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โดย 

โครงการจัดตั้งพพิธิภณัฑอ์ารยธรรมลุ่มน ้าโขง ร่วมกบั ศูนยบ์ริการวิชาการ 



 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

(Executive Summary) 

โครงการจัดตั้งพิพิธภณัฑอ์ารยธรรมลุ่มน ้ าโขง ร่วมกบั ศูนยบ์ริการวิชาการ ได้ด ำเนินกำรจัด

โครงกำรชำใจ (My Cup of tea) โดยมีผู้ รับผิดชอบโครงกำรคือ อำจำรย์แก้วฟ้ำ  เกษรศุกร์ ซึ่งโครงกำรนี้     

ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้ นแล้ว ระหว่ำงวันที่  17,24-25,31 มกรำคม 2558 ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  

จังหวัดเชียงรำย 

โดยกำรจัดโครงกำรที่ผ่ำนมำมีผู้ เข้ำร่วมโครงกำรรวมทั้งสิ้น 22 คน จำกเดิมที่ก ำหนดไว้ 20 คน   

โดยคดิเป็นร้อยละ 110.00 และในส่วนของงบประมำณโครงกำรนี้ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณมหำวิทยำลัย

แม่ฟ้ำหลวง ปี พ.ศ. 2558 กองทุนบริกำรวิชำกำร จ ำนวน  20,000.00 บำท มีรำยรับจำกค่ำลงทะเบียน 

จ ำนวน 22,000.00 บำท หลังจำกเสรจ็สิ้นโครงกำรแล้วมีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 17,128.00 บำท มีรำยได้หลังหัก

ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 4,872.00 ค่ำตอบแทนในกำรบริหำรโครงกำร (25%) จ ำนวน 1,218.00 บำท 

ในส่วนการประเมินตัวช้ีวัดของโครงการ โครงกำรนี้ ได้มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดจ ำนวน 2 ข้อ               

คือ 1. จ ำนวนผู้ เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และ 2. ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ

ค่ำเฉล่ียรวมไม่น้อยกว่ำ 3.50 ผลกำรประเมิน บรรลุผลทั้ง 2 ขอ้ โดยจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมโครงกำรอยู่ในระดับ

ร้อยละ 110.00 และผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดบัค่ำเฉล่ียรวม 4.64 คดิเป็นร้อยละ 92.80 

ดา้นการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ

มำกที่สุด ด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และอำหำร มีค่ำเฉล่ียสูงสุด 4.83 หัวข้อควำมเหมำะสมของ

สถำนที่จัดฝึกอบรม อุปกรณ์ สื่อ โสตทศันูปกรณ์ อำหำร และเคร่ืองดื่ม เอกสำรประกอบกำรบรรยำยมีควำม

เหมำะสม ด้ำนหลักสูตรและเนื้ อหำ มีค่ำเฉล่ีย 4.67 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  มีค่ำเฉล่ีย 4.76     

ด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม มีค่ำเฉล่ีย 4.64 ส ำหรับกำรประเมินด้ำนวิทยำกร อยู่ในระดับพึงพอใจมำก   

มีค่ำเฉล่ีย 4.49 และด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนของกำรจัดอบรม มีค่ำเฉล่ีย 4.42  

 

 

  



1. แสดงขอ้มูลงบประมาณจดัสรร รายรบั ค่าใชจ่้าย รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย และค่าตอบแทนบริหาร

โครงการ (25%) 

 

แผนภาพที ่1 แสดงงบประมาณของโครงการ  

 

2. แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

2.1 เพศ 

 

       แผนภาพที ่2 แสดงจ านวนเพศของผูที้เ่ขา้ร่วมโครงการ 

 

20,000.00 
22,000.00 

17,128.00 

4,872.00 

1,218.00 

งบประมาณหน่วย:บำท

6

9

ชำย หญิง

เพศหน่วย:คน



2.2 ช่วงอาย ุ 

 
 

          แผนภาพที ่3 แสดงช่วงอายขุองผูที้เ่ขา้ร่วมโครงการ 

 

2.3 ระดบัการศึกษา 

 
 

          แผนภาพที ่4 แสดงระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

6 6

3

ต ่ำกว่ำ 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ป่ี

ช่วงอายุหน่วย:คน

1

8
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1 1

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญโท ปริญญเอก อื่น

ระดบัการศึกษาหน่วย:คน



3. สรุปขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3.1 ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 

ตำรำงที่ 1  แสดงระดบัค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้ำนหลักสตูรและเนื้อหำ 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพึงพอใจ 

1. หัวข้อที่ใช้ในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 4.60 มำกที่สดุ 

2. เนื้อเร่ืองที่บรรยำยมีควำมเหมำะสม 4.67 มำกที่สดุ 

3. ได้รับควำมรู้จำกกำรประชุมเป็นอย่ำงดี 4.73 มำกที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.67 มากทีสุ่ด 

 

 
 

แผนภาพที ่5 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.หัวข้อเหมำะสม

2.เนื้อเร่ืองเหมำะสม3.ได้รับควำมรู้

ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา



3.2 ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจัดอบรม 

ตำรำงที่ 2 แสดงระดบัค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนของ 

             กำรจัดอบรม 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพึงพอใจ 

1. กำรประชำสมัพันธเ์กี่ยวกบัโครงกำรอบรม 4.27 มำก 

     2. ขั้นตอนในกำรรับสมคัรผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.33 มำก 

     3. มีกำรปรับเปล่ียนกจิกรรมให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ได้ 4.67 มำกที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.42 มาก 

 

 

แผนภาพที ่6  แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของ 

               การจัดอบรม 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.กำรประชำสมัพันธฯ์

2.ขั้นตอนกำรรับสมัครฯ
3.มีกำรปรับเปล่ียน

กจิกรรมฯ

ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจัดอบรม



 

3.3 ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 

ตำรำงที่ 3 แสดงระดบัค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพึงพอใจ 

1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำมกระตอืรือร้น รวดเรว็ ฉับไว 4.73 มำกที่สดุ 

     2. กำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ 4.80 มำกที่สดุ 

     3. กำรให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมของเจ้ำหน้ำที่ 4.73 มำกที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.76 มากทีสุ่ด 

 

 

แผนภาพที ่7 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที ่

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วย

ควำมกระตือรือร้นฯ 

2.กำรประสำนงำนของ

เจ้ำหน้ำที่

3.กำรให้ค ำแนะน ำหรือ

ตอบข้อซักถำมฯ

ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี



 

 

3.4 ดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก และอาหาร  

ตำรำงที่ 4 แสดงระดบัค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำม 

             สะดวก และอำหำร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพึงพอใจ 

1.  ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดกำรฝึกอบรม 5.00 มำกที่สดุ 

     2.  อปุกรณ์ สื่อ โสตทศันูปกรณ์มีควำมเหมำะสม 4.93 มำกที่สดุ 

     3.  อำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม 4.93 มำกที่สดุ 

4. เอกสำรประกอบกำรประชุมมีควำมเหมำะสม 4.47 มำก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.83 มากทีสุ่ด 

 

 

    แผนภาพที ่8 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1. สถำนที่ฯ

2.อปุกรณ ์สื่อ 

โสตทศันูปกรณฯ์

3.อำหำรและเคร่ืองดื่ม

3.เอกสำรประกอบกำร

บรรยำยฯ

ดา้นสถานที่ฯ



                      และอาหาร 

 

3.5 ดา้นคุณภาพของการจัดอบรม 

ตำรำงที่ 5 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพึงพอใจ 

1. ได้รับกำรบริกำรอย่ำงประทบัใจ 4.93 มำกที่สดุ 

     2. สำมำรถน ำควำมรู้ ไปประยุกตใ์ช้กบักำรปฏบิัตงิำนได้ 4.67 มำกที่สดุ 

     3. สำมำรถน ำควำมรู้ ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 4.33 มำก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.64 มากทีสุ่ด 

 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ได้รับกำรบริกำร

อย่ำงประทบัใจ

2.สำมำรถน ำควำมรู้

ไปใช้กบักำร

ปฏบิัติงำนได้

3.สำมำรถน ำควำมรู้

ไปใช้กบั

ชีวิตประจ ำวันได้

ดา้นคุณภาพของการจัดอบรม



แผนภาพที ่9 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นคุณภาพของการจัดอบรม 

3.6 ดา้นวิทยากร 

ตำรำงที่ 6 แสดงระดบัค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้ำนวิทยำกร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพึงพอใจ 

1. มีกำรจัดล ำดบัขั้นตอนของเนื้อหำบรรยำยได้เหมำะสม 4.60 มำกที่สดุ 

2. มีเทคนิคและวิธกีำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ให้กบั

ผู้เข้ำร่วมอบรมได้เหมำะสม 

4.80 มำกที่สดุ 

3. ระยะเวลำเหมำะสมกบัเนื้อหำกำรบรรยำย 4.07 มำก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.49 มาก 

 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.กำรจัดล ำดับขั้นตอนฯ

2.เทคนิคและวิธถ่ีำยทอด

ฯ
3.ระยะเวลำฯ

ดา้นวิทยากร



แผนภาพที ่10 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นวิทยากร 

สรุปขอ้มูลความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในแต่ละดา้น 

ตำรำงที่ 7 แสดงระดบัค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบ 6 ด้ำน 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพึงพอใจ 

1.   ด้ำนหลักสตูรและเนื้อหำ 4.67 มำกที่สดุ 

     2.   ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนของกำรจัดอบรม 4.42 มำก 

     3.   ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.76 มำกที่สดุ 

     4.   ด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และอำหำร 4.83 มำกที่สดุ 

     5.   ด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม 4.64 มำกที่สดุ 

     6.   ด้ำนวิทยำกร 4.49 มำกที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.64 มากทีสุ่ด 

 

 

           แผนภาพที ่11  แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบ ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา   

                                ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจัดอบรม ดา้นการใหบ้ริการ 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ด้ำนหลักสตูรฯ

2.ด้ำนกระบวนกำรฯ

3.ด้ำนกำรให้บริกำรฯ

4.ด้ำนสถำนที่ฯ

5.ด้ำนคุณภำพฯ

6.ด้ำนวิทยำกร



                                ของเจา้หนา้ที ่ดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวกและอาหาร 

                                ดา้นคุณภาพของการจัดอบรม และดา้นวิทยากร 

4. ความคิดเห็นต่อการอบรม 

 

 
 

แผนภาพที ่12 แสดงความคิดเห็นระดบัความรูก่้อนและหลงัเขา้รบัการอบรม 

 

5. หลงัการเขา้ร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านคิดว่ามีประโยชนก์บัท่านในเรือ่งใด 

 

2.47

4.00

ก่อนเข้ำร่วมอบรม หลังเข้ำร่วมอบรม

ระดบัความรูก่้อนและหลงัเขา้ร่วมอบรม

หน่วย:ค่ำเฉล่ีย



 
 

แผนภาพที ่13 แสดงถงึการไดร้บัประโยชนห์ลงัจากการเขา้รบัการอบรม 

6. สรุปขอ้คิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรม 

ประเด็น รายละเอียด 

1. สิ่งที่ประทบัใจในกำรอบรมคร้ังนี้  1.ได้รับควำมรู้ ใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้น 

 2. สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้กบัชีวิตประจ ำวันได้ 

3. ควำมเป็นกนัเองระหว่ำงอำจำรย์ผู้สอนกบัผู้เข้ำรับกำรอบรม 

2. สิ่งที่ควรปรับปรงุในกำรอบรมคร้ังนี้  - 

3. หัวข้อกำรประชุม อบรม สมัมนำ  1. อบรมกำรท ำเคร่ืองป้ันดินเผำ 

    ที่ต้องกำรให้จัดในคร้ังต่อไป  

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1. อยำกให้สอนแบบแบ่งระดบัมีพื้นฐำนและไม่มีพื้นฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย:คน

1.ได้รับควำมรู้ ใหม่

เพ่ิมขึ้น 12

2.สำมำรถน ำปรับใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันได้ 9

3.น ำควำมรู้ที่ได้รับไป

แนะน ำให้กบับุคคลอื่น  7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการชาใจ (My Cup of tea) 

                            ระหว่างวนัที ่17,24-25,31 มกราคม 2558 

ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  จังหวดัเชียงราย 
 

 

 

  

  


