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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการอบรมนักวิเทศสัมพันธส์ู่ความเป็นมืออาชีพ ภายใตโ้ครงการเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจริญดา บุญจันทร ์
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานวิเทศสัมพันธ ์
4.  วันและสถานที่จัดโครงการ 

ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
และประเทศให้มีความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยได้เริ่มด าเนินการอย่างจริงจังมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง อาทิเช่น การอบรมบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆที่ใช้ในอาเซียน การจัดวันอาเซียน การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และการเจรจาและลงนามความร่วมมือกับ
สถาบัน/หน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
และจัดกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ นั่นคือ นักวิเทศสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์  
 ดังนั้น จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่กลุ่มบุคลากรดังกล่าว จะต้องได้รับการเพิ่มพูนทักษะที่จ าเปน็ต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดโลกทศัน์ในด้านวิเทศสัมพนัธ์ เพื่อให้สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อันจะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนนุให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอย่างมปีระสทิธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้กับนักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือเปิดโลกทัศน์และศึกษาวิธีการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการประสานงานและความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคต 
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7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 จ านวนเป้าหมาย    60 คน 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  55  คน   
แบ่งเป็น 
- คณาจารย ์ม.อุบลฯ   9 คน 
- บุคลากร ม.อุบลฯ   14 คน 
- คณาจารย์ตา่งมหาวิทยาลัย  11 คน 
- บุคลากรต่างมหาวิทยาลัย  21 คน 

 
8. งบประมาณ    โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

8.1  แหล่งงบประมาณ  เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกจากบัญชโีครงการ จ านวน  85,868     บาท 
รายจ่ายโครงการ จ านวน  77,179.60 บาท 
ยอดคงเหลือ  จ านวน    8,688.40 บาท 

 

ล าดับที ่ รายการ ยอดเงินเบิก ยอดจ่ายจริง ยอดคงเหลือ หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร  24  มิถุนายน 2558 7,200 
   

 
 -ดร.สิรินทร์ทิพย ์ บุญมี  

 
1,800 

  

 
 -อาจารย์รักขิต  รัตจุมพฎ 

 
1,800 

  

 
 -ผศ.ดร.กชพร  น านาผล 

 
1,800 

  

 
 -นางสาวหทัยชนก  ลี้วิชัย  

 
1,800 

  

 
  

 
7,200 - 

 2 ค่าตอบแทนวิทยากร  6,000 
   

 
 -ผศ. พิชาญ  สว่างวงศ ์ 

 
3,600 

  

 
 -พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช  

 
1,200 

  

 
 -นางวรีทยา นธิิธานี 

 
1,200 

  

 
  

 
6,000 - 

 3 ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 7,508 
   

 
ค่าเดินทางไปราชการของ คุณหทัยชนก ลี้วิชัย 

    

 
 -ค่าชดเชยน้ ามนั (จา่ยให้คุณหทัยชนก)  

 
2,256 

  

 
 -ค่าที่พัก 690 x 2 วัน (ม.อุบลฯจ่าย)  

 
1,380 
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ล าดับที ่ รายการ ยอดเงินเบิก ยอดจ่ายจริง ยอดคงเหลือ หมายเหตุ 

 
ค่าเดินทางไปราชการของ ผศ.ดร.กชพร 

    

 
 -ค่าน้ ามนั (จา่ยให้ ผศ.ดร.กชพร )  

 
- 

  

 
 -ค่าที่พัก 850 x 1 วัน (ม.อุบลฯจ่าย)  

 
850 

  

 
ค่าเดินทางไปราชการของ ดร.นัทธพงศ ์

    

 
 -ค่าพาหนะรบัจ้างจาก อ.เมือง-ม.อุบล-อ.เมือง 

 
500 

  

 
  

 
4,986 2,522 

 4 ค่าเดินทางไปราชการของ  1,000 
   

 
 -พ.ต.ท. หญิง อนงค์  อรรครเดโช 

 
500 

  

 
 -คุณวรัทยา  นิธิธาน ี 

 
500 

  

 
  

 
1,000 - 

 5 ค่าเดินทางไปราชการของ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ 7,200 
   

 
 -ค่าพาหนะรบัจ้าง  

 
800 

  

 
 -ค่าโดยสารตั๋วเครื่องบิน  

 
3,000 

  

 
 -ค่าที่พัก 850 

 
850 

  

 
  

 
4,650 2,550 

 6 ค่าเดินทางไปราชการของคณะ  52,800 
   

 
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 15 คน x 3 วัน  

 
10,800 

  

 
 -ค่าที่พัก  

 
24,000 

  

 
 -ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง  

 
11,453.60 

  

 
 -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าผา่นทางพิเศษ  

 
400 

  
7 ค่าล้างอัดภาพ 

 

2,050 

 

โดยใช้เงินส ารอง
จ่ายจาก ค่า

เดินทางของคณะ  

 
  

 
48,703.60 4,096.40 

ยอดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป

ราชการของคณะ  
46,653.60  +      
ค่าล้างอัดภาพ 

2,050 

8 ค่าเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถยนต์ 4,160 
   



หน้า 4 จาก 12 
 

ล าดับที ่ รายการ ยอดเงินเบิก ยอดจ่ายจริง ยอดคงเหลือ หมายเหตุ 

 
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 240  บาทx 2 คน x 3 วัน  

 
1,440 

  

 
 -ค่าที่พัก 800 บาท x 2 คน x 2 วัน  

 
3,200 

  

 
  

 
4,640 -   480 

 

 
รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น  85,868 77,179.60 8,688.40 

  
 

9.  ขั้นตอนและผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

ที่ ขั้นตอนงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 ขออนุมัติหลักการ ได้รับอนุมัติหลักการในวนัที่ 11 พ.ค. 58  
2 เชิญคณะเข้าร่วม

โครงการและรวบรวม
รายชื่อหมดเขต 5 มิ.ย. 
58 

ส่งเอกสารไปคณะ 14 พ.ค. 58 โดยมีก าหนดรวบรวมรายชื่อ 5 มิ.ย. 58 
ส่งใบตอบรับแล้ว 

1. เภสัชศาสตร์ 2 คน 
2. เกษตรศาสตร์ 1 คน 
3. นิติศาสตร์ 2 คน 
4. บริหารศาสตร์ 2 คน 
5. วิศวกรรมศาสตร์ 2 คน 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 6 คน 
7. วิทยาศาสตร์ 2 คน 
8. ศิลปประยุกต์ 2 คน 
9. ศิลปศาสตร์ 1 คน 

สรุป อบรม 25 คน เดินทางไปดูงาน 15 คน 
คณะที่ไม่เข้าร่วม 

1. พยาบาลศาสตร ์
2. ศิลปประยุกต ์
3. รัฐศาสตร์ 

 

3 เชิญมหาวิทยาลัย
ใกล้เคียงเข้าร่วม
โครงการหมดเขต 12 
มิ.ย. 58 

ส่งเอกสารทางโทรสาร 14 พ.ค. 58 
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 18 พ.ค. 58 
ส่งใบตอบรับมาแล้ว 
1. มรภ. อุบลราชธานี 4 คน 
2. มรภ. บุรีรัมย์ 2 คน 
3. มรภ. ร้อยเอ็ด 8 คน 
4. ม.ขอนแก่น 8 คน 
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ที่ ขั้นตอนงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5. มรภ. ศรีสะเกษ 2 คน 
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 คน 
7. มรภ. สุรินทร์ 4 คน 
8. มรภ. สกลนคร 2 คน  
อบรม 32 คน เดินทางไปดูงาน 24  คน 
9. ส่งรายชื่อให้คุณภัคก์ฆวรรณเพื่อจองที่พักในกรุงเทพ แล้วในวันที่ 15 
มิ.ย. 58 

4 เชิญวิทยากร /
ประสานงานเร่ืองการ
เดินทาง 
- ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี  
- จัดหางานจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ส่งเอกสารทางโทรสาร 14 พ.ค. 58 
ส่งเอกสารทางอีเมล์ 18 พ.ค. 58 
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 18 พ.ค. 58 
ยืนยันแล้ว 
1. อ. พิชาญ เดินทางมาโดยเคร่ืองบิน วนัที่ 22 มิ.ย. 58 TG 2024 

เที่ยวเวลา 12.30-13.25 และกลับวันที่ 23 มิ.ย. 58 TG 2029 
เที่ยวเวลา 18.05-19.และจองรถตู้รับ-ส่งที่สนามบินเรียบร้อยแล้ว 

2. จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี วทิยากรคือ คุณ วรัทยา นิธิธานี 
089 7170746 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ทะเบียนรถ กน.662 
อบ 

3. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  คือ พ.ต.ท. หญิง อนงค์ 
อรรคเดโช  

4. จองตั๋วเคร่ืองโดยสารและส่งตั๋วให้ อ. พิชาญ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58 
แล้ว 

5. จองห้องพักให้ อ. พิชาญ  1 ห้อง เข้าวันที่ 22 มิ.ย. ออก 23 มิ.ย. 
58 

6. ประสาน สารวัตรอนงค์ เร่ืองเอกสารประกอบการบรรยายแล้ว 
โดยจะสง่ให้ทางอีเมล์ 

7. ประสานวิทยากรเพื่อขอรับเอกสารประกอบการบรรยาย กับ 
จัดหางาน และ อ. พิชาญ แล้วในวันที่ 16 มิ.ย. 58 

 

5 ท าหนังสือขอเข้าศึกษาดู
งาน ม. มหิดล ม.ศว. 
และ ม. ธรรมศาสตร ์

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 18 พ.ค. 58 
ส่งเอกสารทางโทรสาร 18 พ.ค. 58 
ยืนยันแลว้ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย 
1. ม.ธรรมศาสตร์ ผู้ประสานงาน  

คือ คุณ นาตยา 02 6132009 nattaya.oia.tu@gmail.com 
หรือ คุณ อิสรา 081 5521453 issara@tu.ac.th 
ที่อยู่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรท์่าพระจนัทร์ 2 เขตพระนคร กทม 

 

mailto:nattaya.oia.tu@gmail.com
mailto:issara@tu.ac.th
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ที่ ขั้นตอนงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
10200 

2. มหาวิทยาลยัมหิดล แจ้งยกเลิกแล้วโดยเปลีย่นเปน็ มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ ซึ่งได้ท าหนังสอืพร้อมแนบรายชื่อผู้เดินทางแลว้  
**อาจารยป์ระสานดา้ยวาจาแลว้ 

3. ส่งรายชื่อผูดู้งานให้ ม. ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 58 แล้ว 
6 พาหนะ 

1. รถบัสเดินทางไป
ราชการ 

2. รถตู้รับ-ส่งวิทยากร
ที่สนามบนิ 

1. เดินทางไปราชการ คือ 40-0255 นายชยตุ แก้วสนิท 
2. รับ-ส่ง อ. พิชาญ คือ นข 2621 นายไพรัตน์ ประทุมเลิศ 
3. ประสาน พขร. และยนืยันก าหนดการ 

 

7 สถานที่ในการจัดอบรม ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส  

8 อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วันที่ 23-24 
มิ.ย. 58 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท x 60 คน x 4 คร้ัง 
- อาหารกลางวัน 79 บาท x 60คน 
 - อาหารกลางวัน 129 บาท x 60 คน 
= 13,120 บาท 
ได้รับอนุมัติหลักการค่าอาหารแล้ว 
1. ยืนยันการจัดงานและจ านวนอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมทั้ง

จ านวนที่นัง่แล้ว เมื่อวันที่ 11 มถิุนายน 2558 
2. ตรวจสอบการจัดสถานที่การจัดงาน 22 มิ.ย. 58 

 

9 ที่พักส าหรับผู้เข้าร่วม
อบรมจากมหาวิทยาลัย
อ่ืน 

1. จองห้องพักให้ มรภ. บุรีรัมย์ 1 ห้อง เข้าพัก 22 มิ.ย. ออก 25 มิ.ย. 
58 ผู้ประสานงาน คือ คุณ กรรณิการ์ ดวงเด่น 083-8621413 
kannika.hs@gmail.com 

2. จองห้องพักให้ มรภ. ร้อยเอ็ด 5 ห้อง เข้าพัก 23 มิ.ย. ออก 25 
มิ.ย. 58 ผู้ประสานงาน คือ คุณอมรรัตน์ อธิจันทร์  080-4042336 
meenoi_123@hotmail.com 

3. จองห้องพักให้ มรภ. ศรีสะเกษ 1 ห้อง เข้าพัก 23 มิ.ย. ออก 25 
มิ.ย. 58  ผู้ประสานงาน คือ คุณสมใจ แสงพงษ์ 098-5972090 
seangphong@outlook.com 

4. จองห้องพักให้คณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 ห้อง เข้าพัก 22 มิ.ย. ออก 
25 มิ.ย. 58 ผู้ประสานงานคือ คุณมงคล กลิ่นศรีสุข 088-
3387511 mongkl@kku.ac.th 

5. จองห้องพักให้ มรภ. สกลนคร 2 ห้อง 
6. จองที่พักให้ มรภ. สุรินทร์ 2 ห้อง 
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ที่ ขั้นตอนงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
7. จองห้องพัก มมส. 2 ห้อง 

10 ที่พักส าหรับผู้เดินทางไป
ศึกษาดูงาน  

1. ได้รายชื่อครบแลว้   

11 จัดท าเอกสารขออนุมัติ/
เบิกจ่ายค่าใช้จา่ย
เดินทางไปราชการ 
- วิทยากร  3 ท่าน 
- ผู้เข้าร่วมศึกษาดู

งาน 

1. ด าเนินการท าใบชมพู และแบบรายงานเดินทางไปราชการให้ อ. พิ
ชาญแล้ว 

2. ด าเนินการท าใบใบชมพู และแบบรายงานเดินทางไปราชการให้
วิทยากร 2 ท่าน แล้ว 

3. ด าเนินการท าใบชมพูให้ผู้ศึกษาดูงานและพขร. แล้ว 
4. จัดท าแบบรายงานเดนิทางไปราชการของผู้ศึกษาดูงาน และ พขร. 
5. ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว  

 

13 จัดท าเอกสารขออนุมัติ/
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
วิทยากร 

1. ได้รับอนุมัติหลักการจากองคลงัแล้ว 
2. จัดท าเอกสารใบส าคัญให้วิทยากรและซองเงินวิทยากรแล้ว 
3. เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร อ. พิชาญ 3600 บาท ที่เหลือท่านละ 

1200 บาทและวิทยากรเสวนา อัตรา ชมละ 600 บาท 
4. ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว  

 

14 จัดท าเอกสารขออนุมัติ
ค่าอาหาร 

1. ได้รับอนุมัติหลักการจากองคลงัแล้ว 
2. ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว  

 

15 จัดเตรียมของที่ระลึก
วิทยากร/ศึกษาดูงาน 

1. วิทยากร ถ้วยเบญจรงค ์
2. ศึกษาดูงาน เทียน และแฟลช็ไดร์ฟ 
3. จัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร/ศึกษาดูงานแล้ว 

 

16 เอกสารลงทะเบียน 
แบบประเมนิโครงการ  
ค ากล่าวเปิด-ปิดงาน 
ป้ายชื่อวิทยากร 

1. ด าเนินการท าใบลงทะเบียนแลว้ 
2. จัดท า ปา้ยชื่อวิทยากร  
3. จัดท าแบบประเมนิ  
4. จัดท าค ากลา่วเปิด-ปิดงาน  

 

17 เตรียมเอกสารบรรยาย 
 

1. อยู่ระหว่างการประสานวทิยากร  
2. ประสานวิทยากรทุกท่าน เพื่อขอรับเอกสารประกอบการบรรยาย

แล้ว 

 

18 พิธีกร 1. พิธีกรวันที่ 23 มิ.ย. 58 
2. พิธีกรเสวนา 24 มิ.ย. 58 
3. มอบหมายพิธีกรแล้ว 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 58 
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10.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
10.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 28 คน   คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 

10.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
จากการอบรมโครงการนักวิเทศสัมพันธ์สู่ความเปน็มืออาชีพ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 ณ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจ านวน 55 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยในเขตภาคอีสาน โดยแบบ
ประเมินมีคะแนนความพงึพอใจจาก 1-5 ซึ่ง 1 คือระดับความพงึพอใจน้อยที่สุด และ 5 คือระดบัความพึงพอใจมาก
ที่สุด สามารถแบ่งคะแนนเฉลี่ยออกได้เป็น 5 ช่วง ดังนี้ 

 

 คะแนน   ช่วงคะแนน                 ระดับความคิดเห็น 
     5   4.51 – 5   มากที่สุด 

      4   3.51 – 4.50   มาก 
      3   2.51 – 3.50   ปานกลาง 
      2   1.51 – 2.50   น้อย 
      1   1 – 1.50   น้อยที่สุด 
 

จากการประเมินโครงการครั้งนี้ มีผู้ส่งแบบประเมนิจ านวน 28 คน โดยเฉลี่ยแล้ว มีคะแนนความพึงพอใจที่ 
4.27 ซึ่งเป็นระดบัความพึงพอใจมาก สามารถแบ่งการประเมินออกได้เป็น 2 ด้าน คือ  
1. ความพึงพอใจด้านการฝึกอบรม     คะแนนเฉลี่ย  4.32  
2. ความพึงพอใจด้านวิทยากร    คะแนนเฉลี่ย 4.23 
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ผู้เข้าร่วมอบรมได้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านการฝกึอบรม โดยให้คะแนนเฉลี่ยแลว้ที่ 4.32 ซึ่ง
เป็นระดับความพึงพอใจมาก สามารถแบ่งออกได้ 5 ข้อ เรียงตามล าดบั ดังนี้ 

1. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม  คะแนนเฉลี่ย 4.57 
2. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงตามความต้องการของท่าน   คะแนนเฉลี่ย 4.43 
3. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม     คะแนนเฉลี่ย 4.29 
4. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม     คะแนนเฉลี่ย 4.18 
5. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสม     คะแนนเฉลี่ย 4.11 
รายละเอียดตามแผนภูมิที ่1 
 

 
แผนภูมิที่ 1 
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ด้านวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมให้คะแนนความพงึพอใจเฉลี่ยที่ 4.23 ซึ่งเป็นระดับความพึงพอใจมาก สามารถ

แบ่งออกได้ 5 ข้อ เรียงตามล าดบั ดังนี้ 
1. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ  คะแนนเฉลี่ย 4.36 
2. การเรียงล าดับบรรยายเน้ือหาได้ครบถ้วน    คะแนนเฉลี่ย 4.36 
3. การตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน    คะแนนเฉลี่ย 4.29 
4. การใช้เวลามีความเหมาะสม     คะแนนเฉลี่ย 4.21 
5. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น   คะแนนเฉลี่ย 3.93 
รายละเอียดตามแผนภูมิที ่2 

 

 
แผนภูมิที่ 2 



หน้า 11 จาก 12 
 

11.  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- ข้อเสนอแนะด้านการอบรม 

1. หัวข้อบทบาทหนา้ที่และคุณลักษณะที่ดีของนักวิเทศสัมพนัธ์ การบรรยายค่อนข้างเป็นเชิงลึก เน้นการบริหาร
มากกว่าการปฏิบตัิงาน จนท. ส าหรับนักวิเทศฯ มือใหม่อาจจะยังไม่เห็นภาพ 

2. การบรรยายของ ตม. ควรจะมีชว่งเวลาให้ถามค าถาม 
3. หัวข้อ ตม. ผู้บรรยายมีความรู้ เนื้อหาแน่น แตบ่รรยายค่อนข้างเร็วและไม่เปิดโอกาสให้ซักถาม 
4. "การบรรยาย จาก ตม. มีประโยชน์มาก ได้อัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้ใช้ในการท างานจริง แต่เนื้อหาเยอะมาก 

ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเลย ส่วนการบรรยายของจัดหางานจังหวัด ให้ข้อมูลที่
กว้างเกินไป กวา่จะถึงข้อมูลทีน่กัวิเทศได้ใช้จริง คือเร่ืองการจ้างงานชาวต่างชาติ เวลาก็หมดไปเยอะแล้ว 
ส่วนการเสวนาในวนัที่ 24 จัดได้ดีค่ะ 

5. เสนอให้มี session สานสัมพนัธใ์ห้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักกันค่ะ 
6. อยากให้เป็นการอบรมเชิง Workshop มากข้ึน และมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมมากขึ้น เพื่อให้นักวิเทศมี

ความคุ้นเคยกันมากข้ึน และไม่เคอะเขิน ซึ่งเป็นการดีในการสรา้งความร่วมมือในอนาคต 
7. อยากเสนอให้มีการท า Workshop เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการท าความรู้จักผู้เข้าร่วม

โครงการท่านอ่ืน ๆ มากยิ่งขึน้ 
8. ในบางช่วงของการอบรม เนื้อหาค่อนข้างเยอะเกินไป วิทยากรพูดเร็วเกินไป และเปิดโอกาสให้สอบถามน้อย 

 
- ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ 

1. ผ้าคลุมโต๊ะ นัง่ประชุม ควรให้ยาวเลยเข่า เนื่องจากบางทา่นใสก่ระโปรงสัน้ บางครั้งอาจไมไ่ด้ระวัง 
2. มาอุบลครั้งแรกค่ะ หากทางผู้จดัมีโปรแกรม Campus tour หรือ City tour จะท าให้ตื่นเต้นขึน้ค่ะ" 
3. พาไปศึกษาดูงานตา่งประเทศ 
4. บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมส าหรับนักวิเทศสัมพันธ์ 
5. ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่มสี่วนสร้างเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ในภาคอีสาน 
6. ขอบคุณที่จัดโครงการนี้ และหวังว่าจะจดัอีกในปีต่อ ๆ ไปค่ะ 
7. เจ้าหน้าที่เปน็มิตร ดูแลเอาใจใสด่ีมากค่ะ 
8. เยี่ยมมากค่ะ 
9. อยากให้ มอบ. จัดกิจกรรมเช่นนี้ เพื่อเป็นการรักษาสัมพนัธ์ระหว่างนักวิเทศสัมพนัธ์ 
10. คร้ังต่อไปเชิญด้วยนะคะ 
11. กิจกรรมที่จัด ท าให้ได้รับความรู ้มีประโยชน์ต่องงานวิเทศมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ที่ ม.อุบลจัดให้ 

อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ตอ่ไปค่ะ 
12. อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้อีก 
13. เนื้อหาการอบรมตรงตามความต้องการของผู้ท างานวิเทศสัมพนัธ์ มีประโยชน์มากค่ะ 
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12.  จุดแข็งของโครงการ 
- วิทยากรที่มาให้ความรู้ เป็นผู้เชีย่วชาญ มีความรู้ความสามารถในด้านนัน้ๆ 
- มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เหนียวแน่น 9 มหาวิทยาลัยในเขตภาคอีสาน 
- ความพร้อมด้านสถานที่ ทั้งที่พกัและห้องประชุม 
- สถานที่ตัง้ขอมหาวิทยาลัย ท าให้ผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เดินทางมาสะดวก 
- ได้รับความสนใจ และให้ความร่วมมือระหว่างการอบรมเป็นอยา่งดี 
- มหาวิทยาลยัที่ไปศึกษาดงูาน เป็นมหาวิทยาลยัแนวหนา้ของประเทศไทย และมปีระสบการณด์้านวิเทศ

สัมพันธ์มานาน 
- เนื้อหาในการอบรมมีประโยชน์โดยตรงต่อสายงานวิเทศสัมพันธ ์สามารถน าไปใชไ้ด้จริง 

 

13.  จุดอ่อน /ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 
- มีเวลาในแต่ละหัวข้อการอบรมไม่เพียงพอ ท าให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถสอบถามวิทยากรในเร่ืองที่สนใจเป็น

พิเศษได้ 
- การอบรมในคร้ังนี้ไม่มีชว่งให้ผู้เข้าร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้ผู้เข้าร่วมมีระยะห่างระหว่างกันพอสมควร 
- ผู้เข้าร่วมอบรมบางทา่นไม่สามารถร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานทีก่รุงเทพฯ ได้เนื่องจากติดภารกิจที่คณะต้น

สังกัด 
 

14.  งานที่ต้องด าเนินการต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 
- ติดต่อเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะ เพื่อให้ความสัมพันธ์ดา้นวิเทศสัมพนัธ์เหนียวแนน่ยิ่งขึน้  

ระหว่าง 9 มหาวิทยาลัย 
- ประสานทั้ง 9 มหาวทิยาลัย เพือ่หารือ แนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 

 
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
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7) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 
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ภาพบรรยากาศการเดินทาง 
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ภาพบรรยากาศการแลกเปลีย่นข้อมลูการท างานด้านวิเทศสมัพนัธ์กบั มศว 

 
 

 

  
 

  
 



 
 

 

ภาพบรรยากาศการมอบของที่ระลกึ ที่ มศว 
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ภาพบรรยากาศการแลกเปลีย่นข้อมลูการท างานด้านวิเทศสมัพนัธ์กบั มธ 

  
 

  
 

  
 

  



ภาพบรรยากาศการมอบของที่ระลกึ ที่ มธ 

  
 

  
 

ภาพหมูค่ณะศกึษาดงูานและคณะต้อนรับจาก มธ 

  
 

 

 

 




