
1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.9444 0.80237 ดี

2 4.0000 0.90749 ดี

3 3.8333 0.85749 ดี

4 4.0000 0.84017 ดี

5 4.1667 0.92355 ดี

6 4.1667 0.78591 ดี

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

โครงการฝกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อปองกันความผิดพลาด การเบิกจายเงินเดินทาง

ราชการ การเบิกจายเงินจากคลัง การรับการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การนําเงินสงคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ในระหวางวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม

เชียงใหมฮิลล 2000 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 17คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม



7 3.8889 0.90025 ดี

8 4.1667 0.85749 ดี

9 3.8889 0.83235 ดี

10 3.9444 0.9376 ดี

11 4.1111 0.7584 ดี

12 4.0556 0.8726 ดี

13 4.1667 0.78591 ดี

14 4.1667 0.70711 ดี

15 4.2222 0.73208 ดี

16 3.9444 0.8726 ดี

17 3.7778 0.80845 ดี

18 4.0556 0.80237 ดี

4.0278 0.83245 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0278

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อปองกันความผิดพลาด การเบิกจายเงินเดินทาง

ราชการ การเบิกจายเงินจากคลัง การรับการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การนําเงินสงคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ในระหวางวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม

เชียงใหมฮิลล 2000 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 17คน

ความรูความเขาที่ไดรับ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.7778 0.80845 ดี

2 4.1667 0.78591 ดี

3 4.1667 0.85749 ดี

4 4.0556 0.8726 ดี

5 4.1111 0.90025 ดี

6 4.0000 0.90749 ดี

โครงการฝกอบรม เรื่อง การทํางานเชิงวิเคราะหและเชิงสังเคราะหจากงานประจํา ของขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 7ระหวางวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563ณ โรงแรมเชียงใหม 

ฮิลล 2000 จังหวัดเชียงใหม   จํานวน 26 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 3.9444 0.72536 ดี

8 3.8333 0.85749 ดี

9 3.8889 0.90025 ดี

10 3.9444 0.80237 ดี

11 3.7222 0.82644 ดี

12 4.3333 0.84017 ดี

13 3.3889 0.60768 พอใช

14 4.2222 0.80845 ดี

15 3.9444 0.72536 ดี

16 4.2778 0.89479 ดี

17 4.1667 0.78591 ดี

18 3.8889 0.90025 ดี

3.9907 0.8226 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9907

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม เรื่อง การทํางานเชิงวิเคราะหและเชิงสังเคราะหจากงานประจํา ของขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 7ระหวางวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563ณ โรงแรมเชียงใหม 

ฮิลล 2000 จังหวัดเชียงใหม   จํานวน 26 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.8889 0.6764 ดี

2 3.9444 0.8726 ดี

3 4.2778 0.82644 ดี

4 3.8333 0.85749 ดี

5 4.2778 0.82644 ดี

6 3.7222 0.82644 ดี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคูมือปฏิบัติงาน รุนที่ 5

ระหวางวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม ฮิลล 2000 จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 20 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 3.9444 0.80237 ดี

8 4.1667 0.85749 ดี

9 3.8333 0.78591 ดี

10 4.1111 0.90025 ดี

11 3.8333 0.85749 ดี

12 4.0556 0.8726 ดี

13 4.0000 0.84017 ดี

14 4.2778 0.7519 ดี

15 4.1111 0.90025 ดี

16 3.9444 0.8726 ดี

17 4.1667 0.85749 ดี

18 3.8333 0.70711 ดี

4.0123 0.8273 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0123

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคูมือปฏิบัติงาน รุนที่ 5

ระหวางวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม ฮิลล 2000 จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 20 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.7222 0.82644 ดี

2 4.3333 0.84017 ดี

3 4.1111 0.90025 ดี

4 3.8333 0.85749 ดี

5 3.8889 0.7584 ดี

6 4.4444 0.78382 ดี

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพารา

ไดซฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  จํานวน 50 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0000 0.76696 ดี

8 3.8333 0.85749 ดี

9 3.6667 0.84017 ดี

10 3.6667 0.76696 ดี

11 3.8333 0.92355 ดี

12 3.9444 0.80237 ดี

13 3.8333 0.85749 ดี

14 4.0556 0.80237 ดี

15 4.1111 0.90025 ดี

16 3.6667 0.76696 ดี

17 4.0556 0.8726 ดี

18 3.8889 0.83235 ดี

3.9383 0.8309 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9383

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพารา

ไดซฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  จํานวน 50 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2222 0.80845 ดี

2 3.9444 0.9376 ดี

3 4.0000 0.68599 ดี

4 4.2222 0.80845 ดี

5 4.0000 0.76696 ดี

6 4.0000 0.84017 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 56

 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.1111 0.90025 ดี

8 4.1111 0.7584 ดี

9 4.0000 0.84017 ดี

10 3.7222 0.82644 ดี

11 4.2778 0.82644 ดี

12 3.9444 0.8726 ดี

13 3.8889 0.7584 ดี

14 4.0556 0.8726 ดี

15 3.9444 0.9376 ดี

16 3.8333 0.85749 ดี

17 3.9444 0.72536 ดี

18 3.7778 0.94281 ดี

4.0000 0.83145 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0000

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 56

 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2222 0.80845 ดี

2 3.9444 0.8726 ดี

3 3.8889 0.90025 ดี

4 4.1111 0.83235 ดี

5 3.8889 0.83235 ดี

6 4.3333 0.68599 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 56

 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.1111 0.90025 ดี

8 3.9444 0.8726 ดี

9 4.1667 0.70711 ดี

10 4.0556 0.80237 ดี

11 4.3333 0.59409 ดี

12 4.0556 0.9376 ดี

13 4.2222 0.80845 ดี

14 3.9444 0.8726 ดี

15 3.8333 0.92355 ดี

16 4.1667 0.85749 ดี

17 3.8333 0.85749 ดี

18 4.1111 0.83235 ดี

4.0648 0.82766 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0648

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 56

 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2222 0.73208 ดี

2 4.3889 0.60768 ดี

3 4.0000 0.84017 ดี

4 3.8889 0.90025 ดี

5 4.2778 0.7519 ดี

6 4.1667 0.92355 ดี

โครงการอบรม “ทิศทางและอนาคตทองถิ่นไทย ภายใตสถานการณโควิด 19 NEW NORMAL และความทาทายใหม

การชวยเหลือ และการจัดทําโครงการแกปญหาบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 

19 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซฯ อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา  จํานวน 44 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.3333 0.90749 ดี

8 4.0556 0.80237 ดี

9 4.2222 0.80845 ดี

10 4.1111 0.7584 ดี

11 3.8333 0.85749 ดี

12 4.2222 0.80845 ดี

13 3.9444 0.8726 ดี

14 3.8333 0.92355 ดี

15 3.7778 0.8782 ดี

16 4.0000 0.90749 ดี

17 3.9444 0.72536 ดี

18 4.1111 0.96338 ดี

4.0741 0.8316 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0741

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการอบรม “ทิศทางและอนาคตทองถิ่นไทย ภายใตสถานการณโควิด 19 NEW NORMAL และความทาทายใหม

การชวยเหลือ และการจัดทําโครงการแกปญหาบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 

19 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซฯ อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา  จํานวน 44 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.6667 0.76696 ดี

2 4.0000 0.97014 ดี

3 4.1667 0.78591 ดี

4 3.8333 0.70711 ดี

5 4.3333 0.76696 ดี

6 4.0556 0.80237 ดี

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ  โรงแรมสุนียแกรนด 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 54 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.1667 0.92355 ดี

8 3.8333 0.78591 ดี

9 4.3889 0.77754 ดี

10 4.0000 0.84017 ดี

11 3.8333 0.92355 ดี

12 3.7222 0.7519 ดี

13 4.0556 0.72536 ดี

14 3.8889 0.83235 ดี

15 3.8889 0.83235 ดี

16 4.0000 0.76696 ดี

17 4.0000 0.76696 ดี

18 4.1111 0.83235 ดี

3.9969 0.8088 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9969

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ  โรงแรมสุนียแกรนด 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 54 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.3333 0.84017 ดี

2 3.8333 0.61835 ดี

3 3.8889 0.7584 ดี

4 3.9444 0.63914 ดี

5 3.8889 0.83235 ดี

6 4.0556 0.80237 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียม ความพรอมสูงสุด

 สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ  โรงแรมสุนียแกรนด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 50 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0000 0.84017 ดี

8 3.9444 0.72536 ดี

9 4.2222 0.8782 ดี

10 4.1667 0.85749 ดี

11 4.0556 0.80237 ดี

12 4.3333 0.97014 ดี

13 3.6667 0.84017 ดี

14 4.1111 0.6764 ดี

15 4.1111 0.90025 ดี

16 3.7778 0.73208 ดี

17 4.0556 0.8726 ดี

18 3.9444 0.8726 ดี

4.0185 0.80326 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0185

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียม ความพรอมสูงสุด

 สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”  โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ  โรงแรมสุนียแกรนด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 50 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.0556 0.8726 ดี

2 3.9444 0.9376 ดี

3 4.1667 0.78591 ดี

4 3.6111 0.77754 ดี

5 4.3333 0.76696 ดี

6 4.1667 0.85749 ดี

โครงการฝกอบรม “ขอควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น สรุปประเด็นกฎหมายสําคัญ เพื่อความ

ปลอดภัยและการปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ สําหรับฝายบริหาร ฝายสภา และบุคลากรที่

เกี่ยวของในการเลือกตั้งทองถิ่น”ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ  โรงแรมสุนียแกรนด อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี    จํานวน 42 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 3.8889 0.96338 ดี

8 3.9444 0.9376 ดี

9 4.3889 0.77754 ดี

10 4.1111 0.7584 ดี

11 3.8889 0.90025 ดี

12 3.7222 0.82644 ดี

13 4.0556 0.8726 ดี

14 4.2222 0.80845 ดี

15 4.1667 0.78591 ดี

16 3.8889 0.90025 ดี

17 4.0000 0.76696 ดี

18 3.9444 0.80237 ดี

4.0278 0.83879 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0278

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “ขอควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น สรุปประเด็นกฎหมายสําคัญ เพื่อความ

ปลอดภัยและการปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ สําหรับฝายบริหาร ฝายสภา และบุคลากรที่

เกี่ยวของในการเลือกตั้งทองถิ่น”ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ  โรงแรมสุนียแกรนด อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี    จํานวน 42 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.1111 0.6764 ดี

2 3.7222 0.89479 ดี

3 3.7222 0.66911 ดี

4 4.1667 0.85749 ดี

5 4.0000 0.84017 ดี

6 4.0556 0.72536 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียม ความพรอมสูงสุด

 สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” ระหวางวันที่ 11 - 13 

ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 55 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.1667 0.78591 ดี

8 4.0000 0.76696 ดี

9 4.0556 0.72536 ดี

10 3.7778 0.73208 ดี

11 3.9444 0.9376 ดี

12 3.8889 0.90025 ดี

13 4.2778 0.82644 ดี

14 4.0556 0.80237 ดี

15 3.8333 0.78591 ดี

16 4.0556 0.80237 ดี

17 4.1111 0.83235 ดี

18 4.2222 0.80845 ดี

4.0093 0.7983 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0093

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียม ความพรอมสูงสุด

 สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” ระหวางวันที่ 11 - 13 

ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 55 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2222 0.80845 ดี

2 3.8333 0.92355 ดี

3 4.0556 0.8726 ดี

4 4.1667 0.78591 ดี

5 4.1111 0.83235 ดี

6 4.1667 0.78591 ดี

โครงการอบรม “ทิศทางและอนาคตทองถิ่นไทย ภายใตสถานการณโควิด 19 NEW NORMAL และความทาทายใหม

การชวยเหลือ และการจัดทําโครงการแกปญหาบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 

19 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี  จํานวน 44 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0556 0.8726 ดี

8 3.8889 0.7584 ดี

9 4.0556 0.9376 ดี

10 3.9444 0.80237 ดี

11 4.1667 0.85749 ดี

12 4.1111 0.83235 ดี

13 4.1111 0.83235 ดี

14 3.8333 0.70711 ดี

15 3.7778 0.8782 ดี

16 3.7778 0.64676 ดี

17 3.8333 0.78591 ดี

18 4.2778 0.89479 ดี

4.0216 0.82304 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0216

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการอบรม “ทิศทางและอนาคตทองถิ่นไทย ภายใตสถานการณโควิด 19 NEW NORMAL และความทาทายใหม

การชวยเหลือ และการจัดทําโครงการแกปญหาบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 

19 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี  จํานวน 44 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2778 0.82644 ดี

2 3.8889 0.90025 ดี

3 4.3889 0.84984 ดี

4 3.8889 0.83235 ดี

5 3.7778 0.80845 ดี

6 4.1111 0.90025 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียม ความพรอมสูงสุด

 สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”ระหวางวันที่ 7-9 

ธันวาคม 2563 

ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จํานวน 50 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0000 0.90749 ดี

8 4.0556 0.63914 ดี

9 3.6667 0.59409 ดี

10 4.0556 0.8726 ดี

11 4.2222 0.73208 ดี

12 3.9444 0.8726 ดี

13 3.8333 0.78591 ดี

14 4.0000 0.90749 ดี

15 4.0556 0.8726 ดี

16 4.0000 0.97014 ดี

17 3.6667 0.84017 ดี

18 3.8889 0.83235 ดี

3.9846 0.83024 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9846

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียม ความพรอมสูงสุด

 สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”ระหวางวันที่ 7-9 

ธันวาคม 2563 

ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จํานวน 50 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2222 0.73208 ดี

2 3.7778 0.73208 ดี

3 4.1111 0.90025 ดี

4 4.0000 0.84017 ดี

5 4.2222 0.80845 ดี

6 4.0000 0.68599 ดี

โครงการฝกอบรม “ขอควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น สรุปประเด็นกฎหมายสําคัญ เพื่อความ

ปลอดภัยและการปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ สําหรับฝายบริหาร ฝายสภา และบุคลากรที่

เกี่ยวของในการเลือกตั้งทองถิ่น”ระหวางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 จํานวน 40 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0000 0.90749 ดี

8 4.1111 0.83235 ดี

9 3.8889 0.90025 ดี

10 4.0000 0.84017 ดี

11 3.8889 0.83235 ดี

12 4.1667 0.70711 ดี

13 4.0556 0.80237 ดี

14 3.8889 0.90025 ดี

15 4.6667 0.59409 ดี

16 3.6667 0.76696 ดี

17 4.3889 0.6978 ดี

18 4.0000 0.84017 ดี

4.0586 0.79558 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0586

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “ขอควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น สรุปประเด็นกฎหมายสําคัญ เพื่อความ

ปลอดภัยและการปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ สําหรับฝายบริหาร ฝายสภา และบุคลากรที่

เกี่ยวของในการเลือกตั้งทองถิ่น”ระหวางวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 จํานวน 40 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2222 0.80845 ดี

2 4.3889 0.77754 ดี

3 3.9444 0.80237 ดี

4 4.2222 0.8782 ดี

5 4.0556 0.80237 ดี

6 3.7778 0.8782 ดี

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร 

สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” ระหวางวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา จํานวน 48 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.2222 0.80845 ดี

8 4.1667 0.85749 ดี

9 4.0556 0.8726 ดี

10 4.0556 0.9376 ดี

11 3.7778 0.80845 ดี

12 4.1111 0.90025 ดี

13 4.0556 0.80237 ดี

14 4.1111 0.83235 ดี

15 3.7778 0.80845 ดี

16 4.0000 0.84017 ดี

17 4.2222 0.73208 ดี

18 3.8889 0.90025 ดี

4.0586 0.83598 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0586

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร 

สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” ระหวางวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา จํานวน 48 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.1667 0.92355 ดี

2 4.1111 0.90025 ดี

3 3.9444 0.72536 ดี

4 3.7778 0.73208 ดี

5 4.1111 0.83235 ดี

6 3.8889 0.96338 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียม ความพรอมสูงสุด

 สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”ระหวางวันที่ 4-6 

ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 44 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 3.6667 0.76696 ดี

8 4.0000 0.84017 ดี

9 3.9444 0.9376 ดี

10 4.2222 0.80845 ดี

11 3.6667 0.84017 ดี

12 4.3889 0.84984 ดี

13 4.0556 0.9376 ดี

14 3.8333 0.78591 ดี

15 4.0556 0.8726 ดี

16 4.0556 0.80237 ดี

17 3.7222 0.7519 ดี

18 3.7222 0.82644 ดี

3.9630 0.83872 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9630

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียม ความพรอมสูงสุด

 สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น”ระหวางวันที่ 4-6 

ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 44 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.9444 0.63914 ดี

2 4.0556 0.80237 ดี

3 3.8889 0.90025 ดี

4 4.2222 0.8782 ดี

5 3.6667 0.68599 ดี

6 4.0556 0.80237 ดี

   

 ดาน 13 ตวชวด (การทา plc) และมาตรฐานการเลอนเงนเดอน การบรหารงานบุคคลทางการศกษาของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น”ระหวางวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา จํานวน 43 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.1111 0.90025 ดี

8 4.2222 0.8782 ดี

9 3.8333 0.85749 ดี

10 3.9444 0.80237 ดี

11 3.6667 0.84017 ดี

12 3.6667 0.68599 ดี

13 4.3333 0.84017 ดี

14 3.5000 0.70711 พอใช

15 4.0556 0.8726 ดี

16 4.1111 0.83235 ดี

17 4.2222 0.73208 ดี

18 3.8333 0.78591 ดี

3.9630 0.80239 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9630

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการอบรม “หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลงาน 3

 ดาน 13 ตัวชี้วัด (การทํา plc) และมาตรฐานการเลื่อนเงินเดือน การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น”ระหวางวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา จํานวน 43 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.1111 0.83235 ดี

2 3.8333 0.85749 ดี

3 4.0000 0.76696 ดี

4 4.0556 0.80237 ดี

5 4.0556 0.72536 ดี

6 3.8333 0.78591 ดี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิผล”วันที่ 23 – 25 ธันวาคม  2563   ณ โรงแรมบีพีแกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

ชําระหนางาน จํานวน 27 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0000 0.76696 ดี

8 4.0000 0.76696 ดี

9 3.9444 0.63914 ดี

10 4.0556 0.8726 ดี

11 3.8889 0.83235 ดี

12 3.8889 0.90025 ดี

13 3.9444 0.9376 ดี

14 4.2778 0.7519 ดี

15 3.8333 0.78591 ดี

16 4.1667 0.78591 ดี

17 4.0556 0.8726 ดี

18 3.9444 0.9376 ดี

3.9938 0.81223 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9938

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิผล”วันที่ 23 – 25 ธันวาคม  2563   ณ โรงแรมบีพีแกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

ชําระหนางาน จํานวน 27 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.3333 0.76696 ดี

2 4.0556 0.8726 ดี

3 3.7222 0.7519 ดี

4 3.9444 0.8726 ดี

5 4.3889 0.6978 ดี

6 4.1111 0.7584 ดี

โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการ หลกสูตร การจดทาเอกสารรายงานการประกนคุณภาพภายในปการศกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

 จาก สมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”

ระหวางวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเรยโอเต็ล   อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 59 คน 

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 3.8333 0.78591 ดี

8 3.8333 0.85749 ดี

9 3.7778 0.8782 ดี

10 4.0000 0.76696 ดี

11 4.0556 0.8726 ดี

12 3.8889 0.7584 ดี

13 4.2222 0.73208 ดี

14 4.0556 0.8726 ดี

15 4.0556 0.8726 ดี

16 3.7222 0.89479 ดี

17 4.0000 0.84017 ดี

18 3.9444 0.80237 ดี

3.9969 0.81414 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9969

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

 จาก สมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”

ระหวางวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเรยโอเต็ล   อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 59 คน 

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.1667 0.78591 ดี

2 4.2778 0.7519 ดี

3 3.7222 0.82644 ดี

4 3.8333 0.85749 ดี

5 3.7778 0.73208 ดี

6 4.2778 0.89479 ดี

โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการ หลกสูตร การจดทาเอกสารรายงานการประกนคุณภาพภายในปการศกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

 จาก สมศ.ของโรงเรียน  (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”

ระหวางวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุนียแกรนด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 41 คน 

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0556 0.8726 ดี

8 4.0000 0.90749 ดี

9 4.0556 0.80237 ดี

10 4.0000 0.84017 ดี

11 4.0000 0.76696 ดี

12 4.2222 0.73208 ดี

13 4.1667 0.78591 ดี

14 3.9444 0.80237 ดี

15 3.8889 0.7584 ดี

16 4.0000 0.97014 ดี

17 3.6667 0.76696 ดี

18 4.3889 0.77754 ดี

4.0247 0.81287 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0247

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

 จาก สมศ.ของโรงเรียน  (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”

ระหวางวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุนียแกรนด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 41 คน 

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.1667 0.92355 ดี

2 4.0556 0.80237 ดี

3 4.1111 0.7584 ดี

4 3.9444 0.80237 ดี

5 3.8333 0.78591 ดี

6 4.3333 0.59409 ดี

   

เทคนคการกรอกระบบ nccs และเทคนคการจดเอกสาร(SAR)เพอเสนอโดยไมใชแฟม  เพอรองรบการประเมน

ภายนอกจากสมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ”รุนที่  6 ระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 58 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 3.8889 0.83235 ดี

8 4.0000 0.68599 ดี

9 4.1667 0.85749 ดี

10 3.8889 0.83235 ดี

11 3.8889 0.7584 ดี

12 4.0000 0.90749 ดี

13 4.0556 0.9376 ดี

14 4.0000 0.76696 ดี

15 4.2222 0.8782 ดี

16 3.8889 0.83235 ดี

17 4.4444 0.6157 ดี

18 4.1111 0.83235 ดี

4.0556 0.80022 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0556

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟม  เพื่อรองรับการประเมิน

ภายนอกจากสมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ”รุนที่  6 ระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 58 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.0000 0.76696 ดี

2 3.6111 0.6978 ดี

3 4.1667 0.78591 ดี

4 3.8333 0.78591 ดี

5 3.9444 0.9376 ดี

6 4.0556 0.80237 ดี

   

เทคนคการกรอกระบบ nccs และเทคนคการจดเอกสาร(SAR)เพอเสนอโดยไมใชแฟม  เพอรองรบการประเมน

ภายนอกจากสมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ”รุนที่  9 ระหวางวันที่ 9-11 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบีพีแกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 59 คน 

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 3.9444 0.80237 ดี

8 3.8333 0.85749 ดี

9 4.2778 0.7519 ดี

10 3.8889 0.6764 ดี

11 3.8889 0.90025 ดี

12 4.0000 0.90749 ดี

13 3.8889 0.83235 ดี

14 4.1667 0.85749 ดี

15 3.8889 0.83235 ดี

16 3.8889 0.90025 ดี

17 4.0556 0.8726 ดี

18 3.7778 0.80845 ดี

3.9506 0.82089 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9506

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟม  เพื่อรองรับการประเมิน

ภายนอกจากสมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ”รุนที่  9 ระหวางวันที่ 9-11 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบีพีแกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 59 คน 

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.0556 0.8726 ดี

2 3.7222 0.7519 ดี

3 3.9444 0.8726 ดี

4 3.8333 0.78591 ดี

5 3.5556 0.70479 ดี

6 4.0556 0.72536 ดี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟม  เพื่อรองรับการประเมิน

ภายนอกจากสมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ”รุนที่  5 ระหวางวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเฟรสแปซิฟก แอนดคอนเวนชั่น อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี จํานวน 55 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0000 0.90749 ดี

8 3.9444 0.80237 ดี

9 4.2222 0.80845 ดี

10 3.7778 0.80845 ดี

11 3.7778 0.94281 ดี

12 3.8333 0.70711 ดี

13 4.1111 0.83235 ดี

14 3.8889 0.83235 ดี

15 3.9444 0.72536 ดี

16 4.1667 0.92355 ดี

17 3.9444 0.80237 ดี

18 4.2778 0.89479 ดี

3.9475 0.8167 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9475

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟม  เพื่อรองรับการประเมิน

ภายนอกจากสมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ”รุนที่  5 ระหวางวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเฟรสแปซิฟก แอนดคอนเวนชั่น อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี จํานวน 55 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.0556 0.80237 ดี

2 3.7778 0.8782 ดี

3 3.8889 0.90025 ดี

4 4.5000 0.61835 ดี

5 4.1111 0.96338 ดี

6 3.7222 0.82644 ดี

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรทองถิ่น”   ระหวางวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 59 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 3.6667 0.84017 ดี

8 4.1111 0.83235 ดี

9 4.2222 0.80845 ดี

10 4.1111 0.6764 ดี

11 4.1667 0.85749 ดี

12 4.1667 0.78591 ดี

13 4.1667 0.70711 ดี

14 4.2778 0.82644 ดี

15 4.2222 0.73208 ดี

16 4.2778 0.82644 ดี

17 3.9444 0.8726 ดี

18 3.8333 0.70711 ดี

4.0679 0.80342 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0679

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรทองถิ่น”   ระหวางวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 59 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.1111 0.83235 ดี

2 3.8333 0.92355 ดี

3 3.7222 0.82644 ดี

4 4.3333 0.90749 ดี

5 3.9444 0.72536 ดี

6 3.7778 0.80845 ดี

โครงการฝกอบรม “ทบทวนสาระสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น ที่ผูรับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง

และผูเกี่ยวของ จําเปนรูและปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อความปลอดภัยจากการถูกรองเรียน กลยุทธการประชาสัมพันธการ

นําเสนอผลงานและการสื่อสารยุคดิจิทัล ขององคปกครองสวนทองถิ่น”  ระหวางวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ 

โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 44 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.0000 0.76696 ดี

8 4.4444 0.78382 ดี

9 3.8333 0.85749 ดี

10 3.8333 0.85749 ดี

11 4.0556 0.63914 ดี

12 3.8333 0.85749 ดี

13 3.9444 0.80237 ดี

14 3.7778 0.80845 ดี

15 3.6111 0.60768 ดี

16 4.1111 0.83235 ดี

17 4.0000 0.76696 ดี

18 4.0556 0.9376 ดี

3.9568 0.80786 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9568

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “ทบทวนสาระสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น ที่ผูรับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง

และผูเกี่ยวของ จําเปนรูและปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อความปลอดภัยจากการถูกรองเรียน กลยุทธการประชาสัมพันธการ

นําเสนอผลงานและการสื่อสารยุคดิจิทัล ขององคปกครองสวนทองถิ่น”  ระหวางวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ 

โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 44 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.0556 0.8726 ดี

2 4.1111 0.7584 ดี

3 4.1667 0.85749 ดี

4 4.1111 0.83235 ดี

5 4.0000 0.97014 ดี

6 3.8889 0.7584 ดี

โครงการอบรม “ทิศทางและอนาคตทองถิ่นไทย ภายใตสถานการณโควิด 19 NEW NORMALและความทาทายใหม

การชวยเหลือ และการจัดทําโครงการแกปญหาบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 

19 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 44 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม



7 4.2778 0.89479 ดี

8 4.0556 0.80237 ดี

9 3.7778 0.8782 ดี

10 3.8333 0.92355 ดี

11 3.8333 0.70711 ดี

12 3.8333 0.78591 ดี

13 4.0556 0.72536 ดี

14 3.8333 0.78591 ดี

15 3.9444 0.72536 ดี

16 4.0000 0.84017 ดี

17 3.8889 0.83235 ดี

18 3.9444 0.72536 ดี

3.9784 0.81532 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9784

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการอบรม “ทิศทางและอนาคตทองถิ่นไทย ภายใตสถานการณโควิด 19 NEW NORMALและความทาทายใหม

การชวยเหลือ และการจัดทําโครงการแกปญหาบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 

19 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 44 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.7222 0.7519 ดี

2 3.9444 0.80237 ดี

3 3.8333 0.85749 ดี

4 4.3333 0.76696 ดี

5 3.6111 0.6978 ดี

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(Professional Learning 

Community : PLC) 

สําหรับครูปฐมวัยรองรับการเขาสูวิทยะฐานะของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

จํานวน 22 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.0556 0.80237 ดี

7 4.1111 0.7584 ดี

8 4.2778 0.82644 ดี

9 3.8333 0.70711 ดี

10 4.0000 0.90749 ดี

11 3.9444 0.72536 ดี

12 4.3333 0.59409 ดี

13 4.0000 0.90749 ดี

14 4.0000 0.84017 ดี

15 4.0556 0.72536 ดี

16 3.8333 0.78591 ดี

17 4.3333 0.76696 ดี

18 3.7222 0.82644 ดี

3.9969 0.78056 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9969

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(Professional Learning 

Community : PLC) 

สําหรับครูปฐมวัยรองรับการเขาสูวิทยะฐานะของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

จํานวน 22 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2778 0.82644 ดี

2 3.6111 0.6978 ดี

3 3.8333 0.85749 ดี

4 3.9444 0.9376 ดี

5 4.1111 0.83235 ดี

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 เทคนิคการ

กรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟม  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสมศ.

ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”รุนที่  4 

ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน  2563 ณ โรงแรมเดอะริเวอรโฮเต็ล  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม จํานวน 40 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.0000 0.68599 ดี

7 4.1111 0.6764 ดี

8 3.5556 0.78382 ดี

9 3.7778 0.80845 ดี

10 4.0556 0.8726 ดี

11 4.3333 0.84017 ดี

12 3.7778 0.8782 ดี

13 4.1111 0.58298 ดี

14 4.3333 0.76696 ดี

15 4.2222 0.80845 ดี

16 4.1667 0.92355 ดี

17 4.0556 0.72536 ดี

18 3.9444 0.80237 ดี

4.0123 0.79483 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0123

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 เทคนิคการ

กรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟม  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสมศ.

ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”รุนที่  4 

ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน  2563 ณ โรงแรมเดอะริเวอรโฮเต็ล  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม จํานวน 40 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.2778 0.57451 ดี

2 3.7778 0.73208 ดี

3 4.0556 0.80237 ดี

4 3.9444 0.63914 ดี

5 4.1111 0.6764 ดี

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมหาดใหญ

พาราไดซ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 54 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.5556 0.70479 ดี

7 4.0000 0.68599 ดี

8 3.9444 0.99836 ดี

9 4.0000 0.84017 ดี

10 3.7222 0.57451 ดี

11 4.0556 0.72536 ดี

12 3.9444 0.8726 ดี

13 4.0556 0.8726 ดี

14 4.3333 0.68599 ดี

15 4.3333 0.76696 ดี

16 4.1667 0.70711 ดี

17 3.8333 0.78591 ดี

18 3.7222 0.82644 ดี

4.0463 0.74841 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0463

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางไดผลและกลยุทธการนําเสนอผลงาน สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

และบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมหาดใหญ

พาราไดซ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 54 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.1111 0.83235 ดี

2 3.8889 0.7584 ดี

3 4.0000 0.90749 ดี

4 4.1111 0.7584 ดี

5 4.1667 0.78591 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมขึ้น ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 59 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 3.8889 0.6764 ดี

7 3.7778 0.80845 ดี

8 4.1667 0.85749 ดี

9 4.2222 0.80845 ดี

10 3.8333 0.85749 ดี

11 4.1667 0.78591 ดี

12 3.9444 0.8726 ดี

13 3.9444 0.8726 ดี

14 3.8333 0.92355 ดี

15 3.9444 0.80237 ดี

16 4.0000 0.84017 ดี

17 3.6667 0.68599 ดี

18 4.2778 0.95828 ดี

3.9969 0.82179 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9969

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมขึ้น ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 59 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.4444 0.78382 ดี

2 3.7222 0.89479 ดี

3 4.2222 0.80845 ดี

4 3.7778 0.73208 ดี

5 4.0556 0.72536 ดี

โครงการอบรม “ติดตามขาวสารและวิเคราะหสถานการณ เตรียมความพรอมสูการเลือกตั้งทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 

ภายใตระเบียบ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บทบาทหนาที่ของฝายบริหาร ประธานสภาและสมาชิก ในการประชุมสภาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบ

กฎหมายและขอสั่งการ”ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา จํานวน 44 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.4444 0.70479 ดี

7 4.0000 0.84017 ดี

8 3.9444 0.80237 ดี

9 3.7222 0.66911 ดี

10 3.8889 0.6764 ดี

11 4.4444 0.70479 ดี

12 4.0000 0.90749 ดี

13 3.6667 0.76696 ดี

14 4.2778 0.7519 ดี

15 3.6667 0.84017 ดี

16 3.7222 0.66911 ดี

17 4.0000 0.76696 ดี

18 3.9444 0.8726 ดี

3.9969 0.77319 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9969

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการอบรม “ติดตามขาวสารและวิเคราะหสถานการณ เตรียมความพรอมสูการเลือกตั้งทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 

ภายใตระเบียบ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บทบาทหนาที่ของฝายบริหาร ประธานสภาและสมาชิก ในการประชุมสภาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบ

กฎหมายและขอสั่งการ”ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดส อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา จํานวน 44 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.6111 0.77754 ดี

2 4.0000 0.76696 ดี

3 4.0556 0.8726 ดี

4 4.0000 0.84017 ดี

5 3.5000 0.78591 พอใช

โครงการฝกอบรม “หลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายใน การศึกษา 2563 เทคนิคการ

กรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟม  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสมศ.

ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”รุนที่  3 

ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน  2563 ณ โรงแรมรอยเกาะ อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี     จํานวน 19 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.0556 0.8726 ดี

7 4.0556 0.80237 ดี

8 3.8889 0.83235 ดี

9 4.1667 0.78591 ดี

10 3.8889 0.83235 ดี

11 4.1667 0.92355 ดี

12 4.2222 0.8782 ดี

13 3.8333 0.85749 ดี

14 4.2222 0.80845 ดี

15 3.8333 0.92355 ดี

16 3.8889 0.90025 ดี

17 3.8889 0.90025 ดี

18 4.0556 0.80237 ดี

3.9630 0.84238 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9630

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “หลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายใน การศึกษา 2563 เทคนิคการ

กรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟม  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสมศ.

ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”รุนที่  3 

ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน  2563 ณ โรงแรมรอยเกาะ อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี     จํานวน 19 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.8889 0.83235 ดี

2 4.0000 0.97014 ดี

3 3.7222 0.7519 ดี

4 3.8333 0.85749 ดี

5 4.2222 0.80845 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมขึ้น ระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 53 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.0556 0.8726 ดี

7 3.8333 0.70711 ดี

8 4.0556 0.72536 ดี

9 3.6667 0.84017 ดี

10 4.2222 0.73208 ดี

11 4.1667 0.61835 ดี

12 3.9444 0.80237 ดี

13 3.9444 0.80237 ดี

14 4.0556 0.8726 ดี

15 3.8889 0.90025 ดี

16 4.0556 0.8726 ดี

17 3.9444 0.8726 ดี

18 4.1111 0.7584 ดี

3.9784 0.81096 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9784

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมขึ้น ระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 53 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.0000 0.84017 ดี

2 3.8889 0.83235 ดี

3 3.8333 0.70711 ดี

4 4.2222 0.80845 ดี

5 3.9444 0.72536 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมขึ้นวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 51 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.1111 0.96338 ดี

7 4.0556 0.9376 ดี

8 4.1667 0.70711 ดี

9 3.9444 0.80237 ดี

10 4.1667 0.70711 ดี

11 3.9444 0.72536 ดี

12 4.0000 0.90749 ดี

13 3.9444 0.72536 ดี

14 3.9444 0.8726 ดี

15 3.8889 0.96338 ดี

16 4.1667 0.61835 ดี

17 4.2222 0.80845 ดี

18 3.9444 0.72536 ดี

4.0216 0.79874 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0216

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมขึ้นวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 51 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.3333 0.68599 ดี

2 3.8333 0.78591 ดี

3 4.2222 0.80845 ดี

4 4.0000 0.90749 ดี

5 4.2222 0.73208 ดี

โครงการฝกอบรม “เทคนิคการทํางานแบบบูรณาการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อความพึงพอใจของ

ประชาชน และตอบสนองนโยบายผูบริหารอยางไดผล บทบาทและเทคนิคการทําหนาที่ของฝายบริหาร ประธานสภา

และสมาชิกสภา ในการประชุมสภาทองถิ่น กระบวนการแกปญหาใหแกประชาชน”ระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 

2563 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 43 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.1667 0.78591 ดี

7 3.6111 0.6978 ดี

8 3.7778 0.94281 ดี

9 4.1111 0.83235 ดี

10 4.1111 0.83235 ดี

11 4.1111 0.83235 ดี

12 4.1667 0.85749 ดี

13 4.2222 0.80845 ดี

14 3.9444 0.80237 ดี

15 4.0556 0.72536 ดี

16 3.6111 0.77754 ดี

17 3.7778 0.64676 ดี

18 3.7778 0.80845 ดี

4.0031 0.79277 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0031

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “เทคนิคการทํางานแบบบูรณาการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อความพึงพอใจของ

ประชาชน และตอบสนองนโยบายผูบริหารอยางไดผล บทบาทและเทคนิคการทําหนาที่ของฝายบริหาร ประธานสภา

และสมาชิกสภา ในการประชุมสภาทองถิ่น กระบวนการแกปญหาใหแกประชาชน”ระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 

2563 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 43 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.8333 0.70711 ดี

2 3.7778 0.8782 ดี

3 3.7778 0.73208 ดี

4 3.6111 0.6978 ดี

5 4.2222 0.73208 ดี

โครงการฝกอบรม “ใหมลาสุด กฎหมาย ขอหาม ขอควรปฏิบัติที่จําเปนตองรู ภายใตระเบียบ  วาดวยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.  2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย ไมถูกลงโทษ  บทบาทและเทคนิคการทําหนาที่ของฝายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา ในการประชุม

สภาทองถิ่น กระบวนการสําคัญในการแกปญหาใหแกประชาชน” ระหวางวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 ณ 

โรงแรมเวียงอินทร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 44 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 3.6111 0.77754 ดี

7 4.0000 0.90749 ดี

8 3.8889 0.7584 ดี

9 4.1667 0.92355 ดี

10 4.1111 0.7584 ดี

11 3.8333 0.78591 ดี

12 4.2778 0.95828 ดี

13 4.3333 0.68599 ดี

14 4.1111 0.83235 ดี

15 4.2222 0.73208 ดี

16 3.8889 0.83235 ดี

17 3.8333 0.85749 ดี

18 4.3333 0.84017 ดี

3.9907 0.79985 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9907

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “ใหมลาสุด กฎหมาย ขอหาม ขอควรปฏิบัติที่จําเปนตองรู ภายใตระเบียบ  วาดวยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.  2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย ไมถูกลงโทษ  บทบาทและเทคนิคการทําหนาที่ของฝายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา ในการประชุม

สภาทองถิ่น กระบวนการสําคัญในการแกปญหาใหแกประชาชน” ระหวางวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 ณ 

โรงแรมเวียงอินทร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 44 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.7778 0.80845 ดี

2 3.8333 0.70711 ดี

3 3.9444 0.8726 ดี

4 3.7778 0.73208 ดี

5 4.1667 0.92355 ดี

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การทบทวน ปรับปรุง บูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษา,แผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ของกองการศึกษาและสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 5232” รุนที่  4 ระหวางวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม

สุนียแกรนด อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   จํานวน  51 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.1667 0.92355 ดี

7 4.1111 0.7584 ดี

8 3.8889 0.7584 ดี

9 4.1667 0.78591 ดี

10 4.0556 0.72536 ดี

11 4.3333 0.76696 ดี

12 4.1667 0.78591 ดี

13 3.8889 0.7584 ดี

14 3.6667 0.68599 ดี

15 4.0000 0.90749 ดี

16 4.1111 0.83235 ดี

17 4.0556 0.80237 ดี

18 4.1111 0.7584 ดี

4.0123 0.79407 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0123

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การทบทวน ปรับปรุง บูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษา,แผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ของกองการศึกษาและสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 5232” รุนที่  4 ระหวางวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม

สุนียแกรนด อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   จํานวน  51 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.8889 0.90025 ดี

2 3.8333 0.92355 ดี

3 3.7778 0.80845 ดี

4 4.0000 0.84017 ดี

5 4.0556 0.9376 ดี

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การทบทวน ปรับปรุง บูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษา,แผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ของกองการศึกษาและสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 5232” รุนที่  3 ระหวาง       วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรง

แรมเรยโฮเทล  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  58 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.0556 0.8726 ดี

7 3.7222 0.66911 ดี

8 4.0556 0.80237 ดี

9 3.9444 0.72536 ดี

10 3.9444 0.72536 ดี

11 4.0556 0.8726 ดี

12 3.9444 0.80237 ดี

13 3.6667 0.76696 ดี

14 4.0000 0.76696 ดี

15 3.5556 0.70479 ดี

16 4.0000 0.90749 ดี

17 4.4444 0.78382 ดี

18 4.2778 0.82644 ดี

3.9568 0.81313 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9568

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การทบทวน ปรับปรุง บูรณาการ แผนพัฒนาการศึกษา,แผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ของกองการศึกษาและสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 5232” รุนที่  3 ระหวาง       วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรง

แรมเรยโฮเทล  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  58 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.7778 0.80845 ดี

2 3.9444 0.80237 ดี

3 4.1111 0.90025 ดี

4 4.0000 0.84017 ดี

5 4.1111 0.83235 ดี

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมขึ้นระหวางวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี   จํานวน

 49 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.0000 0.84017 ดี

7 3.9444 0.9376 ดี

8 3.5556 0.78382 ดี

9 3.9444 0.8726 ดี

10 4.0000 0.84017 ดี

11 3.8889 0.83235 ดี

12 4.2222 0.64676 ดี

13 4.0556 0.8726 ดี

14 4.0000 0.84017 ดี

15 3.8889 0.83235 ดี

16 4.3889 0.77754 ดี

17 3.9444 0.8726 ดี

18 3.7222 0.82644 ดี

3.9722 0.83104 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9722

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “กลยุทธการนําเสนอผลงานอยางไดผล ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมสูงสุด 

สูการเลือกตั้ง ภายใตบริบทกฎหมายใหม  สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการ

อบรมขึ้นระหวางวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี   จํานวน

 49 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 3.7778 0.80845 ดี

2 3.6111 0.60768 ดี

3 4.0000 0.90749 ดี

4 3.9444 0.80237 ดี

5 4.1667 0.85749 ดี

โครงการฝกอบรม “เตรียมใหพรอม ทั้งความรู ขอมูล ขอหาม และขอควรปฏิบัติ ภายใตกฎหมายและระเบียบทั้งมวล

ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งทองถิ่น  เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตอง ปลอดภัยสูการเลือกตั้งอยาง มีคุณภาพ ติดอาวุธเทคนิค

วิธีการนําเสนอผลงานและการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลอยางมืออาชีพ สําหรับฝายบริหาร ฝายสภาและบุคลากร

ทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการอบรมขึ้นระหวางวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฏรธานี   จํานวน 44 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 4.5000 0.70711 ดี

7 4.2778 0.7519 ดี

8 3.8333 0.85749 ดี

9 3.7778 0.73208 ดี

10 4.1667 0.85749 ดี

11 4.0000 0.84017 ดี

12 3.9444 0.9376 ดี

13 4.1111 0.90025 ดี

14 4.2222 0.73208 ดี

15 3.8333 0.85749 ดี

16 4.1667 0.85749 ดี

17 3.7222 0.89479 ดี

18 3.8333 0.78591 ดี

3.9938 0.81641 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 3.9938

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรม “เตรียมใหพรอม ทั้งความรู ขอมูล ขอหาม และขอควรปฏิบัติ ภายใตกฎหมายและระเบียบทั้งมวล

ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งทองถิ่น  เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตอง ปลอดภัยสูการเลือกตั้งอยาง มีคุณภาพ ติดอาวุธเทคนิค

วิธีการนําเสนอผลงานและการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลอยางมืออาชีพ สําหรับฝายบริหาร ฝายสภาและบุคลากร

ทองถิ่น” โดยมีกําหนดจัดการอบรมขึ้นระหวางวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฏรธานี   จํานวน 44 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น



1. การวิเคราะหขอมูล

 - วิทยากร 1 คน

 - เจาหนาที่ 0 คน

 - ศิษยเกา 0 คน

1.1  ผลการประเมินคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ จากแบบสอบถาม   มีคะแนนในระดับเฉลี่ย 

จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน

1.2 การวิเคราะหขอมูลใชหลักเกณฑการคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในสวนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช

1.50 - 2.49 หมายถึง นอย

1.00 - 1.49 หมายถึง นอยมาก

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ที่ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น

1 4.3333 0.90749 ดี

2 3.8333 0.85749 ดี

3 4.0556 0.80237 ดี

4 4.1111 0.7584 ดี

5 3.6667 0.76696 ดี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

 จาก สมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”

ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบีพีแกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา  จํานวน 58 คน

รายละเอียด

การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย

สถานที่ที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ชวงเวลาที่จัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่จัดโครงการฯ



6 3.7778 0.80845 ดี

7 4.0556 0.8726 ดี

8 4.1111 0.7584 ดี

9 4.1111 0.96338 ดี

10 4.2222 0.8782 ดี

11 4.2222 0.73208 ดี

12 4.0000 0.76696 ดี

13 3.8333 0.85749 ดี

14 4.1111 0.83235 ดี

15 4.2222 0.80845 ดี

16 3.8889 0.90025 ดี

17 4.1111 0.90025 ดี

18 4.2778 0.89479 ดี

4.0525 0.83702 ดี

สรุปผลการประเมิน 

โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย) 4.0525

การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน

การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/

รวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทําเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2563 

เทคนิคการกรอกระบบ nccs และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อเสนอโดยไมใชแฟมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

 จาก สมศ.ของโรงเรียน (ระดับอนุบาล) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ”

ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบีพีแกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา  จํานวน 58 คน

กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการ

วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ

วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ปฏิบัติได

วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ

ความรูความเขาที่ไดรับ

ประสบการณ/ทักษะที่ไดรับ

กิจกรรมที่จัดทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม

สื่อ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม

เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ

กิจกรรมที่จัดสอดคลองกับหัวขอ/ประเด็น
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