
สรุปผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจดัทําแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ปการศึกษา 2552 
 

 การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2552 ในครั้งนี้ มีผูตอบแบบประเมิน จาํนวน 62 คน ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. สถานภาพ 

1. อาจารย จํานวน 26 คน 
2. เจาหนาท่ี จํานวน 36 คน 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1) ดานกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.26 ปานกลาง 3 
2) ดานหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.89 มาก 2 
3) ดานความพึงพอใจในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.03 มาก 1 

รวม 3.73 มาก  
ผลการสรุป 

1. ผูประเมิน จํานวน 62 คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 
3. ขอเสนอแนะ 

3.1 วิทยากรอธิบายไมชัดเจน (2) 
3.2 ควรจัดประชุมในเร่ืองอ่ืนๆ (2) 
3.3 ควรขยายเวลาในการประชุม (2) 
3.4 ควรจัดประชุมเพิ่มเติมและใหผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน/ภาควิชา เขารวม (1) 
3.5 ควรจัดอบรมทุกป (1) 
3.6 ควรมีการอบรมเร่ือง การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการดวย (1) 
3.7 ควรติดตามการดําเนนิงานตามแผนเปนระยะ (1) 
3.8 ควรมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (1) 
3.9 แผนในยุทธศาสตรท่ี 3 และ 7 มีขอผิดพลาด ไมสอดคลอง ควรหาทางแกไข เพราะ

ตองเปนตนแบบใหกับภาควิชา (1) 
3.10 สถานท่ีประชุมมีแสงสวางนอย (1) 
3.11 อาหารวาง อาหารกลางวันควรมีความหลากหลาย (1) 
 



รายงานสรุปผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจดัทําแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ปการศึกษา 2552 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถาม
ปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของผู
ประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร ไดแก 
สถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนการประเมินกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
คณะศึกษาศาสตร ใน 3 ดาน คือ  (1) ดานความรู ความเขาใจเกีย่วกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551 
– 2554) มหาวทิยาลัยรามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร (2) ดานความรู ความเขาใจเกีย่วกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และ (3) ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัแผนปฏิบัติราชการ และแผนดําเนนิงานของ
หนวยงาน/ภาควิชา  
 ตอนท่ี 3 เปนการประเมินหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
คณะศึกษาศาสตร ใน 3 ดาน คือ  (1) ดานความรู ความเขาใจเกีย่วกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร (2) ดานความรู ความเขาใจ การ
จัดทําแผนดําเนินงานของหนวยงาน/ภาควิชา และ (3) ดานการจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
และแผนดําเนนิงานมีความสอดคลองกันอยางเปนระบบทั้งระดับหนวยงาน/ภาควิชา และคณะฯ 
 ตอนท่ี 4 เปนการประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร ใน 8 ดาน คือ  (1) ดานวิทยากรสามารถถายทอดใหเขาใจ
ภาพรวมของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (2) ดานวิทยากรสามารถถายทอดใหเขาใจการจัด
แผนปฏิบัติราชการ ระดับคณะ หนวยงานและภาควิชา (3) ดานการแบงกลุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
(4) ดานการประชาสัมพันธ (5) ดานสถานท่ีประชุม (6) ดานการตอนรับและลงทะเบียน (7) ดาน
เอกสารประกอบการประชุม  และ (8) ดานอาหารกลางวันและของวาง 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด 
(open-ended question) เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหตอบไดอยางอิสระ 
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 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร ไดแก สถานภาพโดยใชคาความถ่ี (frequency) และ รอยละ 
(percentage) 
 2. ขอมูลการประเมินกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
คณะศึกษาศาสตร ใน 3 ดาน คือ  (1) ดานความรู ความเขาใจเกีย่วกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551 
– 2554) มหาวทิยาลัยรามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร (2) ดานความรู ความเขาใจเกีย่วกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และ (3) ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัแผนปฏิบัติราชการ และแผนดําเนนิงานของ
หนวยงาน/ภาควิชา โดยใชแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ 
(percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาเบ่ียงเบียนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปล
ความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจมาก 
 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจนอย 
 1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลการประเมินหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
คณะศึกษาศาสตร ใน 3 ดาน คือ  (1) ดานความรู ความเขาใจเกีย่วกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร (2) ดานความรู ความเขาใจ การ
จัดทําแผนดําเนินงานของหนวยงาน/ภาควิชา และ (3) ดานการจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
และแผนดําเนนิงานมีความสอดคลองกันอยางเปนระบบทั้งระดับหนวยงาน/ภาควิชา และคณะฯ 
โดยใชแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวง
ระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) 
และคาเบ่ียงเบียนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมี
ดังนี ้

4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจมาก 
 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจนอย 
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 1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจนอยท่ีสุด 
 4. ขอมูลการประเมินความพงึพอใจในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร ใน 8 ดาน คือ  (1) ดานวิทยากรสามารถถายทอดใหเขาใจ
ภาพรวมของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (2) ดานวิทยากรสามารถถายทอดใหเขาใจการจัด
แผนปฏิบัติราชการ ระดับคณะ หนวยงานและภาควิชา (3) ดานการแบงกลุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
(4) ดานการประชาสัมพันธ (5) ดานสถานท่ีประชุม (6) ดานการตอนรับและลงทะเบียน (7) ดาน
เอกสารประกอบการประชุม  และ (8) ดานอาหารกลางวันและของวางโดยใชแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาเบ่ียงเบียน
มาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
 1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 5. ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) 
เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหตอบไดอยางอิสระ 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินวฒันธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร ศึกษาศาสตร โดยนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมิน 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความรูความเขาใจกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความรูความเขาใจกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินพึงพอใจในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของผูประเมิน 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมิน 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
สถานภาพ   

อาจารย 26 41.9 
เจาหนาท่ี 36 58.1 

รวม 62 100.0 
 

 จากตาราง 1 พบวา สวนใหญเปนเจาหนาท่ี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 58.1 และอาจารย 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 41.9 
 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความรูความเขาใจกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

ตาราง 2 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูประเมิน 

ระดับความรูความเขาใจ 

ขอคําถาม มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

ไม
ตอบ 

0 

 SD ระดับ 

1) ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (2551 – 2554) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร 

- 24(38.7%) 32(51.6%) 6(9.7%) - - 3.29 .637 ปานกลาง 

2) ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
และคณะศึกษาศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

- 22(3.5.5%) 34(54.8%) 6(9.7%) - - 3.26 .626 ปานกลาง 

3) ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนดําเนินงานของหนวยงาน/
ภาควิชา 

- 20(32.3%) 36(58.1%) 6(9.7%) - - 3.23 .612 ปานกลาง 

รวม 3.26 .583 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินมีความรูความเขาใจกอนการประชุมเชิงปฏิบัติการอยูใน
ระดับปานกลาง ( = 3.26) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยดาน
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ความรู ความเขาใจเกีย่วกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551 – 2554) มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
คณะศึกษาศาสตรมากท่ีสุด ( = 3.29) รองลงมา คือ ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปมหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
( = 3.26) ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัแผนปฏิบัติราชการ และแผนดําเนนิงานของหนวยงาน/
ภาควิชา ( = 3.23) ตามลําดบั 
 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความรูความเขาใจหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
ตาราง 3 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูประเมิน 

ระดับความรูความเขาใจ 

ขอคําถาม มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

ไม
ตอบ 

0 

 SD ระดับ 

1) ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณของคณะ
ศึกษาศาสตร  

4(6.5%) 46(74.2%) 12(19.4%) - - - 3.87 .495 มาก 

2) ดานความรู ความเขาใจ การจัดทําแผน
ดําเนินงานของหนวยงาน/ภาควิชา  

6(9.7%) 42(67.7%) 14(22.6%) - - - 3.87 .558 มาก 

3) ดานการจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และแผนดําเนินงานมีความ
สอดคลองกันอยางเปนระบบทั้งระดับ
หนวยงาน/ภาควิชา และคณะฯ 

6(9.7%) 46(74.2%) 10(16.1%) - - - 3.94 .508 มาก 

รวม 3.89 478 มาก 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผูประเมินมีความรูความเขาใจหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอยูในระดับ
มาก ( = 3.89) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยดานการจดัทําแผน
แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนดําเนนิงานมีความสอดคลองกันอยางเปนระบบทั้งระดับ
หนวยงาน/ภาควิชา และคณะฯ มากท่ีสุด ( = 3.94) รองลงมา คือ ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร             
( = 3.87) ดานความรู ความเขาใจ การจดัทําแผนดําเนนิงานของหนวยงาน/ภาควิชา ( = 3.23)  
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ตอนท่ี 4 ผลการประเมินพึงพอใจในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
ตาราง 4 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ขอคําถาม มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

ไม
ตอบ 

0 

 SD ระดับ 

1) ดานวิทยากรสามารถถายทอดใหเขาใจ
ภาพรวมของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

10(16.1%) 40(64.5%) 12(19.4%) - - - 3.97 .600 มาก 

2) ดานวิทยากรสามารถถายทอดใหเขาใจ
การจัดแผนปฏิบัติราชการ ระดับคณะ 
หนวยงานและภาควิชา 

12(19.4%) 40(64.5%) 8(12.9%) 2(3.2%) - - 4.00 .678 มาก 

3) ดานการแบงกลุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 16(25.8%) 30(48.4%) 14(22.6%) - - 2(3.2%) 4.03 .712 มาก 
4) ดานการประชาสัมพันธ 4(6.5%) 38(61.3%) 16(25.8%) 2(3.2%) - 2(3.2%) 3.73 .634 มาก 
5) ดานสถานที่ประชุม 18(29.0%) 40(64.5%) 4(6.5%) - - - 4.23 .556 มาก 
6) ดานการตอนรับและลงทะเบียน 18(29.0%) 38(61.3%) 6(9.7%) - - - 4.19 .596 มาก 
7) ดานเอกสารประกอบการประชุม 16(25.8%) 34(54.8%) 12(19.4%) - - - 4.06 .674 มาก 
8) ดานอาหารกลางวันและของวาง 22(35.5%) 36(58.1%) 4(6.5%) - - - 4.29 .584 มาก 

รวม 4.03 .460 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.03) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยดานอาหารกลางวันและของวางมากท่ีสุด  
( = 4.29) รองลงมา คือ ดานสถานท่ีประชุม ( = 4.23) ดานการตอนรับและลงทะเบียน               
( = 4.19) ดานเอกสารประกอบการประชุม ( = 4.06) ดานการแบงกลุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
( = 4.03) ดานวิทยากรสามารถถายทอดใหเขาใจการจัดแผนปฏิบัติราชการ ระดับคณะ หนวยงาน
และภาควิชา ( = 4.00) ดานวิทยากรสามารถถายทอดใหเขาใจภาพรวมของการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ( = 3.97) และดานการประชาสัมพันธ ( = 3.73)  
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ตอนท่ี 5 ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
ตาราง 5 
จํานวน ความถ่ีของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอ ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1 วิทยากรอธิบายไมชัดเจน 2 
2 ควรจัดประชุมในเรื่องอ่ืนๆ  2 
3 ควรขยายเวลาในการประชุม  2 
4 ควรจัดประชุมเพิ่มเติมและใหผูรับผิดชอบในแตละ

หนวยงาน/ภาควิชา เขารวม 
1 

5 ควรจัดอบรมทุกป  1 
6 ควรมีการอบรมเร่ือง การเขียนโครงการและการ

ประเมินผลโครงการดวย  
1 

7 ควรติดตามการดําเนินงานตามแผนเปนระยะ 1 
8 ควรมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติม  1 
9 แผนในยุทธศาสตรท่ี 3 และ 7 มีขอผิดพลาด ไม

สอดคลอง ควรหาทางแกไข เพราะตองเปนตนแบบ
ใหกับภาควิชา 

1 

10 สถานท่ีประชุมมีแสงสวางนอย  1 
11 อาหารวาง อาหารกลางวันควรมีความหลากหลาย  1 

 จากตาราง 5 พบวา ผูประเมินมีความเห็นวาควรมีการจัดประชุมอยางตอเนื่อง ให
ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน/ภาควิชาเขารวม มีการตดิตามการดําเนินงาน และจัดประชุมในเร่ือง
อ่ืนๆ 
 

 
 


