
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการบริการทางวิชาการ  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ หลักสูตรเทคนิค

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ 

ในระหว่างวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

                                                       

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา โทร.  02-248-7553 
ที ่อว 8202.08/ 0540                              วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง  รายงานผลสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 
 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

 ตามที่วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ไดด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ            
หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่าง            
วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ บัดนี้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยแล้ว  งานบริการการศึกษา กลุ่มภารกิจงานวิชาการ จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ 68 คน ประกอบด้วย 
    วิทยากร    จ านวน  1  คน 
    พนักงาน   จ านวน  4  คน 
    ผู้อบรม    จ านวน  63 คน 
    ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป  จ านวน   -  คน 
   1.2 ผลการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถาม          
มีคะแนนอยู่ในระดับ 4.0358 จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน 
   1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักเกณฑ์การค านวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) โดยในส่วนของการแปลความหมายจากมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
    4.50 - 5.00 หมายถึง  ดีมาก 

   3.50 - 4.49 หมายถึง  ดี 
   2.50 - 3.49 หมายถึง  พอใช้ 
   1.50 - 2.49 หมายถึง  น้อย 
   1.00 - 1.49 หมายถึง  น้อยมาก 
 
2.สรุปผลการด าเนินโครงการ  

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1 การประชาสัมพันธ์โครงการได้ท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมาย 3.7097 .86385 มาก 
2 สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.3226 .54081 มาก 
3 ช่วงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.0968 .65089 มาก 
4 ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.0968 .74632 มาก 
5 การอ านวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ 3.9032 .70023 มาก 

บันทึกข้อความ 

 



 

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

6 อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม 3.6452 1.01812 มาก 
7 สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับกิจกรรม 4.1935 .74919 มาก 
8 เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ 4.0323 .83602 มาก 
9 กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับหัวข้อ/ประเด็น 4.1935 .79244 มาก 
10 กิจกรรมที่จัดท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 3.9677 .79515 มาก 
11 กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 3.9355 .77182 มาก 
12 วิทยากรใช้เทคนิคน่าสนใจ 4.0645 .81386 มาก 
13 วิทยากรสามารถท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้/ความเข้าใจ/ปฏิบัติได้ 4.1290 .67042 มาก 
14 วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 4.2581 .68155 มาก 
15 ความรู้ความเข้าที่ได้รับ 4.0323 .60464 มาก 
16 ประสบการณ์/ทกัษะที่ได้รับ 4.0323 .75206 มาก 
17 การน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือหน้าที่การงาน 3.9677 .87498 มาก 
18 การตอบสนองความต้องการ/วัตถุประสงค์/ 4.0645 .85383 มาก 
 รวม 4.0358 .56847 มาก 
  
 สรุปผลการ การประเมิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.0358) ด้านที่ได้อันดับที่
หนึ่งคือ สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ( ค่าเฉลี่ย = 4.3226) ด้านที่ได้อันดับที่สอง คือ วิทยากร/ผู้ช่วย
วิทยากรให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ( ค่าเฉลี่ย = 4.2581) อันดับที่สามคือ สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับกิจกรรม และ
กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับหัวข้อ/ประเด็น ( ค่าเฉลี่ย = 4.1935) อันดับที่สี่คือ ช่วงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความ
เหมาะสม และระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม( ค่าเฉลี่ย = 4.0968) อันดับที่ห้า คือ วิทยากรใช้
เทคนิคน่าสนใจ และการตอบสนองความต้องการ/วัตถุประสงค์ ( ค่าเฉลี่ย = 4.0645) อันดับที่หกคือ เนื้อหาที่จัด
ครอบคลุมเพียงพอ  ความรู้ความเข้าที่ได้รับ และประสบการณ์/ทักษะที่ได้รับ ( ค่าเฉลี่ย = 4.0323) อันดับที่เจ็ด คือ 
กิจกรรมที่จัดท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
หรือหน้าที่การงาน ( ค่าเฉลี่ย = 3.9677) ข้อที่ได้น้อยที่สุดคืออาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม ( ค่าเฉลี่ย = 3.6452) 
ทั ้งนี ้จ ากต ัวชี ้ว ัดการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน               
รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
                  (นายกฤชณัท พรหมเสนะ)   
                                                          นักวิชาการ                                                                       
                                                           



 

 

 
 
 

สรุปและประเมินผล 
โครงการบริการทางวิชาการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
     1.1  ชื่อ นายกฤชณัท พรหมเสนะ และนายธิติพงษ์ เผ่าฟู 
     1.2  ต าแหน่ง  นักวิชาการ    

  1.3  สังกัดส่วนงาน     วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา (TSU-MDC)  

ตอนที่ 2  ผลการด าเนินโครงการ 
 2.1  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินโครงการ 

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กมุภาพันธ์ 2563  
 
2.2  ผู้เขา้ร่วมโครงการ  

   วิทยากร    จ านวน  1  คน 
   พนักงาน   จ านวน  4  คน 
   ผู้อบรม    จ านวน  63 คน 
    ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป  จ านวน   -  คน    

    รวมผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวน  68 คน 

 

2.3  ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้               
-  ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกิดแนวทางในการสร้างผลงาน 
-  ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ

เป็นการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน   
-  ผู้ เข้าอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้ ได้มี

ความก้าวหน้าในอาชีพ และขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
-  เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 -  ตอบรับงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ 

 



 

ตอนที่ 3  การประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ 
 
                3.1  วัตถุประสงค์                                                                                                         

  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 3.1.1 เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกิดแนวทางในการสร้างผลงาน  

              3.1.2 เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
    3.1.3 เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นโครงการที่ตอบรับ
องค์ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  และองค์ประกอบที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของส่วนงานเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของส่วนงาน และตอบรับตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ.2558-2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาก าลังคนคุณภาพรองรับความ
ต้องการของพ้ืนที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ตัวบ่งชี้ TSU04 จ านวนผู้จบการศึกษา
ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (คนไทย) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กรจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ TSU08 จ านวนรายได้จาการบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ 4.1.1 จ านวนผู้รับการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย  

    ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   เพราะ…… 
 

                3.2  เป้าหมาย 

                   บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 62 คน 

          ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ เพราะ.… 
            

    3.3  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                       เชิงคุณภาพ 

ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นโครงการที่ตอบ
รับองค์ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม และองค์ประกอบที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของส่วนงานเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของส่วนงาน และตอบรับตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ.2558-2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาก าลังคนคุณภาพรองรับความ
ต้องการของพ้ืนที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ตัวบ่งชี้ TSU04 จ านวนผู้จบการศึกษา
ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (คนไทย) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนอง



 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กรจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ TSU08 จ านวนรายได้จาการบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ 4.1.1 จ านวนผู้รับการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย       

          
เชิงปริมาณ 

                       บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการคิดมี   
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  60  คน ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 63 คน 
  
                   3.4  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ 

                         ไม่มี   

                        จากการด าเนินงานการอบรม  ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าห้องอบรมล่าช้า เนื่องการเดินทางเที่ยวบิน 
จากกรุงเทพฯ มาจังหวัดเชียงใหม่ล่าช้า 

ตอนที่ 4  ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
4.1 ความต่อเนื่องของโครงการจากปีท่ีผ่านมา 

4.1.1 ปัญหา/อุปสรรคที่พบในปีที่ผ่านมา 
        -  

4.1.2 การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของปีที่ผ่านมาจากการด าเนินโครงการครั้งนี้ 
  -  

4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการปีต่อไป  
4.2.1 ควรมีการจัดการอบรมในพื้นที่ ภาคใต้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ ผู้เข้ารับการอบรมที่สนใจ 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


