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โดย 

ส่วนพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ร่วมกบั ศูนยบ์ริการวิชาการ 



 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

(Executive Summary) 

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินการจัดโครงการ  

ค่ ายอาเซียนพนั กงานมหาวิทยาลัยแ ม่ ฟ้ าหลวง  รุ่ นที่  3  (MFU–ASEAN Camp for staff 2015)            

โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ นางสาวนุญา  ลีวณิชย์ ซ่ึงโครงการนี้ ได้ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว  ระหว่างวันที่ 

11-15 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง – มหาวิทยาลัยสุพานุวง แขวงหลวง  พระบาง 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  

โดยการจัดโครงการที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้ นจ านวน 45 คน จากเดิมที่ก าหนดไว้

จ านวน  45 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 100.00 และในส่วนของงบประมาณโครงการนี้ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2558 กองทุนบริการวิชาการ หมวดเงินอุดหนุนโครงการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 474,500.00 บาท หลังจากเสรจ็สิ้นโครงการแล้วมีค่าใช้จ่าย

ทั้งสิ้น จ านวน 428,395.34 บาท  

ในส่วนการประเมินตัวช้ีวัดของโครงการ โครงการนี้ ได้มีการก าหนดตัวชี้ วัดจ านวน 2 ข้อ               

คือ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  และ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ที่มีต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ผลการประเมิน บรรลุผลทั้ง 2 ข้อ โดยจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน

ระดบัร้อยละ 100.00 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.00 

ดา้นการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด ด้านวิทยากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.83 หัวข้อวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว  

มีเทคนิคและวิธกีารในการถ่ายทอดความรู้ ให้กบัผู้เข้าร่วมเดนิทางได้อย่างเหมาะสม  ด้านการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่  มีค่าเฉล่ีย 4.80 ด้านคุณภาพของการจัดอบรม มีค่าเฉล่ีย 4.72 ด้านหลักสูตรและเนื้ อหา           

มีค่าเฉล่ีย 4.68  ส าหรบัการประเมินในดา้นอื่นๆ เช่น ด้านสถานที่ สิ่งอ านวย ความสะดวก และอาหาร 

และด้านกระบวนการและขั้นตอนของการจัดอบรม อยู่ในระดบัพึงพอใจมากมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัไป  

 

 



1. แสดงขอ้มูลงบประมาณจดัสรรและค่าใชจ่้าย 

 

แผนภาพที ่1 แสดงงบประมาณของโครงการ  

 

2. แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

2.1 เพศ 

 

       แผนภาพที ่2 แสดงจ านวนเพศของผูที้เ่ขา้ร่วมโครงการ 

 

474,500.00 

428,395.34 

46,104.66 

งบจัดสรร ค่าใช้จ่าย คงเหลือ

งบประมาณหน่วย:บาท

(90.28 %)

(9.72 %)

8

21

ชาย หญิง

เพศหน่วย:คน



2.2 ช่วงอาย ุ 

 
 

          แผนภาพที ่3 แสดงช่วงอายขุองผูที้เ่ขา้ร่วมโครงการ 

 

2.3 ระดบัการศึกษา 

 
 

          แผนภาพที ่4 แสดงระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

13

14

2

ต ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี

ช่วงอายุหน่วย:คน

1

19

9

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท

ระดบัการศึกษาหน่วย:คน



     3. สรปุขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

     3.1 ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 

ตารางที่ 1  แสดงระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้านหลักสตูรและเนื้อหา 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. หัวข้อที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.69 มากที่สดุ 

2. ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และเข้าใจประเทศเพ่ือน

บ้านผ่านกจิกรรม 

4.76 มากที่สดุ 

3. เนื้อเร่ืองที่บรรยายมีความเหมาะสม 4.66 มากที่สดุ 

4. กจิกรรมภาคปฏบิัตมิีความเหมาะสม 4.62 มากที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.68 มากทีสุ่ด 

 

 
 

แผนภาพที ่5 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.หัวข้อเหมาะสม

2.มีโอกาสแลกเปลี่ยนฯ

3.เน้ือเร่ืองเหมาะสม

4.กจิกรรมภาคปฏบิตัิ

เหมาะสม

ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา



      3.2 ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจดัอบรม 

ตารางที่ 2 แสดงระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้านกระบวนการ และขั้นตอนของ 

             การจัดอบรม 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. การประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัโครงการอบรม 3.86 มาก 

     2. ขั้นตอนในการรับสมคัรผู้เข้าร่วมโครงการ 4.14 มาก 

     3. มีการปรับเปล่ียนกจิกรรมให้เหมาะสมกบัสถานการณไ์ด้ 4.55 มากที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.18 มาก 

 

 

แผนภาพที ่6  แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของ 

               การจดัอบรม 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.การประชาสมัพันธฯ์

2.ขั้นตอนการรับสมัคร

ฯ

3.มีการปรับเปลี่ยน

กจิกรรมฯ

ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจดัอบรม



      3.3 ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที ่

ตารางที่ 3 แสดงระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความกระตอืรือร้น รวดเรว็ ฉับไว 4.86 มากที่สดุ 

     2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ 4.79 มากที่สดุ 

     3. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.76 มากที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.80 มากทีสุ่ด 

 

 

แผนภาพที ่7 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.เจ้าหน้าที่บริการด้วย

ความกระตือรือร้นฯ 

2.การประสานงานของ

เจ้าหน้าที่

3.การให้ค าแนะน าหรือ

ตอบข้อซักถามฯ

ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่



3.4  ดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก และอาหาร  

     ตารางที่ 4 แสดงระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 

             และอาหาร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1.  ความเหมาะสมของสถานที่จัดการฝึกอบรม 4.55 มากที่สดุ 

     2.  อปุกรณ ์สื่อ โสตทศันูปกรณม์ีความเหมาะสม 4.41 มาก 

     3.  อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 4.52 มากที่สดุ 

4. เอกสารประกอบการอบรม 4.14 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.41 มาก 

 

 

    แผนภาพที ่8 แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก 

                      และอาหาร 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1. สถานที่ฯ

2.อปุกรณ ์สื่อ 

โสตทศันูปกรณฯ์

3.อาหารและเคร่ืองด่ืม

4.เอกสาร

ดา้นสถานทีฯ่



3.5  ดา้นคุณภาพของการจดัอบรม 

     ตารางที่ 5 แสดงระดับค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้านคุณภาพของการจัดอบรม 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. ได้รับการบริการอย่างประทบัใจ 4.76 มากที่สดุ 

     2. สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมไปใช้กบั 

         การปฏบิัตงิานได้ 

4.69 มากที่สดุ 

     3. สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมไปใช้ใน 

         ชีวิตประจ าวันได้ 

4.72 มากที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.72 มากทีสุ่ด 

 

 

แผนภาพที ่9 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นคุณภาพของการจดัอบรม 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ได้รับการบริการ

อย่างประทบัใจ

2.สามารถน าความรู้

ไปปฏบิตัิงาน

3.สามารถน าความรู้

ไปใช้กบั

ชีวิตประจ าวันได้

ดา้นคุณภาพของการจดัอบรม



3.6  ดา้นวิทยากร 

     ตารางที่ 6 แสดงระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบด้านวิทยากร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว 4.83 มากที่สดุ 

2. มีเทคนิคและวิธกีารในการถ่ายทอดความรู้ ให้กบัผู้ร่วม

เดนิทางได้เหมาะสม 

4.83 มากที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.83 มากทีสุ่ด 

 

 

แผนภาพที ่10 แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.83 4.83

1.มีความรู้ฯ 2.มีเทคนิคฯ

ดา้นวิทยากร
หน่วย:ค่าเฉลี่ย



สรุปขอ้มูลความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในแต่ละดา้น 

ตารางที่ 7 แสดงระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบ 6 ด้าน 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1.   ด้านหลักสตูรและเนื้อหา 4.68 มากที่สดุ 

     2.   ด้านกระบวนการ และขั้นตอนของการจัดอบรม 4.18 มาก 

     3.   ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.80 มากที่สดุ 

     4.   ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และอาหาร 4.41 มาก 

     5.   ด้านคุณภาพของการจัดอบรม 4.72 มากที่สดุ 

     6.   ด้านวทิยากร 4.83 มากที่สดุ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.60 มากทีสุ่ด 

 

 

           แผนภาพที ่11  แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบ ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา   

                                ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจดัอบรม ดา้นการใหบ้ริการ 

                                ของเจา้หนา้ที ่ดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวกและอาหาร 

                                ดา้นคณุภาพของการจดัอบรม และดา้นวิทยากร 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ด้านหลักสตูรฯ

2.ด้านกระบวนการฯ

3.ด้านการให้บริการฯ

4.ด้านสถานที่ฯ

5.ด้านคุณภาพฯ

6.ด้านวิทยากร



      4. ความคิดเห็นต่อการอบรม 

 

 
 

แผนภาพที ่12 แสดงความคิดเห็นระดบัความรูก่้อนและหลงัเขา้รบัการอบรม 

 

5. หลงัการเขา้ร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านคิดว่ามีประโยชนก์บัท่านในเรือ่งใด 

 

 
 

แผนภาพที ่13 แสดงถงึการไดร้บัประโยชนห์ลงัจากการเขา้รบัการอบรม 

2.76

4.17

ก่อนเข้าร่วมอบรม หลังเข้าร่วมอบรม

ระดบัความรูก่้อนและหลงัเขา้ร่วมอบรม

หน่วย:ค่าเฉลี่ย

26

20

23

หน่วย:คน

1.ได้รับความรู้ ใหม่

เพ่ิมขึ้น 26 คน

2.สามารถน าปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้  20 คน

3.น าความรู้ที่ได้รับไปแนะน า

ให้กบับุคคลอื่น 23 คน 

4.อื่นๆ 1 คน

1



 

6. ท่านคิดว่าระยะเวลาเหมาะสมหรือไม่ 

 

แผนภาพที ่14 แสดงถงึความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 

 

7. ท่านทราบข่าวประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ จากแหล่งใด 

 

แผนภาพที ่15 แสดงถงึการทราบข่าวประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

 

1316

หน่วย:คน

1. เหมาะสม 13 คน2.ไม่เหมาะสม 16 คน

21

2

2

4

หน่วย:คน

2.เวบ็ไซต์มหาวิทยาลัย 2 คน

1.หนังสอืที่ส่งถงึ 21 คน 

3.เพ่ือนแนะน า 2 คน

4.อื่นๆ 4 คน



8. สรุปขอ้คิดเห็นต่อการจดัโครงการอบรม 

ประเด็น รายละเอียด 

1. สิ่งที่ประทบัใจในการอบรมคร้ังนี้ 1. ได้ท ากจิกรรมร่วมกนั สร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ   

 2. ประทบัใจกระบวนการและขั้นตอนการบริการของวิทยากร  

    และเจ้าหน้าที่  

3. ได้เรียนรู้วิถชีีวิต และวัฒนธรรมของสปป.ลาว 

4. มิตรภาพการท างานเป็นหมู่คณะ 

2. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการอบรมคร้ังนี้ 1. อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการท ากจิกรรมใน สปป.ลาว 

 2. เพิ่มกจิกรรมสร้างความสมัพันธ ์

 3. ห้องพักในแต่ละที่ยังไม่ค่อยด ี

3. หัวข้อการประชุม อบรม สมัมนา  1. เจาะลึก AEC แต่ละประเทศ 

    ที่ต้องการให้จัดในคร้ังต่อไป 2. วัฒนธรรมของประเทอาเซียน 

 3. มฟล .กบัการเข้าสู่อาเซียน  

 4. อบรมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1. อยากให้มกีารจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการค่ายอาเซียนพนกังานมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 3 (MFU–ASEAN Camp for staff 2015) 

ระหว่างวนัที่ 11-15 กรกฎาคม 2558          

    ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย – มหาวิทยาลยัสุพานุวง 

 แขวงหลวงพระบาง  สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

 

  

 

  


