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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานโครงการอบรม 
 งานอาคารสถานที่ กองกลาง ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ การจัดโครงการอบรม เรื่อง การ
บริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุ ได้เพ่ิมพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้าง รวมทั้ง
การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ สอดคล้องกับการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน (ส านักงานอธิการบดี) ประจ าปีการศึกษา 2564 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจการ
สนับสนุนวิชาการ โดยด าเนินการจัดท าโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ก าหนดการอบรม วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  และ
รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) มีผลด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน การด าเนนิงาน 

1 มี ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เด็ น ก า ร
พัฒนาการให้บริการตามพันธกิจ
ข อ งห น่ ว ย ง าน อ ย่ า งน้ อ ย  1 
ประเด็น มีการรวบรวมข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร 

1. จัดท าบันทึกข้อความท่ี อว 0641.01(1)/0057 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานการติดตาม
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
2565 และโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงาน
ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 
(เอกสารแนบ 1) 
2. จัดท าก าหนดการอบรม  และประสานงาน
วิทยากร พร้อมขอประวัติวิทยากร (เอกสารแนบ 2) 

ข้อ1-ข้อ2
ด าเนินการ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 

2 มี การก าหนดแผนการพัฒ นา
คุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ
ค่ า เป้ าห ม ายของแผน พั ฒ น า
หน่วยงาน ตามประเด็นการพัฒนา
ที่ ก าห น ด ใน ข้ อ  1  โดยค วาม
เห็นชอบจากผู้บริหาร 

3. จัดท าโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงาน
ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ ระบุตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน และงบประมาณ
ของโครงการ (เอกสารแนบ 3) 
4. จัดท าบันทึกข้อความท่ี อว 0641.01(1)/0066 ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรม
และงบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 4)  

ข้อ3-ข้อ4
ด าเนินการ
เรียบร้อย 
 
 
 
 

3 มีระบบและกลไกการขับเคลื่อน
แผนงานสู่การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

5. จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดโครงการ อบรม 
เรื่อง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
โดยผู้บริหารลงนาม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 
(เอกสารแนบ 5) 
6. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร เสนอผู้บริหารลงนาม 
(เอกสารแนบ 6) 

ข้อ5-ข้อ8
ด าเนินการ
เรียบร้อย 
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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

7. จัดท าบันทึกข้อความที่ อว 0641.01(1)/0081 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรม เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆส่งรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรม (เอกสารแนบ 7) 
8. จัดท าบันทึกข้อความท่ี อว 0641.01(1)/0083 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรม
อบรม เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุญาต (เอกสารแนบ 8) 

4 มี ก า ร ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมิ น ผลความส า เร็จ  ตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว้ในข้อ 
2 

9. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดโครงการ
อบรม วันที่  21 มีนาคม 2565 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมอบรม (เอกสารแนบ 9) 
10. การจัดท าแบบทดสอบ และแบบประเมิน  
    10.1 จัดท าแบบทดสอบ ก่อนการอบรม Pre-
Test ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 20 ข้อ 
    10.2 จัดท าแบบทดสอบ หลังการอบรม Post-
Test ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 20 ข้อ 
    10.3 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
อบรม ในรูปแบบออนไลน์ 
11. วิเคราะห์ผลแบบทดสอบ ก่อน-หลัง การอบรม 
(เอกสารแนบ 10) 
12. วิ เคราะห์ ผลจากแบบประเมินการอบรม 
(เอกสารแนบ 11) 

ข้อ9-ข้อ12 
ด าเนินการ
เรียบร้อย 

5 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม และมีการเผยแพร่ผลการ
พัฒนาสู่สาธารณะ 

13. เอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ (เอกสารแนบ 12) 
    13.1 เอกสารของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการ
จัดท าไฟล์PDF และเอกสารอ้างอิง เพ่ือน าไปจัดท า
เอกสารหรือคู่ มื อ  การบริหารงานก่อสร้างใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 
        13.1.1 บัญชีราคามาตรฐานสิ่ งก่อสร้าง 
ธันวาคม2564 : ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564  
        13 .1 .2  บั ญ ชี ราค าม าตรฐาน ครุภั ณ ฑ์ 
ธันวาคม2564 : ส านักงบประมาณ  
        13 .1 .3 บัญ ชี ราคาค่ าวัสดุก่ อสร้ างและ
ค่ า แ ร ง ง า น  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 5  : ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)  
        13.1.4 ว281 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่  : 
กรมบัญชีกลาง 
        13 .1 .5 พรบ .การจัดซื้ อจัดจ้ างและการ
บริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 
        13.1.6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

ข้อ13-ข้อ15 
ด าเนินการ
เรียบร้อย 
 
ข้อ16  
น าข้อมูลลง
เผยแพร่ใน
ระบบ
สารสนเทศ
ของส านักงาน
อธิการบดี 
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จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
        13.1.7 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ธันวาคม 2564 : กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
    13.2 เอกสารของวิทยากร  
        13 .2 .1  เอกสารประกอบการบรรยาย 
ภาพรวมและทิศทางการบริหารงานก่อสร้างใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ : อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย 
        13.2.2 เอกสารประกอบการบรรยาย แนว
ทางการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับงาน
จ้างก่อสร้าง : ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ 
14. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดโครงการ
อบรม เพ่ือสรุปผลโครงการอบรม 
15. จัดท าเอกสารสรุปผลโครงการ  
16. เผยแพร่ข้อมูลการอบรมในระบบ-เว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 

 

หมายเหตุ : เอกสารแนบรวบรวมไว้แสดงในชุดเอกสารการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ส่วนที่ 2 ภาพแสดงการจัดอบรม โครงการอบรมการบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 

 
ภาพที่ 1 การจัดอบรมภายในห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

 

 
ภาพที่ 2 พิธีเปิดการอบรม โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 
ภาพที่ 3 วิทยากร : อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย 

 

 
ภาพที่ 4 การถ่ายทอดการอบรม รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) 
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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 
ภาพที่ 5 วิทยากร : ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ 

 

 
ภาพที่ 6 การถ่ายทอดการอบรม รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) 
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ภาพที่ 7 ช่วงเสวนา และถาม-ตอบปัญหา กับวิทยากร 4 ท่าน ประกอบด้วย  

อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย  
ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร  
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุชสวัสดิ์ 

 

 
ภาพที่ 8 การถา่ยทอดสัญญาณช่วงเสวนา รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยเปิดช่อง 

CHAT ให้ผู้เข้าอบรมทางออนไลน์ สามารถส่งค าถามมาสอบถามได้ 
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ภาพที่ 9 ถึง ภาพที่ 12  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้ง 4 ท่าน 
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ส่วนที่ 3 วุฒิบัตรส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับวุฒิบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากการอบรม ใน

รูปแบบ Google ฟอร์ม โดยระบบ จะส่งวุฒิบัตร ไปตามท่ีอยู่ อีเมล์ (E-mail) ที่ผู้เข้ารับการอบรมระบุไว้ 
 

 
 

ตัวอย่าง วุฒิบัตรที่ส่งให้ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจครบถ้วน 
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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ส่วนที่ 4 สรุปผลแบบทดสอบ ก่อนการอบรม (Pre-Test) และ หลังการอบรม (Post-Test) 
 การท าแบบทดสอบโครงการอบรมการบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีจ านวนค าถาม 20 ข้อ 
เลือกค าตอบที่ถูกต้องจาก 4 ตัวเลือก ให้ผู้เข้ารับการอบรม ท าแบบทดสอบ ก่อนการอบรม (Pre-Test) 1 ครั้ง และ 
หลังการอบรม (Post-Test) 1 ครั้ง เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม โดยเปิดให้ผู้เข้ารับการ
อบรม สแกนคิวอาร์โค้ด และท าแบบทดสอบผ่านรูปแบบโปรแกรม Quizizz โดยมีผู้เข้าอบรมร่วมท าแบบทดสอบ
ก่อนการอบรม (Pre-Test) จ านวน 56 คน และ ท าแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-Test) จ านวน 44 คน เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม Quizizz ผู้ที่เข้าอบรมและท าแบบทดสอบก่อนและหลังครบถ้วน มีจ านวน 34 คน มี
ผลวิเคราะห์การท าแบบทดสอบ ก่อน และ หลัง การอบรม ตามตาราง ดังนี้ 
 

 รูปที่ 1 โปรแกรมแสดงผลวิเคราะห์การท าแบบทดสอบ ก่อนการอบรม (Pre-Test) 

 
 

รูปที่ 2 โปรแกรมแสดงผลวิเคราะห์การท าแบบทดสอบ หลังการอบรม (Post-Test) 

 
 



11 
 

สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์การท าแบบทดสอบ ก่อนการอบรม (Pre-Test) และ หลังการอบรม (Post-Test) 
ข้อ ค าถาม ผลการท าแบบทดสอบ 

ก่อนการอบรม (Pre-Test) หลังการอบรม (Post-Test) 
จ านวนผู้ท าแบบทดสอบ 34 คน จ านวนผู้ท าแบบทดสอบ 34 คน 

Correct Incorrect Unatte
mpted 

Question 
Accuracy 

(%) 

Correct Incorrect Unatte
mpted 

Question 
Accuracy 

(%) 

1 เป้าหมายในการบริหารงาน
ก่อสร้างคืออะไร 

25 8 1 78 32 1 1 90 

2 ช่วงใดของโครงการที่ผู้
บริหารงานก่อสร้างควรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
มากท่ีสุด 

10 23 1 32 8 25 1 22 

3 ความล้มเหลวของโครงการใน
มุมมองเจ้าของโครงการที่
เกิดข้ึนมากท่ีสุดคืออะไร 

10 23 1 25 5 28 1 18 

4 ข้อใดเป็นหลักการบริหาร
โครงการตาม PMBOK 

5 28 1 17 15 19 0 40 

5 ข้อใดคือวางแผนงานโดยใช้
หลัก Work Breakdown 
Structure (WBS) 

14 19 1 39 20 14 0 54 

6 ข้อใดเป็นการควบคุมความ
เสี่ยงที่ใช้งานก่อสร้างคือข้อใด 

23 10 1 73 28 5 1 79 

7 เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อใด
ส าคัญที่สุด 

18 15 1 53 23 10 1 65 

8 ข้อใดเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถ
ใช้ขอขยายระยะเวลางาน
ก่อสร้างได้ตามกฎหมาย 

8 25 1 16 15 18 1 40 

9 วิธีการใดที่สามารถท าการ
ก่อสร้างโดยไม่ต้องขออนุญาต
จากศาล 

15 18 1 42 16 17 1 54 

10 แผนงานข้อใดคือ Critical 
Path และ Total Float ที่
มากที่สุด 

8 25 1 19 13 20 1 34 

11 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการ
ใช้ CPM ในการบริหาร
โครงการ 

3 30 1 12 3 30 1 9 

12 ข้อใดเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
บริหารงานก่อสร้างส าหรับ
ผู้รับเหมา 

26 7 1 80 33 1 0 88 
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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

13 ข้อใดเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
แล้วจะท าให้โครงการเกิด
ความเสียหายมากที่สุด 

16 17 1 46 22 11 1 61 

14 ข้อพึงระวังใดในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับผู้บริหารงานก่อสร้าง 

19 14 1 60 29 5 0 77 

15 ความเสี่ยงในงานก่อสร้างที่
ส่งผลกระทบต่อโครงการมาก
ที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

12 21 1 28 12 21 1 31 

16 ระบบป้องกันดินพังส าหรับ
งานอาคารระบบใดที่เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

7 27 0 25 20 14 0 50 

17 ข้อควรระวังในการใช้งาน
ระบบ Post Tension คือ
อะไร 

19 14 1 57 30 4 0 84 

18 ข้อเสียเปรียบของระบบ
ชิ้นส่วนส าเร็จรูปเทียบกับ
ระบบดั้งเดิมส าหรับบ้าน 1 
หลัง 

11 22 1 21 5 29 0 13 

19 เหตุผลส าคัญท่ีผู้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใช้ระบบ
ส าเร็จรูปแทนระบบดั้งเดิม
ส าหรับโครงการ 

17 16 1 50 26 8 0 65 

20 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องมี
ข้อมูลส าคัญอะไรบ้าง 

28 5 1 80 33 1 0 95 

ค่าเฉลี่ย ความถูกต้องในการตอบค าถาม 43 %  53 % 
 

 จากตารางสรุปผลการท าแบบทดสอบ มีจ านวนผู้ท าแบบทดสอบ 34 คน พบว่า ผลการท าแบบทดสอบ
ก่อนการอบรม (Pre-Test) ค่าความถูกต้องในการตอบค าถาม (Question Accuracy) มีค่าเฉลี่ยที่ 43 % และ ผล
การท าแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-Test) ค่าความถูกต้องในการตอบค าถาม (Question Accuracy) มี
ค่าเฉลี่ยที่ 53 % 
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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ส่วนที่ 5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมการบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลังจากผ่านการอบรม โครงการอบรมการบริหารงาน
ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดโครงการเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยผู้เข้ารับการอบรม
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ สรุปผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ของผู้ตอบแบบประเมิน) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอบรม ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านวิทยากร 
2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
2.3 ด้านการด าเนินงานโครงการอบรม 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ของผู้ตอบแบบประเมิน) 
ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ผู้บริหาร 9 11.69 
2. อาจารย์ 4 5.19 
3. เจ้าหน้าที่ 48 62.34 
4. ผู้ควบคุมงานที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 10 12.99 
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6 7.79 

รวม 77 100 
 

จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 77 คน มาจากกลุ่ม เจ้าหน้าที่ จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.34 ผู้ควบคุมงานที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99 ผู้บริหาร จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.69 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.79 และ อาจารย์ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.19 
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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอบรม 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 
1 

น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
พอใช้ 

4 
ดี 

5 
ดีมาก 

2.1 ด้านวิทยากร      4.56 91.27 
1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี
ความชัดเจนและตรงประเด็น 

   28 49 4.64 92.73 

2.ความครบถ้วนของเนื้อหา   2 31 44 4.55 90.91 
3.การเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และตอบข้อซักถาม 

  2 31 44 4.55 90.91 

4.การตอบค าถามของวิทยากร   1 32 44 4.56 91.17 
5.เอกสารประกอบการอบรม   1 34 42 4.53 90.65 
2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ      3.99 79.81 
1.ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การอบรม 7 16 29 12 13 3.10 62.08 
2.ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม   13 41 23 4.13 82.60 
3.ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม   7 32 38 4.40 88.05 
4.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 

  8 31 37 4.32 86.49 

2.3 ด้านการด าเนินงานโครงการ
อบรม 

     4.46 89.13 

1.การประชาสัมพันธ์โครงการ   4 37 36 4.42 88.31 
2.ขั้นตอนการลงทะเบียน   1 37 39 4.49 89.87 
3.เอกสารและสื่อประกอบโครงการ
อบรม 

  1 44 32 4.40 88.05 

4.ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์และการใช้เทคโนโลยี
ในการอบรม 

  4 38 35 4.40 88.05 

5.ระยะเวลาในการอบรม   6 42 29 4.30 85.97 
6.สถานที่ในการอบรมมีความ
เหมาะสม 

   30 47 4.61 92.21 

7.การให้บริการและอ านวยความ
สะดวก/การประสานงาน 

  3 27 47 4.57 91.43 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.37 87.47 
 

จากตารางแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการอบรม วัดระดับความพึงพอใจ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการด าเนินงานของโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับ ดี โดยผลประเมินด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ ดี มาก ผล
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สรุปรายงานการจัดโครงการอบรม เร่ือง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับ ดี และผลประเมินด้านการด าเนินโครงการอบรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับ ดี  

การประเมินด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ก่อน การอบรม มี
ค่าเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับ พอใช้ และความรู้ความเข้าใจ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับ ดี  
 
หมายเหตุ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
 คะแนน  4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 คะแนน  3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ดี 
 คะแนน  2.51 - 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 คะแนน  1.51 - 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 
 คะแนน 1.00 - 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
ร้อยละความพึงพอใจ 
 ร้อยละ  91 – 100 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 ร้อยละ  71 – 90  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ดี 
 ร้อยละ  51 – 70  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  พอใช้ 
 ร้อยละ  31 – 50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 
 ร้อยละ  21 – 30  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

 
 
 
 

งานอาคารสถานที่  
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

  31 พฤษภาคม 2565 
 


