
โครง
เ ื
งการพัฒน
เร่ือง “งาน

สํานักวทิ

นาบุคลาก
นประจําสู

ระห

ณ โร

ตําบลห

ทยบริการแล

กรเพ่ือเพิ
งานวจัิย 

หวางวันท่ี 

รงแรมโรแม

มูสี อําเภอ

ละเทคโนโล

 
 
 
 
 

พ่ิมศักยภา
เพ่ือเพ่ิม

 

21-23 ธัน

 

 

มนติก รีสอ

อปากชอง จั
 

จัดโดย 
ยีสารสนเท

 

าพและสม
ประสิทธิภ

นวาคม 25

อรท แอนด 

จังหวัดนคร

ศ มหาวิทย

มรรถนะก
ภาพในก

559 

สปา  

รราชสีมา 

าลัยราชภฏั

การปฏิบัติ
การทํางาน

ฏเทพสตร ี

ติงาน 
น” 

 

 

 



รายงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิ่มศักยภาพ 
และสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

“งานประจําสูง่านวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน” 
ระหว่างวนัที่ 21-23 ธันวาคม 2559 

ณ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

จํานวน (คน) 
 

ร้อยละ 
 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
6 
24 

 
20.0 
80.0 

อายุ 
   ระหว่าง 21-30 ปี 
   ระหว่าง 31-40 ปี 
   ระหว่าง 41-50 ปี 
   มากกว่า 50 ปี 

 
4 
16 
6 
4 

 
13.3 
53.3 
20.0 
13.3 

ระดับการศึกษา 
   ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
   ปรญิญาตร ี
   ปรญิญาโท 
   ปรญิญาเอก 

 
4 
19 
6 
1 

 
13.3 
63.3 
20.0 
3.3 

สังกัดหน่วยงาน 
   กองนโยบายและแผน 
   สํานักวิทยบริการฯ 

 
8 
22 
 

 
26.7 
73.3 

                         รวม 30 100.0 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน เรื่อง “งานประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” ระหว่างวันที่ 21-23 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี
จํานวนทั้งหมด 30 คน เป็นบุคลากรจากกองนโยบายและแผน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 บุคลากร
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และเป็นเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุ



ระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.3 
 
ตอนที่ 2 ระดบัการประเมนิด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําความรู้ไปใช ้
ตารางที่ 2 ระดับการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําความรู้ไปใช้ 
 

 ประเดน็การประเมิน      S.D.  % แปลผล 
 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
   ความรูค้วามเข้าใจก่อนเขา้ร่วมโครงการ     2.87 0.82 57.40 ปานกลาง 
   ความรูค้วามเข้าใจหลังเขา้ร่วมโครงการ    4.33 0.61 86.60 มาก 
 

ด้านความพึงพอใจ 
   ความพร้อมของวิทยากร     4.80 0.41  มากที่สุด 
   การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร     4.83 0.38  มากที่สุด 
   วิทยากรอธบิายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น   4.80 0.41  มากที่สุด 
   วิทยากรใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย   4.80 0.41  มากที่สุด 
   วิทยากรตอบคําถามได้ละเอียดและชัดเจน   4.77 0.43  มากที่สุด 
   ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม   4.67 0.48  มากที่สุด 
   สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม    4.70 4.67  มากที่สุด 
   ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์    4.73 0.45  มากที่สุด 
   ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม   4.50 0.57  มากที่สุด 
   อาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาดและเหมาะสม   4.57 0.57  มากที่สุด 
                              รวมด้านความพึงพอใจ   4.72 0.33 94.40 มากที่สุด 
 

ด้านการนําความรู้ไปใช ้
   สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้   4.50 0.57  มากที่สุด 
   สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ 4.63 0.49  มากที่สุด 
   สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้   4.72 0.33  มากที่สุด 
            รวมด้านการนาํความรู้ไปใช ้  4.51 0.50 90.20 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน เรื่อง “งานประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” ระหว่างวันที่ 21-23 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี
ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

X



 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน เรื่อง “งานประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน”  ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.87 คิดเป็นร้อยละ 57.40) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60)  
 ด้านความพึงพอใจ พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสมรรถนะการปฏิบัติงาน เรื่อง “งานประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” โดยรวมใน
ระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุดทุกข้อ โดยสามารถเรียงลําดับความพึงพอใจได้ดังนี้ การถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.83) ความพร้อมของวิทยากร วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 
และวิทยากรใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.80) วิทยากรตอบคําถามได้ละเอียดและชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 4.77) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.73) สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 4.70) ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม (ค่าเฉล่ีย 4.67) อาหารและเครื่องดื่มมีความ
สะอาดและเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.57) และระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
 ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่าบุคลาการสามารถนําความรู้จากโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน เรื่อง “งานประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” 
โดยรวมในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ ในระดับ มากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลําดับได้ดังนี้ สามารถนําความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ (ค่าเฉลี่ย 4.72) สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
(ค่าเฉลี่ย 4.63) และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และสถานที่ที่ต้องการศกึษาดูงานครั้งต่อไป 
 จากการจัดโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน เรื่อง “งาน
ประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโรแมน
ติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ดังนี้ 
  3.1 ข้อเสนอแนะ 
  1. เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์ มีเนื้อหาสาระเพื่อการพัฒนางานและองค์กร
ที่ย่ังยืน 
  2. วิทยากร รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อธิบายได้เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างมองเห็นภาพได้
ชัดเจน ทําให้ไม่รู้สึกเครียดกับการอบรม 
  3. สถานทีจ่ัดโครงการสวยงาม 
  4. เป็นโครงการที่ดี ต้องการให้มีโครงการแบบนี้ต่อไป 



  5. ควรจัดอบรมประมาณ 5 วัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่สําคัญและสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 3.2 สถานที่ทีต้่องการศึกษาดูงานครั้งต่อไป 
  - ต้องการให้จัดอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน และต้องการให้ รศ.ดร.กาสัก 
เต๊ะขันหมาก เป็นวิทยากร  
   
สรุปผลโครงการ 
 จากการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน เรื่อง 
“งานประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม 
โรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดโดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน 
แบ่งเป็นบุคลากรจากกองนโยบายและแผน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 บุคลากรจากสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 และเป็นเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนําความรู้ไปใช้ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.40 และเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการแล้วบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยรวมในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุดทุกข้อ 
 ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่าบุคลาการสามารถนําความรู้จากโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะการ โดยรวมในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ ในระดับ มากที่สุดทุกข้อ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์ มีเนื้อหาสาระเพื่อการพัฒนางานและองค์กรที่ย่ังยืน 
 2. วิทยากร รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อธิบายได้เข้าใจง่าย ทําให้ไมรู่้สึกเครียดกับการอบรม 
 3. ควรจัดอบรมประมาณ 5 วัน เนื่องจากสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
 4. ต้องการให้จัดอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน และต้องการให้ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะ
ขันหมาก เป็นวิทยากร  



ภาพกิจกรรมโครงการการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
“งานประจําสูง่านวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน” 

ระหว่างวนัที่ 21-23 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 
 
 



             
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


