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รายงานสรุปผลโครงการ “ประชุมถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการปฏิบัติ” 

วันท่ี  7 กันยายน 2563 

ณ  หองประชุมเสนาะกล่ินงาม ช้ัน 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 21 กันยายน 2563 เพ่ือใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติในระดับ

หนวยปฏิบัติอยางแทจริง จึงจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการถายทอดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสูผลสําเร็จ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและ

บุคลากรทุกภาคสวน 

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและคณะ/สํานัก/สถาบัน ครอบคลุมทุกภารกิจและ

สอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (2560-2564) 

และแผนปฏิบัติราชการประจาํป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3. เปาหมาย  

3.1 ผูเขารวมประชุม จํานวน 190 คน ประกอบดวย 

3.1.1 ผูบริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการ) (10 คน)  

3.1.2 คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน (12 คน) 

3.1.3 รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ทุกคน (33 คน) 

3.1.4 ผูชวยคณบดี/ผูอํานวยการ (33 คน) 

3.1.5 หัวหนาสํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ (12 คน) 

3.1.6 ประธานสาขาวิชา (55 คน) 

3.1.7 ผูอํานวยการกอง/หัวหนาศูนย/หัวหนากลุมงาน (9 คน) 

3.1.8 นักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือเจาหนาท่ีท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและ

แผน สงักัดคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง (26 คน) 
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4. เครื่องมือในการประเมิน  

4.1 เครื่องมือในการประเมิน ไดแก แบบวัดความเขาใจ การนําไปใชและความพึงพอใจของ

ผู เขารวมประชุม “ถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป  ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการปฏิบัติ” 

แบบสอบถาม ประกอบไปดวยคําถามปลายปด (Close-Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open-

Ended Question) ซ่ึงแบงเนื้อหาของคําถามออกเปน 4 ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานะ

ผูเขารวมประชุม สังกัด เปนคําถามปลายเปดแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 2 ขอ 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามระดับความเขาใจของผูเขารวมประชุมและการนําไปใชของแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบไปดวย  

    ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

    ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

    ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน 

    ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

  เปนแบบสอบถามเลือกตอบตอบ (Check list) จํานวน 30 ขอ โดยลักษณะของคําถามแตละขอมี

คําตอบใหเลือกในลักษณะการประมาณคา (Rating Scale)   

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม เปนแบบสอบถามเลือกตอบ

ตอบ (Check list) จํานวน 4 ขอ โดยลักษณะของคําถามแตละขอมีคําตอบใหเลือกในลักษณะการประมาณคา 

(Rating Scale) 

  ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นในการจัดประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น

อยางเต็มท่ีตอการประชุม เพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2 การวิเคราะหขอมูล โดยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําเสนอผลการประเมินเปน

ตารางประกอบความเรียง 

4.3    การแปลผลการประเมินระดับความคิดเห็น มีหลักเกณฑดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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5. ผลการประเมิน โครงการ “ประชุมถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู

การปฏิบัติ” 

รายงานการประเมินผลการประเมิน โครงการ “ประชุมถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการปฏิบัติ” วันท่ี  7 กันยายน 2563 ณ  หองประชุมเสนาะกลิ่นงาม ชั้น 2 

อาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผู เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ไดแก 

กลุมเปาหมาย จํานวน 33 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหาร 2) คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 3) รอง

คณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 4) หัวหนาสํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ 5) ประธานสาขาวิชา       

6) ผูอํานวยการกอง/หัวหนาศูนย/หัวหนากลุมงาน 7) นักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือเจาหนาท่ีท่ีผูปฏิบัติ

หนาท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน สังกัดคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 

 

ตารางท่ี  1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานะ 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. ผูบริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการ) 1 3.03 

2. คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 5 15.15 

3. รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 3 9.09 

4. หัวหนาสํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ 1 3.03 

5. ประธานสาขาวิชา 13 39.39 

6. ผูอํานวยการกอง/หัวหนาศูนย/หัวหนากลุมงาน 4 12.12 

7. นักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือเจาหนาท่ี ท่ีผู

ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน สังกัด

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 

6 18.18 

รวม 33 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบวาผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการสวนใหญ ไดแกประธานสาขาวิชา รอยละ 39.39 

รองลงมาคือ นักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือเจาหนาท่ีท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน 

สังกัดคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง รอยละ 18.18 คณบดี/ผู อํานวยการสํานัก/สถาบัน รอยละ 15.15 

ผูอํานวยการกอง/หัวหนาศูนย/หัวหนากลุมงาน รอยละ 12.12 รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

รอยละ 9.09 ผูบริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการ) และหัวหนาสํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ 

รอยละ 3.03 
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ตารางท่ี  2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสังกัด 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5 15.15 

2. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 9.09 

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 9.09 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 12.12 

5. คณะวิทยาการจัดการ 3 9.09 

6. คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 3 9.09 

7. สํานักงานอธิการบดี 4 12.12 

8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 6.06 

9. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 6.06 

10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 12.12 

รวม 33 100.00 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการสวนใหญ ไดแกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอย

ละ 15.15 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานอธิการบดี และสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 12.12 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ รอยละ 9.09 สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รอยละ 6.06 

ตารางท่ี  3  คาเฉลี่ยความเขาใจของผูเขารวมประชุมและการนําไปใช ตามการประชุมถายทอดแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการปฏิบัติ โดยรวมท้ัง 6 ยุทธศาสตร 

รายการ X  S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 3.91 0.87 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 3.96 0.83 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพคร ู 3.87 0.87 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3.87 0.99 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน 3.95 0.94 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 3.85 1.00 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.90 0.90 มาก 
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จากตารางท่ี 3 พบวาคาเฉลี่ยความเขาใจของผูเขารวมประชุมและการนําไปใช ตามการประชุม

ถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการปฏิบัติ โดยรวมท้ัง 6 ยุทธศาสตร มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก เทากับ (Χ =3.90) ท้ัง 6 ยุทธศาสตร โดยเรียงตามลําดับมากท่ีสุด 

ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต (Χ =3.96) ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน (Χ =3.95) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว (Χ =3.91)  ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิต

และพัฒนาวิชาชีพครูและยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Χ =3.87)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

 

ตารางท่ี  4  คาเฉลี่ยความเขาใจของผูเขารวมประชุมและการนําไปใช ตามการประชุมถายทอดแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการปฏิบัติ แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร 

 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 3.91 0.87 มาก 

1. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

3.94 0.97 มาก 

2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ 3.97 0.92 มาก 

3. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ 3.79 0.93 มาก 

4. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม 3.97 0.81 มาก 

5. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม 3.88 1.02 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 3.96 0.83 มาก 

6. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

4.00 0.83 มาก 

7. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ 4.06 0.79 มาก 

8. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ 3.88 0.93 มาก 

9. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม 4.00 0.79 มาก 

10. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม 3.88 1.08 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 3.87 0.87 มาก 

11. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

3.85 0.91 มาก 

12. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัต ิ 3.85 0.87 มาก 

13. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ 3.94 0.97 มาก 

14. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม 3.91 0.84 มาก 
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รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

15. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม 3.79 1.08 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3.87 0.99 มาก 

16. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

3.85 1.09 มาก 

17. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัต ิ 3.91 1.01 มาก 

18. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ 3.91 0.98 มาก 

19. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม 3.88 1.02 มาก 

20. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม 3.79 1.05 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถิ่น 3.95 0.94 มาก 

21. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

3.94 0.93 มาก 

22. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัต ิ 3.97 0.92 มาก 

23. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ 3.97 1.05 มาก 

24. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม 3.91 1.01 มาก 

25. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม 3.97 0.98 มาก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 3.85 1.00 มาก 

26. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

3.88 0.99 มาก 

27. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัต ิ 3.91 0.98 มาก 

28. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ 3.85 1.00 มาก 

29. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม 3.85 1.00 มาก 

30. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม 3.76 1.15 มาก 

รวมทุกยุทธศาสตร 3.90 0.90 มาก 

จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก  โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ และการเปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม (Χ =3.97) ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและ

ตัวชี้วัดของโครงการในยุทธศาสตร (Χ =3.94) เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม (Χ =3.88) สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ (Χ = 3.79)   
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  ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ 

ดังนี้ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ (Χ =4.13) ความรูความเขาใจในการ

นําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการในยุทธศาสตร และการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอ

ซักถาม  (Χ =4.00) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ 

และเอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม (Χ = 3.88)  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยเรียง

ตามลําดับ ดังนี้ การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ (Χ =3.94) การเปดโอกาสให

แสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม (Χ =4.10) ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของ

โครงการในยุทธศาสตร และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ (Χ =3.85) สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม (Χ = 3.79)   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ 

ดังนี้ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ และการตอบคําถามชัดเจนและตรง

ประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ (Χ =3.91) การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถา (Χ =3.88)  

ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการในยุทธศาสตร (Χ =3.85) สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม (Χ = 3.79)   

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถิ่น มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้  

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของ

ผูรับผิดชอบโครงการ และเอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม (Χ =3.97) ความรูความเขาใจในการ

นําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการในยุทธศาสตร (Χ =3.94) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การเปดโอกาส

ใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม (Χ = 3.91)   

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยเรียง

ตามลําดับ ดังนี้ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ (Χ =3.91) ความรูความเขาใจ

ในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการในยุทธศาสตร (Χ =3.88) การตอบคําถามชัดเจนและตรง

ประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการและการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม (Χ =3.85) 

(Χ =4.00) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือเอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม (Χ = 3.76)  
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ตารางท่ี  5  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมตอการดําเนินการจัดอบรม 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

ดานการดําเนนิการจัดประชุม    

1. ความพึงพอใจตอสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการจัดอบรม 4.12 0.65 มาก 

2. ความพึงพอใจตออาหารและเครื่องดื่มตาง ๆ 3.97 0.88 มาก 

3. ความเหมาะสมของอุปกรณ โสตทัศนูปกรณตาง ๆ 4.12 0.70 มาก 

4. การบริการ/การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี 4.21 0.65 มาก 

รวม 4.11 0.63 มาก 

  

จากตารางท่ี 5 พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมตอการดําเนินการจัดประชุม

โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (Χ =4.11) โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้  การบริการ/การอํานวยความ

สะดวกของเจาหนาท่ี (Χ =4.21) ความพึงพอใจตอสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการจัดอบรม และความ

เหมาะสมของอุปกรณ โสตทัศนูปกรณตาง ๆ (Χ =4.12) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความพึงพอใจตอาหารและ

เครื่องดื่มตาง ๆ (Χ =3.97)   

ตารางท่ี  6  ขอเสนอแนะตอการจัดการประชุม 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน (คน) 

1 ประทับใจกระบวนการแจงเรื่องและขอมูลสําคัญเพ่ือการรับรูรวมกันและสู

เปาหมายท่ีตรงกัน 

1 

2 ควรอธิบายตัวชี้วัดและการจัดทํา ตรวจสอบโครงการ กรุณาอนุมัติโครงการ

โดยไมเลือกปฏิบัติ  

1 

3 ควรใหเจาหนาท่ีและระดับผูสอน ผูปฏิบัติงานไดรับทราบแผนไปพรอมกัน  1 

4 ควรมีชองทางการประชาสัมพันธแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ใหกับผูปฏิบัติงานโดยตรง เผื่อใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ 

1 
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โครงการประชุมถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการปฏิบัติ 

 วันพุธท่ี 7 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 – 17.30 น. 

ณ  หองประชุมเสนาะกล่ินงาม ช้ัน 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

---------------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 

 

1. สถานะผูเขารวมประชุม   

  (1) ผูบริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการ)   

  (2) คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

  (3) รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ทุกคน 

  (4) ผูชวยคณบดี/ผูอํานวยการ  

  (5) หัวหนาสํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ 

  (6) ประธานสาขาวิชา 

  (7) ผูอํานวยการกอง/หัวหนาศูนย/หัวหนากลุมงาน 

  (8) นักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือเจาหนาท่ีท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและ

แผน สังกัดคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 

 

2. สังกัด   

    (1) คณะครุศาสตร    (2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    (3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (4) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยฯี 

    (5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   (6) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    (7) คณะวิทยาการจัดการ    (8) คณะพยาบาลศาสตร 

    (9) สํานักงานอธิการบดี    (10) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน            

    (11) สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปฯ   (12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
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ตอนท่ี 2 ความเขาใจของผูเขารวมประชุมและการนําไปใช 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว      

1. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการใน

ยุทธศาสตร 

     

2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ      

3. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ      

4. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม      

5. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม      

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต      

6. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการใน

ยุทธศาสตร 

     

7. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัติ      

8. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ      

9. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม      

10. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม      

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู      

11. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

     

12. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัต ิ      

13. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ      

14. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม      

15. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม      

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม      

16. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

     

17. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัต ิ      

18. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ      

19. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

20. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม      

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถิ่น      

21. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

     

22. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏบิตั ิ      

23. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ      

24. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม      

25. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม      

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร      

26. ความรูความเขาใจในการนําเสนอ หลักการและตัวชี้วัดของโครงการ

ในยุทธศาสตร 

     

27. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเสนอโครงการและปฏิบัต ิ      

28. การตอบคําถามชัดเจนและตรงประเด็นของผูรับผิดชอบโครงการ      

29. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม      

30. เอกสารประกอบการอบรมท่ีความเหมาะสม      

 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

ดานการดําเนนิการจัดประชุม      

1. ความพึงพอใจตอสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการจัดอบรม      

2. ความพึงพอใจตออาหารและเครื่องดื่มตางๆ      

3. ความเหมาะสมของอุปกรณ โสตทัศนูปกรณตางๆ      

4. การบริการ/การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี      

 

 

 



13 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการจัดการประชุมนี้  

 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

                     ขอขอบคุณในความรวมมือ 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 


