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รายงานสรุปผลโครงการ 

ช่ือโครงการสัมมนาพฒันาบคุลากร ประจําป 2560 

วันท่ี 5-7 เดือน มกราคม ป 2560 
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คํานํา 

 รายงานสรุปผลโครงการฉบับน้ี  จัดทําข้ึนเพื่ออธิบาย สรุป และอภิปรายผลโครงการสัมมนาพัฒนา

บุคลากร ประจําป 2560 ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ความสอดคลอง

กับการประกันคุณภาพ หลักการและเหตุผลโครงการ วัตถุประสงคการจัดโครงการข้ันตอนการดําเนินการ และ

แผนการดําเนินโครงการตลอดจนอธิบายเปาหมาย ตัวช้ีวัด ความสําเร็จของดครงการ สรุปผล ปญหาและ

อุปสรรคตอการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินโครงการครั้งตอไป 

 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2560 น้ีจัดทําข้ึนตามวัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรของ
วิทยาเขตอีสานไดรับความรูความเขาใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยมากข้ึนเพื่อใหบุคลากรของวิทยาเขตอีสาน 
ไดเพิ่มความรู การบริหารการศึกษาและการวิจัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการ มีความรูเกี่ยว
การเขียนงานวิจัยแบบสรางสรรคมากข้ึนเพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจึงหวังเปนอยางย่ิงวา โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2560 ที่จัดข้ึน ณ 
หอประชุมภูพานคํา เข่ือนอุบลรัตน ตําบลเข่ือนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ครั้งน้ีจะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคลากรปนอยางมาก 
 

พระมหาวิศักด์ิ ชาตสุโภ 
หัวหนาโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 
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รายงานสรุปผลโครงการ 

วัน 31 เดือน มกราคม ป 2560 

ผูรบัผิดชอบโครงการพระมหาวิศักด์ิ ชาตสุโภ 

 
1. ชื่อโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2560 
 
2. สอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยใหทันสมยัและทันตอการเปลี่ยนแปลงสูความเปน 
             สากล 

 
เปาประสงคที่ พฒันาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดในระดับ 
                  สากล 
 

มาตรการที่ บรหิารจัดการโดยการมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย 
  
3. สอดคลองกับการประกันคุณภาพ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สกอ.) 
 
  ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 
   
                                 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (สกอ.) 
 
                                           ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกจิ กลุม  
                                                            สถาบัน และเอกลกัษณของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
                    มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค และมาตรฐานดานการ 
                                                  บริหารและพฒันาสถาบัน (สมศ.) 
  ตัวบงช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย 
4. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตอเน่ืองจากปที่แลว 
     
โครงการใหม 

 

โครงการเดิม 
 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ/หัวหนาโครงการ พระมหาวิศักด์ิ ชาตสุโภ 

 วิทยาเขต อีสาน จังหวัดขอนแกน เบอรโทรศัพท 043 241859  
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6. รวมมือกับหนวยงานอ่ืน (ถามี) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 นโยบายดานการศึกษาของวิทยาเขตอีสานที่สําคัญประการหน่ึง คือ การสรางและพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ บุคลากรในวิทยาเขตอีสานที่มีบทบาท
สําคัญตอภารกิจดังกลาวของวิทยาเขตอีสาน คือบุคลากรสายวิชาการผูทําหนาที่สอน โดยเฉพาะอยางย่ิง
บุคลากรที่บรรจุในตําแหนงอาจารย วิทยาเขตอีสานไดใหความสําคัญและถือเปนหนาที่ที่จะตองส รางและ
สงเสริมอาจารยใหมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะทําหนาที่ในการเปนอาจารยที่ดี ทั้งในดานการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมี
คุณธรรมอันดี สามารถช้ีแนะแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และเปนกําลังสําคัญที่
ผลักดันวิทยาเขตอีสานใหกาวเดินไปขาง และนําวิทยาเขตไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนสากลอีกทั้ง
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาและใหประสบการณ
ที่ดี เปนกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงกําหนด
จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2560 ข้ึน ซึ่งถือเปนโครงการหน่ึงที่มีความสําคัญที่จะชวยเพิ่มพูน
ศัยกภาพใหแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

8. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบุคลากรของวิทยาเขตอีสานไดรับความรูความเขาใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

2. เพื่อใหบุคลากรของวิทยาเขตอีสาน ไดเพิ่มความรู การบริหารการศึกษาและการวิจัยในศตวรรษที่ 
21 

3. เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการ มีความรูเกี่ยวการเขียนงานวิจัยแบบสรางสรรคมากข้ึน 

4.  เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูเกี่ยวกับการพฒันางานใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

9. ระยะเวลาดําเนินงาน(ระบุตามระยะเวลาที่ขออนุมัติจัดจริง) 
วันที่ 5-7 มกราคม 2560 

 

10. สถานท่ี (สถานที่ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด) 
 เข่ือนอุบลรัตน ตําบลเข่ือนอบุลรัตน อําเภออบุลรัตน จังหวัดขอนแกน 
11. ผูเขารวมโครงการ(กลุมเปาหมาย) 
 เชน 1. บุคลากรวิทยาเขตอีสาน จํานวน 65 รูป/คน 

2. ศูนยการศึกษาอุบลราชธานี จํานวน 7 รูป/คน 
3. ศูนยการศึกษาหนองบัวลําภู จํานวน 5 คน 
4.นักศึกษาปรญิญาโท บรหิารการศึกษา จํานวน 39 รูป/คน 
 
 
 
 
 
 

12. การแปลผลขอมลู(แปลผลจากคาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)) 
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คาเฉลี่ย (Mean) ความหมาย ระดับ 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน/ไมม ี ปรับปรงุเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ/นอย/เหมาะสมนอย ปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช/ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง พอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก ดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก/มากทีสุ่ด/เหมาะสมมากที่สุด ดีมาก 

 
13. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน 
1.1 เพศ          (n = 40) 

กิจกรรมท่ี 1โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2559 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

1. บรรพชิต 9 22.5 
2. ชาย 21 52.5 
3. หญิง 10 25.0 

รวม 40 100.00 
 
1.2 อายุ         (n = 40) 

กิจกรรมท่ี 1โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2559 
อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

1. ตํ่ากวา 21 ป 0 0 
2. 21 – 30ป 8 20.0 
3. 31 - 40 ป 12 30.0 
4. 41 – 50 ป 13 32.5 
5. มากกวา 50 ป 7 17.5 

รวม 40 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
1.3วุฒิการศึกษาสงูสุด        (n = 40) 

กิจกรรมท่ี 1โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2559 



รายงานสรุปผลโครงการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หนา 7 
 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
1. ตํ่ากวาปริญญาตร ี 4 10.0 
2. ปริญญาตร ี 7 17.5 
3. ปริญญาโท 17 42.5 
4. ปริญญาเอก 10 25.0 
5. อื่นๆ  2 5.0 

รวม 40 100.00 
 
1.4ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน        (n = 40) 

กิจกรรมท่ี 1โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2559 
ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

1. ผูบริหาร 1 2.5 
2. อาจารย 20 50.0 
3. เจาหนาที ่ 19 47.5 

รวม 40 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เพศชาย อายุ อายุ 41-50 ป วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และ มีตําแหนงหนาทีเ่ปนอาจารย 
 
ตอนท่ี 2ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2560ของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2แสดงคาเฉลี่ย  และระดับความพงึพอใจ  จําแนกเปนรายดาน 

 
ขอ รายการ Mean SD ระดับ  

1.   ความรูที่ไดรับจากการอบรม 4.20 .686 ดี 
2. การนําความรูจากการอบรมมาใชในการทํางานจรงิ 4.22 .619 ดี 
3. การถายทอดความรู เริ่มประสบการณของวิทยากร 4.37 .740 ดี 
4. การเปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหา 4.00 .784 ดี 
5. การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูเขารวมอบรม 3.90 .810 ดี 
6. ความเหมาะสมของสถานทีท่ี่ใชในการจัดอบรม 4.10 .708 ดี 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 3.90 .841 ดี 

8. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม 3.82 .747 ดี 
9. ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ 4.00 .640 ดี 
10. ความเหมาะสมของเอกสารที่ใชประกอบการอบรม 3.67 .858 ดี 

11. มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 3.92 .961 ดี 

 
ขอ รายการ Mean SD ระดับ  

12. มีความรูความเขาใจการบริหารการศึกษาและการวิจัยในศตวรษที่ 21 3.75 1.17 ดี 
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(ในยุคThailand 4.0) 
13. มีความรูความเขาใจเรื่องขอเสนอแผนพัฒนาตนเอง :A Proposal for 

Self Development : SDP 
3.77 1.12 ดี 

14. มีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนางานใหมปีระสิทธิภาพ 3.87 .911 ดี 
15. ควรจัดดครงการเชนน้ีตอเน่ืองทุกป 4.42 .812 ดี 

 รวม 4.00 .60 ดี 
 
 จากตารางที่ 2พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร ประจําป 2560เมื่อพิจารณาเปนขอพบวาควรจัดโครงการเชนน้ีอยางตอเน่ืองทุกปการถายทอด
ความรู เริ่มประสบการณของวิทยากร การนําความรูจากการอบรมมาใชในการทํางานจริง อยูในระดับดี สรุป
ในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับ ดี ที่คะแนน 4.00 
 
ตอนท่ี 3 สรุปขอเสนอแนะ 
      1.อยากใหจัดโครงการลกัษณะน้ีอีก 

2.เปนการจัดสัมมนาที่ดีมปีระโยชน ควรจัดตอเน่ืองแบบน้ีทกุๆป 
3.ควรมีการอบรมเชนน้ีบอยๆ 
4.ควรหาแหลงงบประมาณ และวางแผนวาจะนํางบประมาณไปพัฒนาดานใดกันบาง ของบุคลากร 
5.ไมแนะนําใหจัดเพียงการสมัมนา จบแลวจบไปไมเกิดประโยชนอยางแทจริงในการพัฒนา 
6. การจัดสัมมนาเปนสิ่งที่ดี แตจัดสัมมนาแลวควรนําไปพฒันาตนเอง เพื่อความเจริญของหนวยงาน 
7. อยากมีกิจกรรมแรนลี ่
8.นาจะมีอปุกรณที่จะใชเขียนใหดวย 
9.อยากใหจัดโครงการน้ีทกุๆป แตควรจัดแบบสัญจร ไปหลายๆแหงใกลไกล ตามโอกาสเวลาที่เหมาะสม 
10.ในการจัดโครงการควรจะมีเอกตางๆแจก ใหแกผูเขารวมสัมมนาดวยทุกครั้ง 
11.การจัดโครงการควรจะเพิม่เวลาใหมากข้ึนกวาน้ี 
12.สถานที่สมัมนาแตละครั้งไมควรไกลเกินไปทําใหการเดินทางไมสะดวกและเกี่ยวกับงบประมาณดวย 
13.วิทยากรตองมีความรูความเขาใจในการอบรมแตละเรื่องแตละประเด็นตรงตามหัวขอเรื่องที่มา
บรรยาย 
14.ใหมีความหลากหลายมีการอบรมวิจัย วิชาการใหมากๆ ควรจะตรงกับหลักสูตรของกระทรวง 
15.อยากใหมีการจัดสัมมนาทางวิชาการอยูบอยๆ 
16.ครวมีการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรทกุปจะทําใหบุคลากรมเีทคนิคใหมอยูตลอดเวลา 
17.สิ่งที่ไดจากการสัมมนาดานกิจกรรมวิชาการนาจะนําไปใชไดจริง แบบประเมินในแตละครัง้ที่ผานมา 
คําสั่งทีเ่ราไดนําเสนอ ไดนําไปประยุกตไดจริงมผีลอยางไรและมีความกาวหนาอยางไร 
 
 
 

14. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําป 2560สรุปในภาพรวมเห็นวาอยูในระดับ ดี ที่
คะแนน 4.00 
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15.  ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 15.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค 
 (   ) ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงครอยละ 100 
 (   ) ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงครอยละ....... 
  (ระบุกรณีผลการดําเนินงานตํ่ากวา 100) 
 15.2  เปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีกําหนด 
 (   )ผลการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนดรอยละ 100   
 (   ) ผลการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดรอยละ....... 
 (ระบุกรณีผลการดําเนินงานตํ่ากวา 100) 
 
16. ปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ 
  1. เรื่องของงบประมาณ สถานที่และ ระยะเวลาการจัดโครงการ 
 2. เรื่องของที่พกัสําหรบับุคลากรบรรพชิต  
17. ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินโครงการคร้ังตอไป 
 1. ใหจัดระยะเวลาเพิ่มมากข้ึน โดยเนนการนําเสนอรปูแบบงานเพื่อใหแตละกลุมไดรับขอมลูการ
พัฒนาตนเอง 
 2. สถานที่พักควรจัดในสถานที่สมัมนาดวยกันเพราะการติดตอประสานงานและการจัดกจิกรรมใน
ชวงเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


