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โดย 

ส่วนประชาสมัพนัธ ์ร่วมกบั ศูนยบ์ริการวิชาการ 



 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

(Executive Summary) 

ส่วนประชาสมัพนัธ ์ร่วมกบั ศูนยบ์ริการวิชาการ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏบัิติกำร                         

กำรออกแบบคำแรก็เตอร์ (Character design) เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและภำพลักษณ์ขององค์กร โดย     

มีผู้รับผิดชอบโครงกำรคือ อำจำรย์ ดร.พรรณรวี  พรหมนำรท ซ่ึงโครงกำรน้ีได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว    

วันที่ 17 กนัยำยน 2559 ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย 

โดยกำรจัดโครงกำรที่ผ่ำนมำมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวมทั้งสิ้ น จ ำนวน 27 คน จำกเดิมที่ก  ำหนดไว้

จ ำนวน 30 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 90.00 และในส่วนของงบประมำณโครงกำรน้ีได้รับกำรจัดสรร

งบประมำณมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ปี พ.ศ. 2559 กองทุนบริกำรวิชำกำร หมวดเงินอุดหนุนโครงกำร

พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 125,800.00 บำท หลังจำกเสร็จสิ้ นโครงกำรแล้ว           

มีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 113,975.00 บำท  

ในส่วนการประเมินตัวช้ีวัดของโครงการ โครงกำรน้ีได้มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดจ ำนวน 2 ข้อ               

คือข้อที่ 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ข้อที่ 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจจำก

แบบประเมินควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ผลการประเมิน บรรลุผลทั้ง 2 ข้อ โดยข้อที่ 1. จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90.00 และข้อที่ 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจร้อยละ 93.20 

ดา้นการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ

มำกที่สุด ด้ำนหลักสูตรและเน้ือหำ มีค่ำเฉล่ียสูงสุด 4.75 หัวข้อที่ใช้ในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม ได้รับ

ควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น เน้ือเร่ืองที่บรรยำยมีควำมเหมำะสม ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ค่ำเฉล่ีย 4.74 ด้ำน

สถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และอำหำร ค่ำเฉล่ีย 4.70 ด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม ค่ำเฉล่ีย 4.65 ด้ำน

วิทยำกร ค่ำเฉล่ีย 4.65 ส่วนด้ำนกระบวนกำร และข้ันตอนของกำรจัดอบรม  อยู่ในระดับพึงพอใจมำก       

มีค่ำเฉล่ีย 4.45  

 

 

 



1. แสดงขอ้มูลงบประมาณจดัสรรและค่าใชจ่้าย 

 

แผนภาพที ่1 แสดงงบประมาณของโครงการ  

 

2. แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

2.1 เพศ 

 

       แผนภาพที ่2 แสดงจ านวนเพศของผูที้เ่ขา้ร่วมโครงการ 

 125,800.00  

 113,975.00  

 11,825.00  

งบจัดสรร ค่ำใช้จ่ำย คงเหลือ 

งบประมาณ หน่วย:บำท 

(90.60 %) 

(9.40 %) 
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หญิง ชำย 

เพศ หน่วย:คน 

   



2.2 ช่วงอายุ  

 
 

          แผนภาพที ่3 แสดงช่วงอายุของผูที้เ่ขา้ร่วมโครงการ 

 

2.3 ระดบัการศึกษา 

 
 

          แผนภาพที ่4 แสดงระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

6 

12 

3 

ต ่ำกว่ำ 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี 

ช่วงอายุ หน่วย:คน 
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2 
1 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก อื่นๆ 

ระดบัการศึกษา หน่วย:คน 



3. สรุปขอ้มูลความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

     3.1  ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 

     ตำรำงที่ 1  แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนหลักสตูรและเน้ือหำ 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. หัวข้อที่ใช้ในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 4.76 มำกที่สุด 

2. ได้รับควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น 4.81 มำกที่สุด 

3. เน้ือเร่ืองที่บรรยำยมีควำมเหมำะสม 4.67 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.75 มากทีสุ่ด 

 

 
 

แผนภาพที ่5 แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 

 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.หัวข้อเหมำะสม 

2.ได้ควำมรู้ฯ 3.เนื้อเรื่องเหมำะสม 

ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 



      3.2 ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจดัอบรม 

ตำรำงที่ 2 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนกระบวนกำร และข้ันตอนของกำรจัดอบรม 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. กำรประชำสมัพันธเ์กี่ยวกับโครงกำรอบรม 4.29 มำก 

     2. ขั้นตอนในกำรรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.43 มำก 

     3. มีกำรปรับเปล่ียนกจิกรรมให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ได้ 4.62 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.45 มาก 

 

 

แผนภาพที ่6  แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของ 

                การจัดอบรม 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.กำรประชำสมัพันธฯ์ 

2.ขั้นตอนกำรรับสมคัรฯ 
3.มกีำรปรับเปล่ียน

กจิกรรมฯ 

ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจดัอบรม 



      3.3  ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 

ตำรำงที่ 3 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำมกระตือรือร้น รวดเรว็ ฉับไว 4.81 มำกที่สุด 

     2. กำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ 4.71 มำกที่สุด 

     3. กำรให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมของเจ้ำหน้ำที่ 4.71 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.74 มากทีสุ่ด 

 

 

แผนภาพที ่7 แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.เจ้ำหน้ำที่บริกำร

ด้วยควำม

กระตอืรือร้นฯ  

2.กำรประสำนงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ 

3.กำรให้ค ำแนะน ำ

หรือตอบข้อซักถำมฯ 

ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 



 3.4  ดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก และอาหาร  

ตำรำงที่ 4 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำม 

             สะดวก และอำหำร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1.  ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดกำรฝึกอบรม 4.81 มำกที่สุด 

     2.  อุปกรณ์ สื่อ โสตทศันูปกรณ์มีควำมเหมำะสม 4.81 มำกที่สุด 

     3.  อำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 4.62 มำกที่สุด 

4. เอกสำรประกอบกำรอบรม 4.57 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.70 มากทีสุ่ด 

 

 

    แผนภาพที ่8 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก 

                      และอาหาร 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1. สถำนที่ฯ 

2.อปุกรณ ์สื่อ 

โสตทศันูปกรณฯ์ 

3.อำหำรและเครื่องดื่ม 

4.เอกสำร 

ดา้นสถานทีฯ่ 



3.5  ดา้นคุณภาพของการจดัอบรม 

ตำรำงที่ 5  แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. ได้รับกำรบริกำรอย่ำงประทบัใจ 4.76 มำกที่สุด 

     2. สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมไปใช้กบักำร 

         ปฏบัิติงำนได้ 

4.67 มำกที่สุด 

     3. สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมไปใช้ใน 

         ชีวิตประจ ำวันได้ 

4.52 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.65 มากทีสุ่ด 

 

 

แผนภาพที ่9 แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นคุณภาพของการจดัอบรม 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ได้รับกำรบริกำร

อย่ำงประทบัใจ 

2.สำมำรถน ำควำมรู้

ไปปฏบิตังิำน 

3.สำมำรถน ำควำมรู้

ไปใช้กบั

ชีวิตประจ ำวันได้ 

ดา้นคุณภาพของการจดัอบรม 



      3.6  ดา้นวิทยากร 

ตำรำงที่ 6 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนวิทยำกร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. มีกำรจัดล ำดับขั้นตอนของเน้ือหำบรรยำยได้เหมำะสม 4.67 มำกที่สุด 

2. มีเทคนิคและวิธกีำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กบัผู้เข้ำร่วม

อบรมได้เหมำะสม 

4.76 มำกที่สุด 

3. ระยะเวลำเหมำะสมกบัเน้ือหำกำรบรรยำย 4.52 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.65 มากทีสุ่ด 

 

 

แผนภาพที ่10 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นวิทยากร 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.กำรจัดล ำดบัขั้นตอนฯ 

2.เทคนิคและวิธถ่ีำยทอดฯ 3.ระยะเวลำฯ 

ดา้นวิทยากร 



สรุปขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในแต่ละดา้น 

ตำรำงที่ 7 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบ 6 ด้ำน 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1.   ด้ำนหลักสตูรและเน้ือหำ 4.75 มำกที่สุด 

     2.   ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนของกำรจัดอบรม 4.45 มำก 

     3.   ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.74 มำกที่สุด 

     4.   ด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และอำหำร 4.70 มำกที่สุด 

     5.   ด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม 4.65 มำกที่สุด 

     6.   ด้ำนวิทยำกร 4.65 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.66 มากทีสุ่ด 

 

 

           แผนภาพที ่11  แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบ ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา   

                                ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจดัอบรม ดา้นการใหบ้ริการ 

                                ของเจา้หนา้ที ่ดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวกและอาหาร 

                                ดา้นคุณภาพของการจดัอบรม และดา้นวิทยากร 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ด้ำนหลักสตูรฯ 

2.ด้ำนกระบวนกำรฯ 

3.ด้ำนกำรให้บริกำรฯ 

4.ด้ำนสถำนที่ฯ 

5.ด้ำนคุณภำพฯ 

6.ด้ำนวิทยำกร 



        4. ความคิดเห็นต่อการอบรม 
 

 
 

แผนภาพที ่12 แสดงความคิดเห็นระดบัความรูก่้อนและหลงัเขา้รบัการอบรม 
 

5. หลงัการเขา้ร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านคิดว่ามีประโยชนก์บัท่านในเรือ่งใด 

 
 

แผนภาพที ่13 แสดงถงึการไดร้บัประโยชนห์ลงัจากการเขา้รบัการอบรม 

2.67 

4.33 

ก่อนเข้ำร่วมอบรม หลังเข้ำร่วมอบรม 

ระดบัความรูก่้อนและหลงัเขา้ร่วมอบรม 

หน่วย:ค่ำเฉล่ีย        

18 

9 

5 

2 

ได้รับควำมรู้ เพ่ิมขึ้น ปรับใช้ในชีวิจประจ ำวัน แนะน ำบุคคลอื่น อื่นๆ 

ประโยชนข์องการเขา้อบรม 
หน่วย:คน 

       



6. ท่านคิดว่าระยะเวลา (จ านวนวนั) เหมาะสมหรือไม่ 

 

แผนภาพที ่14 แสดงถงึความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 

7. ท่านทราบข่าวประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ จากแหล่งใด 

 

แผนภาพที ่15 แสดงถงึการทราบข่าวประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

 

17 

4 

หน่วย:คน 

1. เหมำะสม 17 คน 

2.ไม่เหมำะสม 4 คน 

8 

1 

4 

8 

หน่วย:คน 

1.หนังสอืที่ส่งถงึ 8 คน  

2.เวบ็ไซดม์หำวิทยำลัย 1 คน 3.เพ่ือนแนะน ำ  4 คน 

4.อื่นๆ  8 คน 



      8. สรุปขอ้คิดเห็นต่อการจดัโครงการอบรม 

ประเด็น รายละเอียด 

1. สิ่งที่ประทบัใจในกำรอบรมคร้ังน้ี 1. ได้ท ำ Workshop ท ำให้ไม่น่ำเบื่อ 

 2. ควำมเอำใจใส่ของทมีวิทยำกร น่ำรักมำก ให้ควำมรู้ได้ดี มี

กำรฝึกปฏบัิติจริง 

3. ได้เหน็ไอเดียของบุคลำกรในสำยงำนต่ำงๆ 

4. กำรออกแบบตัวกำร์ตูน 

5. มีกจิกรรมให้ท ำสนุก มีของให้เล่นเยอะดี 

6. สถำนที่อบรม 

2. สิ่งที่ควรปรับปรุงในกำรอบรมคร้ังน้ี 1. อยำกได้สีไม้แทนสเีทยีน 

 2. ควรมอีุปกรณ์ กรรไกร คัตเตอร์ สี ให้พร้อม 

 3. เพ่ิมเวลำ Workshop 

3. หัวข้อกำรประชุม อบรม สมัมนำ  1. กำรท ำ intro graphic 

    ที่ต้องกำรให้จัดในคร้ังต่อไป 2. ตัดเสื้อผ้ำเบื้ องต้น 

 3. ออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 

4. กำรถ่ำยภำพ กำรใช้โปรแกรมออกแบบ ตกแต่งภำพ 

 5. กำรออกแบบ Packaging 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1. ควรปูพ้ืนฐำนให้ผู้เข้ำร่วมอบรมให้มีพ้ืนฐำนด้ำนกำรวำด

ภำพ 

 2. อยำกให้มีกจิกรรมแบบน้ีอกีเร่ือยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การออกแบบคาแร็กเตอร ์(Character design)  

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วและภาพลกัษณข์ององคก์ร 
วนัที ่17 กนัยายน 2559          

ณ หอ้งพู่ระหง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Squareมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

                                 

 

 

 

  

 

  


