
 

งานกิจกรรมนกัศึกษา ส านักงานพฒันานักศกึษา 



 

 

 ค ำน ำ 
 
    โครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือกประจ าภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการพระราชด าริ” ในวันที่  7 ธันวาคม 2562  
ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้วยวิธีสอนหรืออธิบายที่ตระหนักถึงความส าคัญเรื่อง
ศิลปะและทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และความมีวินัยในตนเองซึ่งเป็น
คุณสมบัติอันดีของนักศึกษา   
  งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมทักษะการกล่าว
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์  เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ โดยมีหัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการพระราชด าริ”  ขึ้น 
ซึ่งการติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ จึงได้
จัดท ารายงานประเมินผลโครงการนี้ขึ้น เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
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 รายละเอียดโครงการ 
 
ชื่อโครงการ อบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 
  เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน 
 
สถานภาพของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
 
รูปแบบโครงการ    โครงการภายนอก   โครงการภายใน 
 
สังกัด/งาน  1. สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   2. งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์จิรา  กาฬบุตร 
 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน วันที่  7  พฤศจิกายน  2562 
 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนทั้งสิ้น 67 คน ประกอบด้วย 

 นักศึกษาทุกคณะ จ านวน 65 คน  
 อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 2 คน 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 ตึกส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการ
เรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
 มาตรการ ข้อ 
  (7) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  (8) จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  
 กลยุทธ์ที่  6  พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 มาตรการ ข้อ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนการท าโครงงานจิตอาสา (project-based volunteering) เพ่ือพัฒนา
ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (3R,8C) 

(2) ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพ่ือความเป็นเลิศ 
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ความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษา (TQF)  
 คุณธรรม จริยธรรม   
 ความรู้    
 ทักษะทางปัญญา 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ความสอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
สร้างสรรค์  
สามัคคี  
ส านึกดีต่อสังคม 

 กิจกรรมกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างค่าธรรมเนียมที่ดีในการด าเนินชีวิต 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า 

 
การบูรณาการโครงการกับ 
 [ / ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ 
    [ / ] รายวิชา ศิลปะการพูด หลักสูตร  ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    [   ] การปรับปรุงรายวิชา ..............................................หลกัสูตร.................................... 
    [   ] การเปิดรายวิชาใหม่ ...............................................หลกัสูตร.................................... 
       [   ] อ่ืนๆ........................................................................ 
 [   ] การวิจัย ระบุโครงการวิจัย....................................................... ................................................. 
 [   ] การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย)..................................................................... 
   [   ] อ่ืนๆ ระบุ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดการประกวด                
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562                     
รอบคัดเลือกประจ าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ  “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการ
พระราชด าริ” ในวันที่  7 ธันวาคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 
 งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องศิลปะการพูดใน
โอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และมีวินัยในตนเองแต่บุคลิกภาพและทักษะการพูดในโอกาส
ต่างๆ และความมีวินัยในตนเองนั้นเป็นคุณสมบัติอันดีของนักศึกษาจะพัฒนานักศึกษาด้วยวิธีสอนหรืออธิบาย                                
ทั้งนี้ งานกิจกรรมนักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ              
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พระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2562 เพ่ืออบรมให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสาน
พระราชกรณียกิจตามแนวทางแห่งพระราชด าริและเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะการใช้ภาษาไทยรวมถึงทักษะการ
พูดสุนทรพจน์ให้กับนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวด
การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือกประจ าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาในการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการ
พระราชด าริ” ได้อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 รอบ
คัดเลือกประจ าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด/ วิธีการประเมิน / เป้าหมายของโครงการ 
 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาในการกล่าวสุนทรพจน์  ในหัวข้อ “สร้างคนสรา้งงาน
ด้วยโครงการพระราชด าร”ิ ได้อย่างเหมาะสม 

 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  
ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการใช้ภาษา  

ในการกล่าวสนุทรพจน ์
วิธีการประเมิน ทดสอบการใช้ภาษา ในการกล่าวสุนทรพจน ์ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาในการ

กล่าวสนุทรพจนไ์ด้ 
เป้าหมายของ
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีทักษะการใช้ภาษาในการกล่าวสนุทรพจน์
ได้อย่างเหมาะสม 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผ่านการทดสอบการใช้ภาษาในการกล่าว
สุนทรพจน์ได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค ์ 2. เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประกวดสุนทร
พจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดบัอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2562 รอบคัดเลือกประจ าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  
ตัวชี้วัด จ านวนตัวแทนนักศึกษาทีผ่่านการคัดเลือก ได้ตัวแทนนักศึกษา มหาวทิยาลยั

อุบลราชธาน ี
วิธีการประเมิน ทดสอบการกล่าวสุนทรพจน ์ นักศึกษาผ่านการทดสอบและได้รับการ

คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมายของ
โครงการ 

ได้ตัวแทนนักศึกษาทีผ่่านการคัดเลือก จ านวน 
2 คน 

มีนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวทิยาลัยเข้าร่วม
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดบัอุดมศึกษา  
คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือกประจ า
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาทุกคณะ 
 

ลักษณะของกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ         
กิจกรรมช่วงเช้า : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทยกล่าวสุนทรพจน์ที่ถูกต้อง  
กิจกรรมช่วงบ่าย : กิจกรรมจ าลองการใช้ภาษาไทยในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณ และคัดเลือก

นักศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเข้าร่วมประกวด 
 
แผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 

การวางแผน (Planning) - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือวางแผน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
- จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา 

การด าเนินการ (Doing) - ประสานงานความร่วมมือคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
- จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล (Checking) - ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
2. แผนการปฏิบัติงาน  

ล าดับ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 เขียนโครงการ/น าเสนอโครงการ    
2 ประชาสัมพันธ์การอบรม    
3 การเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม    
4 อบรมให้ความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ    
5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    

 
ผลผลิต (Output)  มีตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ 
   อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษาครั้งท่ี 2 
   ประจ าปี 2562  
ผลลัพธ์ (Outcome) ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นการ สืบสานวัฒนธรรมและ 
   เสริมสร้างค่านิยมในการแสดงออกของนักศึกษา 
 



 

 รายงานประเมินผลโครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์  | 5 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาในการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการ

พระราชด าริ” ได้อย่างเหมาะสม 
2. มีตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระ

เกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือกประจ าภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 14,615 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ 

 

กิจกรรม รายละเอียด จ านวนเงิน 
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทย      
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทยกล่าวสุนทรพจน์ที่ถูกต้อง  

1. ค่าตอบแทน  1.บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
 จ านวน 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท 

1,200 บาท 
 

2. ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารผู้เข้าร่วม  
   จ านวน 67 คน x  50 บาท x 1 วัน 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 จ านวน 67 คน x 35 บาท x 1 มื้อ 
3.ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
  จ านวน 65 ชุด x 35 บาท 

3,350 บาท 
 

2,345 บาท 
 

2,275 บาท 
 

3. ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์(ตามเอกสารใบสั่งขอสั่งซื้อ)            1,500 บาท 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : กิจกรรมจ าลองการใช้ภาษาไทยในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณและคัดเลือกนักศึกษา   

เพ่ือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเข้าร่วมประกวด 
1. ค่าตอบแทน 1.บุคคลภายนอก 

 จ านวน 1 คน x 2 ชั่วโมง x 800 บาท 
 

1,600 บาท 
2. ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 จ านวน 67 คน x 35 บาท x 1 มื้อ 
2,345 บาท 

3. ค่าวัสดุ -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,615 บาท 

หมายเหตุ สามารถขอถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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การด าเนินโครงการ 
 

ก าหนดการ 
อบรมการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน หัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการพระราชด าริ” 
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 ตึกส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 

*********** 
 

08.30  - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 น.  ประธานกล่าวเปิดงาน โดย...นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข 
   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
0900 – 12.00 น.      -  ความส าคัญของการพูดสุนทรพจน์ 
    -  การใช้เสียงเพ่ือการพูดอย่างถูกอักขระวิธี /เกณฑ์การตัดสิน 
    วิทยากร โดย...นางสาวสารภ ี ขาวดี 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น.   บรรยายเรื่องทักษะการใช้ภาษา และการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการพูดต่อหน้าชุมชน 
    วิทยากร โดย....นางสาวเพียรอักษร   นามโสภา 
15.30 – 16.45  คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีบท 
   -  การใช้ทักษะภาษา เพ่ือพูดต่อหน้าชุมชน โดยใช้อักขระอย่างถูกต้อง 
   -  ท าการทดสอบการพูดแบบฉับพลัน แล้วรับฟังค าวิพากษ์ 
   -  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย  
    วิทยากรโดย.... 1.นายทรงพล  อินทเศียร 
              2. นายมิตต  ทรัพย์ผุด 
             3. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ 
16.45 น.  ปิดการอบรม 

…………………………………………. 
หมายเหตุ   
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้าเวลา 10.00 – 10.15 น. และภาคบ่าย 14.30 – 14.45 น. 
- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   
 

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเป็นตวัแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวด 
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2562 

รอบคัดเลือกประจ าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการพระราชด าร”ิ 
 ในวันที่  7 ธันวาคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1. นายชัยอนันต์ สัจจาวาท   คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย คนที่ 1 
2. นางสาวอารี ราชรินทร์   คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย คนที่ 2 
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 การติดตามประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผลโครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ โดยมีหัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการ
พระราชด าริ” เพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่ งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้ 

1. ประชากร 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.  ประชากร 

ประชากร จ านวนทั้งสิ้น 67 คน ดังนี้ 
1. นักศึกษา  จ านวน    65  คน 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา  จ านวน     2  คน  

   
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการอบรมทักษะการกล่าว
สุนทรพจน์ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ โดยมี
หัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการพระราชด าริ” ซึ่งสร้างขึ้นตามกระบวนการการสร้างส าหรับเก็บข้อมูล 
โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เพศ  และสังกัด 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  

 ด้านทักษะความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ด้านวิทยากร 
 ด้านการด าเนินงาน 

 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว  ได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
3.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดย
น าเสนอเป็นตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทักษะความรู้และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 2) ด้านวิทยากร  และ 3) ด้านการด าเนินงาน เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ใช้วิธีการทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
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โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS V.17 (Statistical Package for Social Sciences Version 17)   แล้วน าค่าเฉลี่ย
มาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 62) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 และ
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS V.13 (Statistical Package for Social Sciences Version 13) 
 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ความถี่ (Frequency) 
 4.2  ค่าร้อยละ (Percentage) 

4.3      ค่าเฉลี่ย ( ) 
4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมิน    
 

แบบสอบถามโครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ โดยมีหัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการ
พระราชด าริ” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 50 ชุด เก็บข้อมูลได้ 40 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80 
แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามเป็น 2 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Excel 2013 และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 24 เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ หา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน 
โครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ โดยมีหัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการพระราชด าริ” 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เพศ และสังกัด (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1 จ านวน   ร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (n=40) จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ            

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
13 
27 

 
32.5 
67.5 

รวม 40 100.0 
2.สังกัด 

2.1 คณะเกษตรศาสตร์ 
2.2 คณะเภสัชศาสตร ์
2.3 คณะวิทยาศาสตร์    
2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2.5 คณะศิลปศาสตร์  
2.6 คณะบริหารศาสตร์  
2.7 คณะนิติศาสตร ์
2.8 คณะรัฐศาสตร์ 
2.9 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
2.10วิทยาลัยแพทยศาสตร์การสาธารณสุข 
2.11คณะพยาบาลศาสตร ์

 
2 
- 
1 
2 
30 
4 
- 
1 
- 
- 
- 

 
5.0 
- 

2.5 
5.0 
75.0 
10.0 

- 
2.5 
- 
- 
- 

รวม 40 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 
และเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 คณะ
บริหารศาสตร์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 5 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2    ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ความหมายของค่าคะแนน 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

ด้านทักษะความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ 
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการใช้ภาษาไทยและใช้เสียงเพื่อ
การพูดอย่างถูกอักขรวิธี 
2.สามารถน าทักษะความรู้เปน็แนวทางพัฒนาการพูดและ
การแสดงได ้
3.ตระหนักถึงความส าคัญเร่ืองศิลปะการพูดในโอกาสตา่งๆ 
4.ได้มีโอกาสแสดงออกและสบืสานพระราชกรณียกิจตาม
แนวทางแห่งพระราชด าร ิ
5.ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการท างานได้จริง 

 
4.40 

 
4.36 

 
4.35 

 
4.23 

 
4.28 

 
0.56 

 
0.68 

 
0.68 

 
0.75 

 
0.72 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.32 0.68 มาก 
ด้านวิทยากร 
1.การใช้เทคนิค การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ 
2.สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 
3.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 
4.เนื้อหาสาระเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดอบรม 
5.การให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 
4.40 
4.27 
4.25 
4.20 
4.30 

 
0.66 
0.67 
0.72 
0.77 
0.78 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.28 0.72 มาก 
ด้านการด าเนินงาน 
1.ระยะเวลาการจัดอบรม 
2.สถานที่จัดอบรม 
3.การประชาสัมพันธ์การอบรม 
4.ด้านสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีส าหรับการอบรม 
5.การอ านวยความสะดวกและการประสานงานของ
เจ้าหน้าที ่

 
4.38 
4.31 
4.28 
4.24 
4.23 

 
0.69 
0.71 
0.72 
0.76 
0.81 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.29 0.74 มาก 
รวมทุกด้าน 4.30 0.71 มาก 
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  จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมทุกด้านผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 ด้านทักษะความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านการด าเนินงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และการใช้
เทคนิค การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมา ระยะเวลาการจัด
อบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการใช้ภาษาไทยและใช้เสียงเพ่ือการพูดอย่างถูก
อักขรวิธี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
  ด้านทักษะความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมด้านนี้มี
อยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการใช้ภาษาไทยและใช้เสียงเพ่ือการพูดอย่างถูกอักขรวิธี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 รองลงมา สามารถน าทักษะความรู้เป็นแนวทางพัฒนาการพูดและการแสดงได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องศิลปะการพูดในโอกาสต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ได้รับการพัฒนา
บุคลิกภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และได้มีโอกาสแสดงออก
และสืบสานพระราชกรณียกิจตามแนวทางแห่งพระราชด าริ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามล าดับ 

ด้านวิทยากร พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมด้านนี้มีอยู่ในระดับมาก การใช้เทคนิค 
การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 การให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และเนื้อหาสาระเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการจัดอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามล าดับ 
  ด้านการด าเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมด้านนี้มีอยู่ในระดับมาก  
ระยะเวลาการจัดอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมา สถานที่จัดอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 การ
ประชาสัมพันธ์การอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ด้านสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีส าหรับการอบรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 และการอ านวยความสะดวกและการประสานงานของเจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
ตามล าดับ 
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 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล 
  การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม
ทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวด
สุนทรพจน์ โดยมีหัวข้อ “สามัคคีน าทางสร้างสันติสุข” ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย นักศึกษา จ านวน    
44 คน และเจ้าหน้าที่/บุคลากรในและนอก จ านวน 14 คน จ านวนทั้งสิ้น 58 คน เครื่องมือเพ่ือส ารวจในครั้งนี้ 
เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ฯ จ านวน 50 ชุด 
เก็บข้อมูลได้ 40 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80 โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม
โครงการ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านต่างๆ จากการส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 และสังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
  2.  ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านทักษะความรู้
และการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านวิทยากร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) การใช้เทคนิค การน าเสนอ และการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร 3) ระยะเวลาการจัดอบรม 4) ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการใช้ภาษาไทยและใช้เสียงเพ่ือการ
พูดอย่างถูกอักขรวิธี ตามล าดับ สามารถสรุปมีค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
  ด้านทักษะความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมด้านนี้
มีอยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้าร่วมอบรม 1) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและใช้เสียงเพ่ือการพูดอย่างถูกอักขรวิธี     
2) สามารถน าทักษะความรู้เป็นแนวทางพัฒนาการพูดและการแสดงได้ 3) ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องศิลปะ
การพูดในโอกาสต่างๆ 4) ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้จริง  และ 
5) ได้มีโอกาสแสดงออกและสืบสานพระราชกรณียกิจตามแนวทางแห่งพระราชด าริ ตามล าดับ 

ด้านวิทยากร พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมด้านนี้มีอยู่ในระดับมาก 1) การใช้
เทคนิค การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 2) การให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง  3) สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ 
และ 5) เนื้อหาสาระเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดอบรม ตามล าดับ 
  ด้านการด าเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมด้านนี้มีอยู่ในระดับมาก  1)
ระยะเวลาการจัดอบรม 2) สถานที่จัดอบรม 3) การประชาสัมพันธ์การอบรม 4) ด้านสื่อ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีส าหรับการอบรม และ 5) การอ านวยความสะดวกและการประสานงานของ ตามล าดับ 
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การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงการ 
 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผ่านการทดสอบการใช้ภาษาในการกล่าว
สุนทรพจน์ได้อย่างเหมาะสม 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมและฝึกทักษะการใช้ภาษา
ในการกล่าวสุนทรพจน์  ในหัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วย
โครงการพระราชด าริ” ได้อย่างเหมาะสมฯ จ านวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.6 จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 67 คน 
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

2. คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

มีนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวด
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือก
ประจ าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 คน ได้แก่ 
        1.นายชัยอนันต์ สัจจาวาท   คณะเกษตรศาสตร์
 นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย คนที่ 1 
        2. นางสาวอารี ราชรินทร์   คณะศิลปศาสตร์
 นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย คนที่ 2 
 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
1. แบบประเมินโครงการ 

 

การอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ 
โดยมีหัวข้อ “สร้างคนสร้างงานด้วยโครงการพระราชด าริ”   

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 ตึกส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
 

ค าอธิบาย แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบท้ัง 2 ตอน เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลท่ัวไป 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  และเติมข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ 

1.เพศ   ชาย    หญิง 
2.สังกัด   คณะเกษตรศาสตร์     คณะเภสัชศาสตร์     คณะวิทยาศาสตร์    

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์       คณะบริหารศาสตร์  
    คณะนิติศาสตร์         คณะรัฐศาสตร์   คณะศิลปประยุกต์ฯ  

 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ   คณะพยาบาลศาสตร์   อื่นๆ(โปรดระบุ).......................... 
 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านทักษะความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์      
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการใช้ภาษาไทยและใช้เสียงเพื่อการพูดอย่างถูกอักขรวิธี      
2.สามารถน าทักษะความรู้เป็นแนวทางพัฒนาการพูดและการแสดงได้      
3.ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องศิลปะการพูดในโอกาสต่างๆ      
4.ได้มีโอกาสแสดงออกและสืบสานพระราชกรณียกิจตามแนวทางแห่งพระราชด าริ      
5.ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้จริง      
ด้านวิทยากร      
1.การใช้เทคนิค การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้      
2.สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      
3.ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ      
4.เนื้อหาสาระเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดอบรม      
5.การให้ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง      
ด้านการด าเนินงาน      
1.ระยะเวลาการจัดอบรม      
2.สถานท่ีจัดอบรม      
3.การประชาสัมพันธ์การอบรม      
4.ด้านสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีส าหรับการอบรม      
5.การอ านวยความสะดวกและการประสานงานของเจ้าหน้าท่ี      

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .........................................................................................
.......................................................................................................................................*กรุณาส่งแบบสอบถามกับเจ้าหน้าท่ี* ขอบคุณค่ะ 
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2. ภาพกิจกรรม 
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3. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
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