โครงการส่งเสริ มทักษะความรู้เป็ นโครงการที่จดั ทําขึ ้นเพื่อสนองตอบต่อโครงการห้ องสมุดมี
ชีวิตและสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการ มีกิจกรรมที่ตอบสนองการเรี ยนรู้ เพื่อ
สร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้และสร้ างนิสยั รักการอ่านอย่างยัง่ ยืน มีการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กลุม่ เป้าหมายคือ นักศึกษา คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และบุคคลทัว่ ไป โดยนํากิจกรรมต่าง ๆมาจัดขึ ้น โดยจัดกิจกรรม
ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริ มทักษะทางศิลปะและวิชาชีพ “กิจกรรมเพ้ นท์เสื ้อสไตล์ไชยพันธุ”
ที่สามารถนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในเรื่ องของการทํางาน ในชีวิตประจําวัน และวิชาชีพได้ รายนี ้
ฉบับนี ้จัดทําขึ ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและนําผลที่ได้ จากรายงานมาใช้ เป็ นข้ อมูลสํา หรับ
การดํา เนินโครงการครัง้ ต่อไปให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และขอขอบคุณวิทยากรคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการทุกท่านที่ร่วมกันจัดทําโครงการนี ้สําเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ที่ต้งไว้
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บทสรุปผูบริหาร
ตามที่ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับอนุมัติงบประมาณ
จัดทําโครงการสงเสริมทักษะความรู กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ “กิจกรรมเพนท
เสื้อสไตลไชยพันธุ” ซึ่งเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองตอบตอโครงการหองสมุดมีชีวิตโดยมี
วัตถุประสงคจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
บุคคลทั่วไป ไดรับความรูความเขาใจและฝกทักษะในดานตาง ๆ เชนทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ ที่
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในเรื่องของการทํางาน ในชีวิตประจําวัน และวิชาชีพตอไป
ผลการดําเนินกิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ “กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชย
พันธุ” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยใชแบบสอบถามจากความคิดเห็นของผูรวมกิจกรรมที่ใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวา
สามารถบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของการดําเนินกิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะ
และวิชาชีพ “กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ”
ตัวชี้วัดและเปาหมายเชิงปริมาณ พบวา มีผเู ขารวมกิจกรรมฯ จํานวนทั้งสิ้น 40 คน
ตัวชี้วัดและเปาหมายเชิงคุณภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง มีความ
พึงพอใจตอกิจกรรมฯ ในแตละดานของรายการประเมิน ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธการจัดอบรม มี
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเทากับ 4.33 คิดเปนรอยละ 86.50 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก
2)ความเหมาะสมของวัน/เวลาในการจัดอบรม มีคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเทากับ 4.53
คิดเปนรอยละ 90.50 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก 3) ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรมมี
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเทากับ 4.48 คิดเปนรอยละ 89.50 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก 4)
ความพึงพอใจสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเทากับ 4.45 คิดเปน
รอยละ 89.00 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก 5) .วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู มี
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเทากับ 4.43 คิดเปนรอยละ 88.50 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก 6)
อุปกรณประกอบการอบรมของวิทยากร มีคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเทากับ 4.55 คิดเปน
รอยละ 91.00 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก 7) ทานมีความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจเทากับ 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก 8)การนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและหนวยงานมีคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
เทากับ 4.58 คิดเปนรอยละ 91.50 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมในแตละหัวขอ
การประเมิน เทากับ 4.48 คิดเปนรอยละ 89.56 อยูในระดับมีความพึงพอใจมาก
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โครงการสงเสริมทักษะความรู:
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ
“กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ”
หลักการ และเหตุผล
มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงการอานซึ่งจัดเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรูและการพัฒนา
สติปญญาของคนในสังคมไทย การอานทําใหเกิดการพัฒนาดานสติปญญา ความรู ความสามารถ
พฤติกรรมและคานิยมตาง ๆ รวมทั้งชวยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสูสิ่งที่ดีที่สุด
ของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางยิ่ง ๒ ประการ คือ ประการแรกสําคัญตอ
ชีวิตประจําวัน กลาวคือ การอานเปนการแสวงหาความรูเพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
ประการที่สองมีความสําคัญตอการเรียน เพราะการอานเปนหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการ
เรียนการสอน และมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จจึงมีการสงเสริมใหผูเรียน อาจารยและบุคลากร
พยายามพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและกาวทันการศึกษาเพื่อพัฒนาในทุกๆ
ดาน ตลอดจนส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย น อาจารย บุคลากร มี นิ สัยรัก การอ าน ทําให เ กิ ดการพัฒ นาด าน
สติปญญา ความรู ความสามารถ และการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดจนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูตางๆ ที่เกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูใหมๆ
ดังนั้นศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเล็งเห็นการจัดการแหลง
เรียนรูภายในมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงการเรียนรูที่หลากหลายดวยหนังสือ สื่อ และกิจกรรม จะชวย
เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยขึ้นได ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตอไป และเห็นถึง
ความสําคัญของการจั ดการเรี ยนรู ดัง กลาว โดยจั ดทําโครงการหองสมุ ดมีชีวิ ตซึ่ ง เป น หองสมุ ดที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ มีหนังสือที่นาสนใจ มีกิจกรรมที่ตอบสนองการ
เรียนรู เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูและสรางนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน มีการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหศนู ยวิทยบริการเปนศูนยกลางการเรียนรู
๒. เพื่อสงเสริมการใหมีกิจกรรมหลากหลายสําหรับอาจารย นักศึกษา บุคคลทั่วไป
๓. เพื่อใหเกิดทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง
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กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวาง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนยวิทยบริการ อาคารสํานักงานอธิการบดีและศูนยวิทยบริการ
แนวทางในการดําเนินงาน
โครงการหองสมุดมีชีวิต จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และบุคคลทั่วไป ไดรับความรูความเขาใจ ฝกทักษะในดานตาง ๆ เชนทักษะทางดานศิลปะ
และวิชาชีพ ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในเรื่องของการทํางาน ในชีวิตประจําวัน และวิชาชีพ
ตอไป โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบดังตอไปนี้
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ
1.ชื่อกิจกรรม เพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ
2.ชื่อกิจกรรม แตงหองสวยดวยกระบองเพชร
3.ชื่อกิจกรรม เบรคบายพาเพลิน
วิธีดําเนินการ
๑. เขียนโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
๒. จัดประชุมและจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
๓. ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครผูเขารวม
๔. ดําเนินการอบรม
๕. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
ประเภทงบประมาณ


งบประมาณแผนดิน
เงินนอกงบประมาณ
 เงินบํารุงการศึกษาภาคปกติ
เงินบํารุงการศึกษาภาคสมทบ
 เงินบํารุงการศึกษาภาคพิเศษ
เงินคงคลัง
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กองทุนทั่วไป : ภาคปกติ
กิจกรรมหลัก : โครงการเปดโอกาสการมีสวนรวมของเครือขายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลผลิต : การสรางเครือขายของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมยอย : โครงการหองสมุดมีชีวิต : โครงการสงเสริมทักษะความรู
งบประมาณ การดําเนินงาน ๓ กิจกรรม
๑. คาตอบแทน
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ
- ชม.ละ ๑,๒๐๐ บาท x 3 ชม.
กิจกรรม หองสวยดวยกระบองเพชร
- ชม.ละ ๑,๒๐๐ บาท X 3 ชม.
กิจกรรม เบรคบายพาเพลิน
- ชม.ละ ๑,๒๐๐ บาท x 3 ชม.
๒. คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- ๑๐ คน x ๑ มื้อ x มื้อละ ๕๐
๓. คาวัสดุ
- เสื้อ ๔๐ ตัว X ๓๐๐ บาท
- กระถางพรอมตนไม ๓๐ ชุด X ๓๐๐ บาท
- ชุดอาหารสําหรับฝกปฏิบตั ิ ๓๐ ชุด X ๓๐๐ บาท
- คาวัสดุอื่น ๆ
๕.
คาใชจายอื่น ๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
(หาหมื่นบาทถวน)
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จายจริง
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๓,๖๐๐

บาท

๓,๖๐๐

บาท

๓,๖๐๐

บาท

๕๐๐

บาท

๑๒,๐๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๗๐๐
๕๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ “กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ”
ลําดับ
รายการ
รายจาย
1. คาวิทยากร
3,600
2. คาของในการทํากิจกรรม
5,100

การประเมินผลโครงการ
1. วัตถุประสงค
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ
หองสมุดมีชีวิต : โครงการสงเสริมทักษะความรู กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ
“กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ”
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร ผูเขารวมโครงการหองสมุดมีชีวิต: โครงการสงเสริมทักษะความรู
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ “กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ” ระหวางวันที่ 18
มกราคม 2561 จํานวน 40 คน
2.2 กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple Random Sample) จํานวน 40 คน
3. วิธีดําเนินการ
3.1 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ใชแบบสอบถาม รูปแบบมาตรประมาณคา 5
ระดับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการอบรม
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
3.2 การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหผลดวยการหา
คาความถี่และคารอยละ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการอบรม วิเคราะหผลดวย
การหาคาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ วิเคราะหผลดวยการสรุปเนื้อหา
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3.3 การแปลผลขอมูลและสรุปผลการประเมิน
ใชคาความถี่ รอยละ และหาคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ เพื่อสรุปผล ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 0.50 – 1.49 หมายถึง มีความพอพอใจนอยที่สุด
4. ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sample) จํานวน 41 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1.1 1.2 และ 1.3
1.1 เพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

9

30.00

หญิง

21

70.00

รวม

30

100.00

เพศ
3.33%
หญิง
96.67%

ชาย

1.1 แผนภูมิแสดงอัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
6
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จากตารางที่ 1.1 และกราฟแผนภูมิ จําแนกไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงทั้งหมด
จํานวน 41 คนคิดเปนรอยละ 100
1.2 สถานภาพ
สถานภาพ
จํานวน
รอยละ
นักศึกษา

12

30.00

อาจารย

4

10.00

เจาหนาที่

24

60.00

อื่น ๆ

0

0.00

รวม

40

100

สถานะ
30%

60%

นักศึกษา
10%
เจ ้าหน ้าที่
อาจารย์

1.2
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จากตารางที่ 1.2 และกราฟแผนภูมิ จําแนกไดวาผูตอบแบบสอบถามเปน เจาหนาที่ จํานวน 24
คน คิดเปนรอยละ 60 นักศึกษา 12 คน คิดเปนรอยละ 30 อาจารย 4 คน คิดเปนรอยละ 10
1.3 คณะ/หนวยงาน

สังกัด/คณะ

จํานวน

รอยละ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5

12.50

วิทยาการจัดการ

4

10.00

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2

5.00

วิทยาศาสตร

2

5.00

วิทยาลัยนานาชาติ

1

2.50

วิทยาลัยพยาบาล

2

5.00

ศิลปกรรมศาสตร

2

5.00

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

1

2.50

วิทยาลัยภาพยนตศิลปะการแสดงและสือ่ ใหม

1

2.50

กองกลาง

4

10.00

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

3

7.50

กองบริหารงานบุคคล

6

15.00

กระทรวงศึกษาธิการ

1

2.50

สํานักงานอธิการบดี

1

2.50

คณะครุศาสตร

5

12.50

40

100

รวม

คณะที่สังกัด
3%3%

13%

12%

10%

15%
8%
10%
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2% 2%

5%

5%

5%
5%
2%

1.3 แผนภูมิแสดงอัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ/หนวยงาน
จากตารางที่ 1.3 และกราฟแผนภูมิ จําแนกไดวาผูตอบแบบสอบถามสังกัดกองบริหารงาน
บุคคลมากที่สุดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอในการเขารวมกิจกรรมการอบรม
ลักษณะขอมูลความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมทักษะความรู กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดาน
ศิลปะและวิชาชีพ “กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ”จําแนกได ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.4 ระดับและคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามทีม่ ีตอโครงการสงเสริม
ทักษะความรู กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ “กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ”
รายการประเมิน
1. การประชาสัมพันธการจัดอบรม
2. ความเหมาะสมของวัน /เวลาในการจัดอบรม
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม
4. ความพึงพอใจสิ่งอํานวยความสะดวก
5.วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู
6. อุปกรณประกอบการอบรมของวิทยากร
7. ทานมีความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรม
8. การนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและหนวยงาน

คาเฉลี่ย

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

20
50.00%
23
57.50%
20
50.00%
21
52.50%
19
47.50%
25
62.50%

15
37.50%
15
37.50%
19
42.50%
17
42.50%
19
47.50%
13
32.50%

4
10.00%
2
5.00%
1
2.50%
1
2.50%
2
5.00%
1
2.50%

0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
2.50%
0
0.00%
1
2.50%

1
2.50%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

22
55.00%

16
40.00%

2
5.00%

0
0.00%

0
0.00%

25

13

2

0

0

62.50%

32.50%

5.00%

0.00%

0.00%

4.33
86.50%
4.53
90.50%
4.48
89.50%
4.45
89.00%
4.43
88.50%
4.55
91.00%
4.50
90.00%
4.58
91.50%

4.48
89.56

จากตารางที่ 1.4 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีพึงพอใจตอโครงการสงเสริมทักษะความรู กิจกรรม
สงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ “กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุ” ดังนี้
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1) ดานการประชาสัมพันธ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จํานวน
20 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 37.50 และระดับ
ปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.00 มีระดับคาเฉลี่ยความ พึงพอใจเทากับ 4.33 คิดเปน
รอยละ 86.50 อยูในระดับพึงพอใจมาก
2) ความเหมาะสมของวัน/เวลาในการจัดอบรม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 15 คนคิดเปน
รอยละ 37.50 และระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00% มีระดับคาเฉลี่ยความ พึง
พอใจเทากับ 4.53 คิดเปนรอยละ 90.50 อยูในระดับพึงพอใจมาก
3) ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 19 คนคิดเปน
รอยละ 42.50 และระดับปานกลาง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.50 มีระดับคาเฉลี่ยความ พึงพอใจ
เทากับ 4.48 คิดเปนรอยละ 89.50 อยูในระดับพึงพอใจมาก
4) ความพึงพอใจสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ
42.50 และระดับปานกลาง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.50 มีระดับคาเฉลี่ยความ พึงพอใจเทากับ
4.45 คิดเปนรอยละ 89.00 อยูในระดับพึงพอใจมาก
5) วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 19 คนคิด
เปนรอยละ 47.50 และระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00% มีระดับคาเฉลี่ยความ พึง
พอใจเทากับ 4.43 คิดเปนรอยละ 88.50 อยูในระดับพึงพอใจมาก
6) อุปกรณประกอบการอบรมของวิทยากร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 13 คนคิดเปน
รอยละ 32.50 และระดับปานกลาง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.50 มีระดับคาเฉลี่ยความ พึงพอใจ
เทากับ 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 อยูในระดับพึงพอใจมาก
7) ทานมีความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 16 คนคิดเปน
รอยละ 40.00 และระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00 มีระดับคาเฉลี่ยความ พึงพอใจ
เทากับ 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 อยูในระดับพึงพอใจมาก
8) การนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและหนวยงาน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมา
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คือระดับมาก จํานวน 13 คนคิดเปนรอยละ 32.50 และระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
5.00 มีระดับคาเฉลี่ยความ พึงพอใจเทากับ 4.58 คิดเปนรอยละ 91.50 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ผลการประเมินสรุปไดวาผูตอบสอบถาม มีระดับคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในแตละขอการ
ประเมิน เทากับ 4.48 คิดเปนรอยละ 89.50 อยูในระดับพึงพอใจมาก

8. การนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใช ้ให ้เกิด…
7. ท่านมีความพึงพอใจทีไ่ ด ้เข ้าร่วมกิจกรรม
6. อุปกรณ์ประกอบการอบรมของวิทยากร
5.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
4. ความพึงพอใจสิง่ อํานวยความสะดวก
3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการอบรม
2. ความเหมาะสมของวัน/เวลาในการจัดอบรม
1. การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม

1.4 ตารางแผนภูมิแสดงระดับและคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
-อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้บอยๆ
-เปนโครงการที่ดีมาก ควรใหจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ป
สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมาย
1. จํ า นว นผู เขารว ม ไมนอยกวา 30 คน
กิจกรรม
2. ความพึ ง พอใจต อ รอยละ 80
การเข า ร ว มกิ จ กรรม
การอบรม
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ผลการดําเนินงาน
40 คน

การบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

รอยละ 89.56

บรรลุ

ภาคผนวก
โครงการสงเสริมทักษะความรู
กิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานศิลปะและวิชาชีพ
กิจกรรมเพนทเสื้อสไตลไชยพันธุวันพฤหัสที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ศูนยวิทยบริการ อาคาร ๓๓
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..................................................................................................

12
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

13
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

14
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

15
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

16
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

17
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

18
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

19
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

20
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

21
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

แบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการสงเสริมทักษะความรู
กิจกรรมสงเสริมการใชภาษานานาชาติเพือ่ การสื่อสาร
“กิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารดวย English Camp 2016”
ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
2. สถานภาพ
อาจารย
3. คณะ / หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ

หญิง
เจาหนาที่

นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร
วิทยาลัยภาพยนตศิลปะการแสดงและ สื่อใหม
อื่นๆ โปรดระบุ.....................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการอบรม
ระดับความพึงพอใจ
ขอความ
1. การประชาสัมพันธการจัดอบรม
2. ความเหมาะสมของวัน/เวลาในการจัดอบรม
3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการอบรม
4. ความพึงพอใจสิ่งอํานวยความสะดวก
5. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู
6. อุปกรณประกอบการอบรมของวิทยากร
7. ทานมีความพึงพอใจทีไ่ ดเขารวมกิจกรรม
8. การนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและหนวยงาน

มากที่สุด

มาก ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาพกิจกรรม
เพนทเสื้อสไตลไชย

23
กิจกรรมเพ้ นท์ เสือ้ สไตล์ ไชยพันธุ

