












 
 

 
แบบประเมินผล 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุ  
การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการ และการประเมินค่างานเพื่อเลื่อนตําแหน่งทีสู่งขึน้” 

 วันที่  9  สิงหาคม  2555 
ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

………………………………… 
 

 

1. ความคิดเหน็เกี่ยวกับหวัขอ้การบรรยาย  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของทา่นมากที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.  ระยะเวลาในการบรรยาย      
2.  เอกสารประกอบการบรรยาย      
3.  ความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหาการบรรยาย      
4.  เป็นหัวขอ้บรรยายที่สนใจ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ      
5.  ความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก่อน ฟงัการบรรยาย      
6.  ความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลัง ฟังการบรรยาย      
7.  ภาพรวมของการจัดบรรยายครั้งนี ้      
 
 

2.  หัวข้อการอบรมอื่น ๆ ที่ทา่นประสงค์จะให้ทางคณะจัดเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณทีใ่หค้วามร่วมมือ 

 และโปรดส่งแบบสอบถามคืนที่โต๊ะลงทะเบียน 



ผลการประเมิน 

ลําดับ หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 
ดีมาก(5) ดี(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยที่สุด(1) 

1 ระยะเวลาในการบรรยาย 
จํานวน 3 5 2 0 0 10 

4.10 มาก 
ร้อยละ 30.00 50.00 20.00 0 0 100 

2 เอกสารประกอบการบรรยาย 
จํานวน 3 3 4 0 0 10 

3.90 มาก 
ร้อยละ 30.00 30.00 40.00 0 0 100 

3 ความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหาการบรรยาย 
จํานวน 4 5 1 0 0 10 

4.30 มาก 
ร้อยละ 40.00 50.00 10.00 0 0 100 

4 เป็นหัวข้อการบรรยายที่สนใจ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
จํานวน 5 4 1 0 0 10 

4.40 มาก 
ร้อยละ 50.00 40.00 10.00 0 0 100 

5 ความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก่อน ฟังการบรรยาย 
จํานวน 0 1 7 2 0 10 

2.90 ปานกลาง 
ร้อยละ 0 10.00 70.00 20.00 0 100.00 

6 ความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลัง ฟังการบรรยาย 
จํานวน 2 5 3 0 0 10 

3.90 มาก 
ร้อยละ 20.00 50.00 30.00 0 0 100 

7 ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
จํานวน 5 3 2 0 0 10 

4.30 มาก 
ร้อยละ 50.00 30.00 20.00 0 0 100 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.97 มาก 

คิดเป็นร้อยละภาพรวม 79.43 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 

 

จากตาราง พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.97 

 



สรุปการประเมินผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการ และการประเมินค่างานเพื่อเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น” 

วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

……………………………………………………………………. 

สถานภาพผู้ประเมิน 

 ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรม จํานวนทั้งสิ้น 28 คน และผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 10 คน  และการแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย 

 1. ระยะเวลาในการบรรยาย จําแนกเป็น   

ลําดับท่ี 1 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ลําดับท่ี 2 ระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 30.00  

ลําดับท่ี 3 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 

สรุป ระยะเวลาในการบรรยาย คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี 4.10 

   2. เอกสารประกอบการบรรยาย จําแนกเป็น  

ลําดับท่ี 1 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.00  

ลําดับท่ี 2 ระดับ ดีมาก และระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 30.00 

สรุป เอกสารประกอบการบรรยาย คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี 3.90 

   3. ความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหาการบรรยาย จําแนกเป็น  

ลําดับท่ี 1 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ลําดับท่ี 2 ระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00  

ลําดับท่ี 3 ระดับปานกลาง คิดเปน็ร้อยละ 10.00 

สรุป ความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหาการบรรยาย คิดเป็นค่าเฉล่ียท่ี 4.30 

 



   4. เป็นหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง จําแนกเป็น  

ลําดับท่ี 1 ระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ลําดับท่ี 2 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 40.00  

ลําดับท่ี 3 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.00 

สรุป เป็นหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี 4.40 

   5. ความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก่อน ฟังการบรรยาย จําแนกเป็น  

ลําดับท่ี 1 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.00  

ลําดับท่ี 2 ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 20.00  

ลําดับท่ี 3 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 10.00 

สรุป ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก่อน ฟังการบรรยาย คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี 2.90 

   6. ความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลัง ฟังการบรรยาย จําแนกเปน็  

ลําดับท่ี 1 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ลําดับท่ี 2 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.00  

ลําดับท่ี 3 ระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 20.00 

สรุป ความรู้ ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลัง ฟังการบรรยาย คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี 3.90 

   7. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จําแนกเป็น  

ลําดับท่ี 1 ระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ลําดับท่ี 2 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 30.00  

ลําดับท่ี 3 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00  

สรุป ภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี 4.30 

 

สรุป  ภาพรวมเกี่ยวกับการดําเนินการจัดโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี 3.97 อยู่ในระดับ มาก 

 



 

2. หัวข้อการอบรมอื่นๆ ที่ท่านประสงค์จะให้ทางคณะจัดเพ่ิมเติม 

 - ไม่มี – 

 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 - ไม่มี - 



บรรยากาศการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการ และการประเมินค่างานเพื่อเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น” 

วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

........................................................ 

 

   

ผู้เข้าบอรมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และรับเอกสารประกอบการอบรม 

 

   

ผู้เข้ารับการอบรม ขณะนั่งฟังการบรรยาย 



 

   

วิทยากร โดย คุณปุณณภา วีระพัฒนพรรณ และคุณวรมาส มาเมือง จากกองการเจ้าหน้าที่ มข. 

 

 



   

คุณอโนชา นนทคุปต์ เลขานุการคณะ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร  

 

 




