห์ ลาศึกษาต่อ 

41 ผศ.พิชญา พุกผาสุข  
42 ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบ ารุง  
43 ผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ ช่วยราชการ สวท. 

44 ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู  
45 นางณิศรา สุทธิสังข์  
46 นางพรรณิการ์ มีอ่อน  
47 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต  
48 นายสกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์  
49 นายขจรศักดิ์ บ ารุงสินมั่น  
50 นางสาวชวน ี สุภิรัตน์  
51 ผศ.ภาคิณ อังศุณิศ  
52 ผศ.ยุพาพิน อติกานต์กุล  
53 ผศ.จรัลยา ดอกมณี  
54 ผศ.สยาม ลางคุลเสน  
55 นางสาวเฟ่ืองลัดดา โสภา  
56 นายกฤษฎา เหล็กด ี  
57 นางปิยธิดา พันธุนะ  
58 นางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีชา ช่วยราชการ สวท. 

59 นายพลกฤษณ์ คุ้มกล่ า  
60 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว  
61 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล  
62 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล  
63 ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์  
64 นายภูมิรัตน์ นวรัตน์  
65 นางสาวสุวรรณา โย้วเพ้ง  
66 นางสาวอรวรรณ มุกนนท์  
67 นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ  
68 นายสมัคร นาคเกษม  
69 นางสาวสุวภา น้อยจาก  

 



 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
70 นางสาวชลิตา อินสะโร  
71 นางสาวเยาวภา เทวะผลิน  
72 นางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง  
73 นางสาวศิริพร บัวสีตัน  
74 นายวรวุฒ ิ สาสิงห์  
75 นายสุริโย ก่อวาณิชกุล  
76 นางพัทลาณี วรดิษฐ์  
77 นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล  
78 นางสุกัญญา พินิจเวชการ ช่วยราชการคณะวิศวะฯ 

79 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ  
80 นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ  
81 นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม  
82 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร  
83 นางกุหลาบ นาคเกษม  
84 นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย  
85 นายณรัฐชัย แสงทองศรี  
86 นายภัทธร ภักดีทัยวิรสุข  

    

                                                                                      


































