
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมิน 

โครงการถายทอดความรู 

เรื่อง “การจัดทําปฏิทินกิจกรรม” 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประจําปงบประมาณ 2555 

31 สิงหาคม 2555 

 

กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา  

สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 



โครงการถายทอดความรู 

เร่ือง “การจัดทําปฏิทินกิจกรรม” 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2555 

หลักการและเหตุผล 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรม โดยฝาย/หลักสูตร/กลุมงานตางๆ ตลอดทั้งป ซ่ึง

บางครั้งมีการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมซอนในวัน เวลาเดียวกัน ทําใหบุคลากรขาดการเขารวมประชุมหรือเขารวม

กิจกรรมที่เก่ียวของ และไมทราบวาภายในคณะไดจัดการประชุมหรือกิจกรรมที่สําคัญๆ ที่ควรรับรูรวมกันบาง ซ่ึงอาจจะทําให

ความรูสึกมีสวนรวมเปนหน่ึงเดียวกันในองคกรลดนอยลง ดังน้ัน กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาโดยคําแนะนําของเลขานุการ

คณะ และโดยความรวมมือจากทางหัวหนาทุกกลุมงาน จึงพัฒนาโปรแกรมปฏิทินกิจกรรมขึ้น เพื่อใหหนวยงาน บุคลากร 

บันทึกและใชงานปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญตางๆของคณะ 

ดังน้ัน เพื่อเปนการถายทอดความรูและทักษะ ตอการใชโปรแกรมปฏิทินกิจกรรมดังกลาว กลุมงานยุทธศาสตรการ

พัฒนาจึงจัดโครงการถายทอดความรู เรื่อง “การจัดทําปฏิทินกิจกรรม” ขึ้น 

วัตถุประสงคการประเมิน 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการถายทอดความรู“การจัดทําปฏทิินกิจกรรม”  

2. เพื่อนําาขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงานการถายทอดความรูในครั้งตอไป 

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการ ตัวบงชี้การประเมิน แหลงขอมูล 

1. ดานการบรรลุวัตถุประสงค

ของโครงการ 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการฯ แบบสอบถาม 

 

2. ดานคุณภาพการใหบริการ 

 

1. การนําเอาระบบไปใชในงาน 

 

แบบสอบถาม 

 

3. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการ

ใหบริการ 

 

1. ความสะดวกของการเขาอบรม 

2. ความเหมาะสมของกําหนดการในภาพรวม 

แบบสอบถาม 

 

4. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

1. เจาหนาที่ใหการบริการ/อํานวยความสะดวกตอ

อบรม 

2. เจาหนาที่ชี้แจง และทําความเขาใจในกิจกรรม

ตางๆ ตอผูเขาอบรม 

แบบสอบถาม 

 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 1. ความเหมาะสมของส่ือ โสตทัศนูปกรณ  แบบสอบถาม 



ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการ ตัวบงชี้การประเมิน แหลงขอมูล 

 2. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม  

3. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 

 

 

 

เกณฑการประเมิน  

คาเฉล่ีย 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง  

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช  

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ  

มีการกําหนดกลุมเปาหมายของการจัดกิจกรรมโครงการฯ ประกอบไปดวยบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 49 คน จากการดําเนินการพบวาผูเขารวมอบรมจริง 15 คน คิดเปนรอยละ 30.6 ของจํานวน

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  ทั้งน้ีผูเขารวมอบรมตอบแบบสอบถามประเมินโครงการครบทุกคน คิดเปนรอยละ 100   ตาม

รายละเอียดตามรายชื่อผูเซ็นตชื่อเขาอบรมในภาคผนวก 

ผลการประเมิน 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ประเด็นการประเมิน   มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 

1. ดานคุณภาพการใหบริการ               

1.1 ความรูความเขาใจในระบบปฏิทินกิจกรรม 

หลังเขาอบรม 
จํานวน 1 4 9 1 0 3.33 

รอยละ 6.67 26.67 60.00 6.67 0.00 

2. ดานคุณภาพเน้ือหา และการนําไปใช

ประโยชน               

2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหาที่นํามาจัด

อบรม 
จํานวน 4 5 5 1 0 3.80 

รอยละ 26.67 33.33 33.33 6.67 0.00 

2.2 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ

อบรม 
จํานวน 6 5 3 1 0 4.07 

รอยละ 40.00 33.33 20.00 6.67 0.00 

2.3 ทานสามารถนําระบบปฏิทินกิจกรรมไปใช

ในงานประจําได 

จํานวน 12 3 0 0 0 4.80 

รอยละ 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 



ประเด็นการประเมิน   มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 

3. ดานกระบวนการ ขั้นตอนใหการใหบริการ               

3.1 การบรรยายของการอบรมกอใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู 
จํานวน 8 4 3 0 0 

4.33 

รอยละ 53.33 26.67 20.00 0.00 0.00 

3.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

จัดการอบรม 
จํานวน 10 3 5 0 0 5.13 

รอยละ 66.67 20.00 33.33 0.00 0.00 

4. ดานการบริการส่ิงอํานวยความสะดวก               

4.1 ความเหมาะสมของสถานที่และอุปกรณ

ตางๆ 
จํานวน 12 3 0 0 0 4.80 

รอยละ 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 

4.2 ความเหมาะสมของอาหารวาง จํานวน 13 2 0 0 0 4.87 

รอยละ 86.67 13.33 0.00 0.00 0.00 

คาเฉล่ียภาพรวม 4.39 

คิดเปนรอยละภาพรวม 87.83 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15 

 

จากตารางที่ 1 พบวา  ในภาพรวมผูเขารวมอบรมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉล่ียที่ 4.39 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 

 ผูเขารวมการอบรมการประชาสัมพันธที่กอนถึงวันอบรมมีความกระชันชิดเกินไป ทําใหมีผูเขารวมอบรมจํานวนนอย   

และบางครั้งผูเขารวมอบรมทําตามตัวอยางวิทยากรไมทัน ควรทําตัวอยางใหชาลงเพื่อผูเขาอบรมจะไดทําไดทัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 



โครงการถายทอดความรู  

เร่ือง “การจัดทําปฏิทินกิจกรรม” 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2555 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรม โดยฝาย/หลักสูตร/กลุมงานตางๆ ตลอดทั้งป ซ่ึง

บางครั้งมีการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมซอนในวัน เวลาเดียวกัน ทําใหบุคลากรขาดการเขารวมประชุมหรือเขารวม

กิจกรรมทีเ่ก่ียวของ และไมทราบวาภายในคณะไดจัดการประชุมหรือกิจกรรมที่สําคัญๆ ที่ควรรับรูรวมกันบาง ซ่ึงอาจจะทําให

ความรูสึกมีสวนรวมเปนหน่ึงเดียวกันในองคกรลดนอยลง ดังน้ัน กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาโดยคําแนะนําของเลขานุการ

คณะ และโดยความรวมมือจากทางหัวหนาทุกกลุมงาน จึงพัฒนาโปรแกรมปฏิทินกิจกรรมขึ้น เพื่อใหหนวยงาน บุคลากร 

บันทึกและใชงานปฏิทินการประชมุและกิจกรรมสําคัญตางๆของคณะ 

ดังน้ัน เพื่อเปนการถายทอดความรูและทักษะ ตอการใชโปรแกรมปฏิทินกิจกรรมดังกลาว กลุมงานยุทธศาสตรการ

พัฒนาจึงจัดโครงการถายทอดความรู เรื่อง “การจัดทําปฏิทินกิจกรรม” ขึ้น 

2.วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหบุคลากรสามารถใชโปรแกรมปฏิทินกิจกรรมได 

2.  เพื่อใหมีการบันทึกปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญๆตางๆของคณะทุกกิจกรรม เผยแพรใหบุคลากรมีสวน  

    รวมรับทราบ 

3.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4.กลุมเปาหมาย  บุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่สนใจ 

5. ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ 75 ของผูรับการถายทอด สามารถใชโปรแกรมปฏิทินกิจกรรมได 

6.วัน เวลา และสถานท่ี วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หอง Computer 202 ชั้น 2 อาคาร  

      AR 02 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

7.วิธีดําเนินโครงการ 

 1.การบรรยาย 

 2.การฝกปฏิบัติการ 

 

 



 

8.งบประมาณ 

 จากงบประมาณเงินรายได  แผนงบประมาณ  ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม  ผลผลิต/โครงการ  ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รหัส  0205 

  - คาอาหารวาง (30 คน x 25 บาท)   750 บาท 

  รวมทั้งส้ิน จํานวน     750 บาท 

 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  บุคลากรสามารถใชโปรแกรมปฏิทินกิจกรรมได 

2.  มีการบันทึกปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญๆตางๆของคณะทุกกิจกรรม เผยแพรใหบุคลากรมีสวนรวม  

    รับทราบ 








