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คานา
คณะทำงำนดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ตระหนักถึงภำรกิจที่สำคัญอย่ำงยิ่งภำรกิจหนึ่ง ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ และของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยยึดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปรัชญา
คุณภำพ คุณธรรม นำกำรพัฒนำท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
• เป็นแหล่งเรียนรู้
• ชูคุณธรรม
• นำท้องถิ่น
• สำนศิลป์มรดกโลกสูส่ ำกล
วัตถุประสงค์
• ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง
• ทำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรวิชำกำรแก่สงั คมปรับปรุงถ่ำยทอด
และพัฒนำเทคโนโลยี
• ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
• ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู
ปณิธาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นทีเ่ สริมสร้ำงพลัง
ปั ญ ญำของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง กำรเรี ย นรู้ เ ชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญำของท้ อ งถิ่ น สร้ ำ งสรรค์ ศิ ล ปวิ ท ยำเพื่ อ ควำม
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำกำรใช้ประโยชน์ จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
พันธกิจ
1.จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและวิชำชีพชั้นสูงทีม่ ุ่งเน้นมำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำร
โดยคำนึงถึงควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำควบคู่ไปกับควำมมีคุณธรรม
2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ
3. สืบสำน ทำนุบำรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในหลำกหลำยมิติ
4. พัฒนำคณำจำรย์ บุคลำกร และเสริมสร้ำงควำมผำสุกในองค์กร

5. บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำงำนสู่ควำมเป็นเลิศ
6. ผลิตและพัฒนำครูรวมทัง้ บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มมี ำตรฐำน
7. เร่งรัดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำลเพื่อพัฒนำงำนสู่กำรเป็นเลิศ
8. สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและปรับปรุง
มหำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษำ เป็นที่พึ่งพำให้ทอ้ งถิ่น
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำและสืบสำนแนวพระรำชดำริ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
มำน้อมนำสูก่ ำรปฏิบัติ
10. ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำดูแลรักษำและ
พัฒนำสภำพแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน
11. สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยำเมืองมรดกโลก”
12. ส่งเสริมกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ในกำรเพิม่ ศักยภำพ และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
พร้อมก้ำวสู่สงั คมโลกำภิวัฒน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปณิธาน : มุ่งมั่น พัฒนำ สนับสนุนงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร
วิสัยทัศน์ : สถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นองค์ก รที่มีศักยภำพในกำรบริห ำรจัดกำรงำนวิจัย และบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสังคม สู่สำกล
พันธกิจ :1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยผลิตงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ นำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรทำงำนวิจัยรูปแบบของเครือข่ำยวิจัยในภำครัฐ
และเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติและนำนำชำติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กำรเผยแพร่งำนวิจัยทั้งระดับชำติและนำนำชำติ กำรนำผลงำนวิจัยและ
สร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชำติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรนำปรัชญำเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชำติ
5. พัฒนำระบบสนับสนุนงำนวิจัย ระบบประกันคุณภำพงำนวิจัย ประสำนหรือดำเนินกำรวิจัย
สถำบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรวำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย
วัตถุประสงค์
1. ศึก ษำ วิจัย ส่งเสริมและสืบ สำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชดำริในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
2. เรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้นำชุมชนผู้นำศำสนำ และนักกำรเมืองท้องถิ่น ให้มี
จิตส ำนึกประชำธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และควำมสำมำรถในกำรบริห ำรงำนพัฒนำ
ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3. ศึกษำและแสวงหำแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีพื้นบ้ำน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมำะสมกับ
กำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึง กำรแสวงหำแนวทำงเพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรกำรบำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
อัตลักษณ์ : สร้ำงองค์ควำมรู้สู่สังคม
เอกลักษณ์ : งำนวิจัยควบคู่กำรบริกำรวิชำกำรสู่กำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน
สถำบันวิจัยและพัฒนำ จึงได้จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร จัดอบรมโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ กิจกรรม “วิทยำกรมืออำชีพ” ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักกำรเป็นวิทยำกร 2. สำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำร และทักษะกำรเป็นวิทยำกร เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 3. เทคนิคในกำรฝึกอบรมทักษะในกำรเป็นวิทยำกร บุคลิกภำพของวิทยำกร และให้บริกำรวิชำกำร
โดยกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรม“วิทยำกรมืออำชีพ”ให้กับครูอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ในสถำนศึกษำเพื่อจะ
ทำให้กำรฝึกอบรมหรือกำรสอนบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล ในกำรนี้จึงจัดอบรมหลักสูตรวิทยำกรมือ
อำชีพ เพื่อเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลัก กำรเป็นวิท ยำกร สำมำรถประยุกต์ใช้ห ลัก กำร และทั กษะกำรเป็น
วิทยำกร เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โครงกำรดังกล่ำวจัดขึ้น ในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 เวลำ 07.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล
คณะวิท ยำกำรจัดกำร มหำวิท ยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดอบรมโครงกำร
โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กิจกรรม “วิทยำกรมืออำชีพ ” โดยมี รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต, ว่ำที่
ร้อยตรี อนุวัฒน์ ปำณะดิษ เป็นวิทยำกร ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเป็นครูอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ในสถำนศึกษำ จำนวน 50
คน ในกำรจัดอบรมครั้ง นี้ สถำบันวิจัยและพัฒ นำจึง เล็ง เห็นควำมส ำคัญดัง กล่ำวเพื่อที่ จ ะให้ ครูอำจำรย์และ
เจ้ำหน้ำที่ในสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง กำรเป็นวิทยำกรที่ดีนั้น
ต้องอำศัยควำมรู้และประสบกำรณ์ เข้ำใจกระบวนกำรกำรเป็นวิท ยำกรอย่ำงถูก ต้อง และบัดนี้โ ครงกำรได้
ดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดทำรำยงำนโครงกำรนี้ขึ้นมำซึ่งหวังเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำเอกสำรรำยงำนโครงกำรฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพื่อให้มีคุณภำพและเหมำะสมอย่ำงยิ่ง

นำงกมลวรรณ วรรณธนัง
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

สารบัญ
คานา
สำรบัญ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
1. หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. เป้ำหมำย
4. วิทยำกร
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
6. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
7. แผนกำรดำเนินกำร
8. งบประมำณ
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก โครงกำรอบรม/หลักสูตร
ภำคผนวก ข รำยชื่อผู้รับกำรอบรม
ภำคผนวก ค ภำพกิจกรรม
ภำคผนวก ง แบบประเมินโครงกำร
ภำคผนวก จ หนังสือเชิญวิทยำกร/ตอบรับวิทยำกร
ภำคผนวก ฉ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
ภำคผนวก ช แบบติดตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ภำคผนวก ซ หนังสือเชิญเข้ำอบรม
ภำคผนวก ฌ เอกสำรประกอบกำรอบรม

รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง “วิทยากรมืออาชีพ”

รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง “วิทยากรมืออาชีพ”
1. หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
หลักการและเหตุผล
กำรฝึกอบรมหรือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ต้องอำศัย วิทยำกรเป็นสำคัญ วิทยำกรจะต้องเป็นผู้ที่ถ่ำยทอด
ข้อมูล ควำมรู้ ควำมคิด ประสบกำรณ์ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง กำรเป็น
วิทยำกรที่ดีนั้นต้องอำศัยควำมรู้และประสบกำรณ์ เข้ำใจกระบวนกำรกำรเป็นวิทยำกรอย่ำงถูกต้อง เช่น วิทยำกร
จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เข้ำใจลักษณะกำรเรียนรู้ของผูเ้ ข้ำอบรม กำรประสำนงำนในเรือ่ งกำร
จัดเตรียมงำน เตรียมแผนกำรสอน และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เหมำะสม ตลอดจนกระบวนกำรฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้กำรฝึกอบรมหรือกำรสอนบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิท ธิผล ในกำรนีจ้ ึงจัดอบรม
หลักสูตรวิทยำกรมืออำชีพ เพื่อเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรเป็นวิทยำกร สำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำร และ
ทักษะกำรเป็นวิทยำกร เพือ่ ถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โครงสร้างของหลักสูตร
5.1 ควำมหมำยและควำมสำคัญของวิทยำกร
5.2 ภำระหน้ำที่ของวิทยำกร
5.3 จรรยำบรรณของวิทยำกร
5.4 เทคนิคและวิธีกำรพูดของวิทยำกร
5.5 กำรเตรียมกำรบรรยำยของวิทยำกร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรเป็นวิทยำกร
2. สำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำร และทักษะกำรเป็นวิทยำกร เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เทคนิคในกำรฝึกอบรมทักษะในกำรเป็นวิทยำกร บุคลิกภำพของวิทยำกร
3. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 50 คน
2.เป้าหมายเชิงเวลา
2.1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
2.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รบั ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
2.3 ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

3.เป้าหมายเชิงเวลา
3.1 ดำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆตำมเวลำและกำรอบรมเสร็จสิน้ ตรงตำมเวลำที่กำหนด
4. วิทยากร
1. รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
2. ว่ำที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ ปำณะดิษ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 เวลำ 07.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2558
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1

วิทยากรมืออาชีพ

21 พ.ย 57

7. แผนการดาเนินการ
ลาดับ ขั้นตอน/ ปริมำณผู้ หน่วย
ที่
กิจกรรม เข้ำอบรม นับ
(คน)

1

วิทยากร
มืออาชีพ

50

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2558
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ครั้ง
วัน
คน

1/
1/
50

8. งบประมาณ
ลาดั
บที่
1

ขั้นตอน/
กิจกรรม
วิทยากรมือ
อาชีพ

งบประม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ำณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทั้ง ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
สิ้น
30,000 บาท

โดยจาแนกได้ดังนี้
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 600 บำท
ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกร 2 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 300 บำท
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บำท
ค่ำจ้ำงทำป้ำย 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 500 บำท
ค่ำจ้ำงทำเอกสำรประกอบกำรอบรม 1 ครั้งๆละ 50 เล่มๆละ 100 บำท
ค่ำจ้ำงทำวุฒิบัตร 1 ครั้งๆละ 50 ใบๆละ 20 บำท
ค่ำจัดทำรูปเล่มรำยงำนโครงกำร 1 ครั้งๆละ 3 เล่มๆละ 100 บำท
ค่ำวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1 งำนๆละ 7,100 บำท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

= 8,400 บำท
= 4,200 บำท
= 3,500 บำท
= 500 บำท
= 5,000 บำท
= 1,000 บำท
= 300 บำท
= 7,100 บำท
30,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ทรำบถึงแนวทำงในกำรเป็นวิทยำกรของตนเองและสำมำรถนำไปใช้ได้
9.2 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรอบรมเกิดองค์ควำมรู้และสำมำรถนำไปพัฒนำกระบวนควำมคิดตำมหลัก
วิชำกำรและต่อยอดในกำรพัฒนำกำรฝึกอบรมต่อไป
10.การประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
10.1 จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ำกว่ำเป้ำหมำย คือ 50 คน
10.2 เกณฑ์กำรประเมิน
- บรรลุผลตำมเป้ำหมำยเชิงปริมำณทุกรำยกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
- บรรลุผลตำมเป้ำหมำยเชิงคุณภำพทุกรำยกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
- บรรลุผลตำมเป้ำหมำยเชิงเวลำทุกรำยกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
10.3 วิธีกำรและเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลในกำรดำเนินงำน
- กำรสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริกำร
- กำรสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
- กำรสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลกำรประเมินผู้เข้ำร่วมประชุม

ผลการประเมินโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร วิทยากรมืออาชีพ
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูล
1.เพศ
ชำย
หญิง
รวม
2.สถำนภำพ
ครู/อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ในสถำนศึกษำ
รวม

จานวน

ร้อยละ

14
36
50

28.0
72.0
100

32
18
50

64
36
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลของผู้เข้ำรับกำรอบรมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 50 คน เป็นชำย 14 คนคิด
เป็นร้อยละ 28 เป็นหญิง 36 คนคิดเป็นร้อยละ 72 มีสถำนภำพเป็นครู/อำจำรย์จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
64 มีสถำนภำพเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสถำนศึกษำจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ กิจกรรม วิทยากรมืออาชีพ
ที่

รายการ

̅

S.D.

ร้อยละ

การแปล
ความหมาย

4.46

.57

89.20

มำก

4.62

.56

92.40

มำกที่สุด

4.54

.56

90.80

มำกที่สุด

การนาความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปใช้ประโยชน์
1 กำรพัฒนำตนเอง

4.54

.50

90.80

มำกที่สุด

2 กำรพัฒนำกำรเป็นผู้นำที่ดี

4.50

.50

90.00

มำกที่สุด

3 กำรดำเนินชีวิตและกำรอยูร่ ่วมกันในสังคม

4.50

.50

90.00

มำกที่สุด

การได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม
1 ควำมหมำยและขั้นตอนกำรวำงแผนของกำร
เป็นวิทยำกร
2 กำรเขียนแผนกำรฝึกอบรมกำรสอนของกำร
เป็นวิทยำกร
รวม

รวม

4.51

.50

90.26

มำกที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เ ข้ำรับกำรอบรมมี ควำมคิดเห็นต่อ กำรอบรมด้านการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาการอบรม ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ กำรเขียนแผนกำรฝึกอบรมกำรสอนของกำรเป็นวิทยำกร
( ̅ = 4.62) และควำมหมำยและขั้นตอนกำรวำงแผนของกำรเป็นวิทยำกร ( ̅ =4.46) การนาความรู้ที่ได้รับจา
การอบรมไปใช้ประโยชน์เรียงตำมลำดับได้แก่ กำรพัฒนำตนเอง( ̅ =4.54 ) กำรพัฒนำกำรเป็นผู้นำที่ดี
( ̅ =4.50 ) และกำรดำเนินชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ( ̅ =4.50 )
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อโครงการ กิจกรรม วิทยากรมืออาชีพ
ที่
รายการ
̅
1
2

S.D.

ร้อยละ

การแปล
ความหมาย
มำกที่สุด
มำก

4.62

.49

92.40

4.40

.49

88.00

4.66

.47

93.20

มำกที่สุด

4

เนื้อหำกำรอบรม
กิจกรรม
- ควำมหมำยและขั้นตอนกำรวำงแผนของกำรเป็น
วิทยำกร
กิจกรรม
- กำรเขียนแผนกำรฝึกอบรมกำรสอนของกำรเป็น
วิทยำกร
วิทยำกรที่ให้กำรอบรม

4.62

.49

92.40

มำกที่สุด

5

สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม

4.62

.56

92.40

มำกที่สุด

6

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรม

4.40

.57

88.00

มำก

7

สถำนที่ที่ใช้ในกำรอบรม

4.40

.57

88.00

มำก

8

เจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก

4.42

.64

88.40

มำก

4.51

.53

90.35

มำกที่สุด

3

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้รับกำรอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุดเรียง
ตำมลำดับ ได้แก่ กิจกรรมกำรเขียนแผนกำรฝึกอบรมกำรสอนของกำรเป็นวิทยำกร ( ̅ =4.66) เนื้อหำกำรอบรม
( ̅ =4.62) วิทยำกรที่ให้กำรอบรม ( ̅ =4.62) สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม ( ̅ =4.62) เจ้ำหน้ำทีอ่ ำนวยควำม
สะดวก ( ̅ =4.42) กิจกรรมควำมหมำยและขั้นตอนกำรวำงแผนของกำรเป็นวิทยำกร ( ̅ =4.40) ระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรอบรม ( ̅ =4.40) สถำนที่ที่ใช้ในกำรอบรม ( ̅ =4.40)

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. กำรเข้ำอบรมครั้งนี้ควรปรับปรุงหรือพัฒนำเรื่องอะไรบ้ำง
- ไม่มี
2. โครงกำรนี้ควรทำต่อไป เห็นด้วย 50 คน
- เพรำะ มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง
3. ต้องกำรให้มหำวิทยำลัยรำภัฎพระนครศรีอยุธยำ จัดอบรมเรือ่ งใดบ้ำง
- ไม่มี

