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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 การจัด“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณา
การ” มีเปาหมายเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานกายภาพและอาคารสถานที่ของ คณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงาน
สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความรู ความเขาใจองคความรูดานการบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองและสามารถการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการบํารุงรักษาอาคารและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย  

ผลการประเมินผล“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณา
การ” ในวันท่ี 11-15 กรกฎาคา 2559  ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดย
ใชงบประมาณครั้งน้ีรวมทั้งสิ้นเปนเงิน  232,940 บาท (สองแสนสามหม่ืนสองพันเการอยส่ีสิบบาทถวน) มีผูมาลงทะเบียนเขา
รวมโครงการ 115 คน   รวบรวมแบบสอบถามได 83 ชุด     คิดเปนรอยละ 72.17  ผลการประเมินสรุปไดดังตอไปนี้
ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนชาย 63 คน คิดเปนรอยละ 75.90 และหญิง 20 คน  คิดเปนรอยละ 24.10 โดยอายุของ
ผูเขารวมโครงการสวนใหญอายุระหวา 31-40 ปจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 39.76 รองลงมามีเปนชวงอายุ 41-50 ปและ 
51-60 ป มีจํานวนเทากัน จํานวน 21 คนคิดเปนรอยละ 25.30  สวนเรื่องการศึกษาของผูเขารวมสวนใหญมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 44.58 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
32.5 และเรื่องประเภทของผูท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 37 คน คิดเปน รอยละ 44.58 
และรองลงมาเปนพนักงานเงินรายได จํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 40.96 สวนเร่ืองวิทยาเขตท่ีเขารวมสวนใหญสังกัดอยู
วิทยาเขตบางเขน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 66.27 และรองลงมาสังกัดอยูวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 10 คนคิดเปน
รอยละ 12.05 

 ผูเขารวมโครงการฯมีความพึงพอใจตอการจัด“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมแบบบูรณาการ” ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.27  เม่ือพิจารณาท้ัง 5 ดานพบวา
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการคาเฉลี่ย 4.30  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาท่ีผูเขารวมพึงพอใจมากสุด คือ เจาหนาท่ีใหการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรี คาเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือดานวิทยากรมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.14 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาที่ผูเขารวมพึงพอใจมากถึง 3 ขอคาเฉลี่ย 4.16 คือ 
(1) การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน (2) มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม (3) การบริหารเวลาของ
วิทยากร สวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก คาเฉล่ีย 4.10 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีผูเขารวมพึงพอใจมาก คือ ความ
เหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน คาเฉลี่ย 4.02 สวนดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน คาเฉลี่ย 4.06 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาที่ผูเขารวมพึงพอใจมาก คือ ความรูความเขาใจในเรื่อง การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมแบบบูรณาการหลังการสัมมนา คาเฉล่ีย 4.10 และนอยสุดดานกระบวนการ/ขั้นตอนในใหการบริการ คาเฉลี่ย 
3.89 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาที่ผูเขารวมพึงพอใจมาก คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน คาเฉล่ีย 4.18 
 
 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 
สิงหาคม  2559 

 
 



2 
 

สรุปผลการประเมิน 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทศันและสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ 

 

1.แนวคิดหลัก:   

เพื่อถายทอดองคความรูดานการบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมเพื่อลดตนทุนการบริหารจัดการ
กายภาพของสวนงานคณะ สํานัก สถาบัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู
การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  Campus) และมหาวิทยาลัยแหงความสุข (Happiness University)  
 
2. กลุมเปาหมาย:    

1.ผูบริหารที่กํากับดูแลงานกายภาพและอาคารสถานท่ีของคณะ/สํานัก/สถาบันและสวนกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 

2.  ผูปฏิบัติงานดานกายภาพและอาคารสถานท่ีของคณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานสวนกลาง 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 
 
3. จํานวนผูเขารวมโครงการฯ 

 ประมาณ จํานวน 100 คน มีผูเขารวม จํานวน 116  คน 
 
4. รูปแบบกิจกรรม  

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการติดตามผลการปฏิบัติงาน จํานวน 5 วัน 
 
5. ผูรับผิดชอบ  

 1. ฝายบริหารกิจการภายใน 
2. ฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร 
3. กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  
4. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร 
6. คณะวนศาสตร  
7. คณะสิ่งแวดลอม 
8. วทิยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

 
6. สถานที่ดําเนินโครงการ  

1. หองประชุมธีระ  สูตะบุตร  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป  
2. สถานที่ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยเรียนรูสุขภาวะ สสส. 
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7. ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ 

 ระหวางวันท่ี  11 – 15 กรกฎาคม  2559 
 

8. เปาหมายโครงการ 

1. ผูบริหาร/ ผูปฏิบัติงานดานกายภาพและอาคารสถานท่ีของคณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานสวนกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความรู ความเขาใจองคความรูดานการบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเอง 

2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานบริหารจัดการ/ บํารุงรักษาอาคาร และสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

9. งบประมาณ 
ขอใชรายเงินรายไดสวนกลาง งบกลาง มก.  เปนงบอุดหนุนท่ัวไปรวมเปนเงิน 232,940 บาท (สองแสนสาม

หมื่นสองพันเการอยสี่สิบบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

คาวิทยากร จํานวน 4 วัน เปนเงิน 36,000 บาท 
คาตอบแทนพนักงานขับรถ เปนเงิน 1,400 บาท 
คาผานทางดวน เปนเงิน  275 บาท 
คาอาหารและอาหารวาง เปนเงิน 136,060 บาท 
คาหนังสือ เปนเงิน 18,000 บาท 
คาถายเอกสารพรอมเขาเลม 120 เลม เปนเงิน 36,000 บาท 
คาของท่ีระลึกสําหรับหนวยงานที่ไปศึกษาดูงาน เปนเงิน 2,912 บาท 
คาวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่และอ่ืน ๆ เปนเงิน 2,293 บาท 

 

10. เนื้อหาการอบรม 

วันที ่ วัน/เดือน/ป หัวขอ 

1 
จันทร  

 

11 ก.ค. 2559 
08.30-9.00 น. 
9.00-9.30 น. 

 
 

9.30-10.30 น. 
 

10.30-12.00 น. 

 
ลงทะเบียน 
พิธีเปดการอบรม โดย  
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร. จงรัก วัชรินทรรัตน 
บรรยาย : นโยบายสูการเปนวิทยาเขตสีเขียวและมหาวิทยาลัยแหงความสุข 

 Road Map for KU. Green Campus โดย  
รศ. พาสินี สุนากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 20 แมไมประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
และเกณฑการประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ป 2016 
โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและส่ือสารองคกร  
ผศ. รัชด ชมพูนิช 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วันที ่ วัน/เดือน/ป หัวขอ 

  
13.00-14.00 น. 
14.00-15.00 น. 
15.00-16.00 น. 
16.00-17.00 น. 

 

ประเด็นหลัก : การบริหารจัดการขยะ มลภาวะและการรักษาส่ิงแวดลอม 

 แนวทางการจัดการขยะ โดย อ.ดร.นพวรรณ  เสมวิมล คณะส่ิงแวดลอม 

 การจัดการนํ้าดีและนํ้าเสีย โดย ผศ.ดร จีมา ศรลัมพ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 การจัดการมลภาวะทางอากาศ โดย ดร. ธัญภัสสร ทองเย็น คณะสิ่งแวดลอม 

 Carbon Footprints และการลดในหนวยงานและมหาวิทยาลัย  
โดย นายธนนนท นุชเนตร ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม คณะส่ิงแวดลอม 

2 
อังคาร 

 

12 ก.ค. 2559 
9.00-12.00 น. 

ประเด็นหลัก : การตรวจสอบอาคารและบํารุงรักษาอาคาร 
โดย รักษาแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน อ.ดร.ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค  

 ปญหาพื้นฐานในอาคารและสภาพภูมิทัศนแวดลอม (รั่ว/ ราว/ รอน/ รกรุงรัง) 

 การตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน (สถาปตยกรรม/ โครงสราง/ 
ระบบอาคาร/ อุปกรณอาคาร) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. ประเด็นหลัก : การบริหารความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัยในอาคาร  

โดย พ.ต.ท. ดร. บัณฑิต ประดับสุข  

 กฎหมายอาคารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในอาคาร 

 แนวทางการปองกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอาคาร  

 การออกแบบอาคารและปรับปรุงอาคารเพื่อความปลอดภัย 

 Workshop การตรวจสอบอาคารและการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตน 
3 

พุธ 
 

13 ก.ค. 2559 
9.00-10.00 น. 

 
10.00-12.00 น. 

ประเด็นหลัก : การบริหารจัดการดานภูมิทัศนและการบํารุงรักษาพืชพรรณไม 

 แนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย  
ผศ.ดร.มล. วุฒิพงษ ทวีวงศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 การใชพืชพรรณประกอบอาคาร Green Roof/ Green wall/ Vertical Garden 
โดย รศ. พาสินี สุนากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 

น. 
 
14.00-16.30 

น. 

 Common spaces พื้นที่ชุมชนคนมหาวิทยาลัย โดย  
ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 การดูแลและตัดแตงตนไมใหญ/ตนไมพุม ในเขตเมือง โดย  
นายธราดล ทันดวน (ครูตอ) ผูชํานาญการดานการดูแลตนไมในเขตเมือง 

4 
พฤหัส 

 

14 ก.ค. 2559 
7.00 น. 

08.30-12.00 น. 

ศึกษาดูงานกรณีศึกษานอกสถานที ่
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศึกษาดูงานกรณีศึกษานอกสถานที่ 1 :วิทยาเขตสีเขียวตนแบบ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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วันที ่ วัน/เดือน/ป หัวขอ 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
14.30-16.30 น. ศึกษาดูงานกรณีศึกษานอกสถานที่ 2 : อาคารสุขภาวะตนแบบ 

 ศูนยเรียนรูสุขภาวะ สสส.  
5 

ศุกร 
 

15 ก.ค. 2559 
9.00-10.30 น. 

 
10.30-12.00 น. 

ประเด็นหลัก : Happy Workplace  

 สิ่งแวดลอมสรรคสรางท่ีเอื้อตอการสรางสุขภาวะในสํานักงาน โดย  
ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 แนวทางการจัดการพื้นที่ท่ีเอื้อตอการสรางสุขภาวะและกรณีศึกษา โดย 
อ. ขวัญชัย กาแกว คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

13.00-14.00 น. 
 

14.00-15.00 น. 
 

15.00-16.00 น. 
 

16.00-16.30 น. 

ประเด็นหลัก : หลักการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดลอม 

 การลดการใชไฟฟาแสงสวางและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติใน
อาคาร โดย อ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 การปองกันความรอนเขาสูอาคารดวยวิธีการตางๆ และการเลือกใชอุปกรณ
ประหยัดพลังงาน/ ประหยัดน้ํา โดย ผศ.ดร. ชนิกานต ย้ิมประยูร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

 การออกแบบอาคารเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอม  
โดย ผศ.ดร. ชนิกานต ย้ิมประยูร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

พิธีปดการอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบประกาศนียบัตร โดย 
รักษาแทนรองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน ดร.ดํารงค  ศรพีระราม  

 

11. การประเมินผล   

1. ความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ ด ีข้ึนไป 

2. รายงานการตรวจสอบอาคารและการเสนอแนวทางการแกไขปญหาจากคณะ สํานัก สถาบันที่เขารวมอบรม 

3. การพัฒนาเชิงบวกของสภาพแวดลอมทางกายภาพและภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 
 

12. เกณฑการประเมิน 

กําหนดเกณฑการใหคะแนนในการประเมินผลครั้งนี้ดังนี้ 

 

 

 

เห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน 
เห็นดวยนอย ใหคะแนน 2 คะแนน 
เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 
เห็นดวยมาก ใหคะแนน 4 คะแนน 
เห็นดวยมากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน 
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จากเกณฑการใหคะแนนดังกลาว สามารถแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียได ดังน้ี 

 

 

 

 

13. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใหผูเขารวมโครงการฯ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผูเขารวมโครงการมา

ลงทะเบียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 116 คน ซ่ึงไดรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 83 ฉบับ คิดเปนรอยละ  71.55 

14. ผลการประเมิน 

 ผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ 
 ผลการศึกษาจะนําเสนอโดยลําดับดังนี้  
 
 1. ผลการศึกษาดานขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการฯ 
   1.1 เพศ 
   1.2 อาย ุ
   1.3 การศึกษา 
   1.4 ประเภท 
   1.5 วิทยาเขตท่ีเขารวมสัมมนา 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ 
  2.1 ผลการศึกษาภารกิจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
  2.2 ผลการศึกษาภารกิจดานวิทยากร 
  2.3 ผลการศึกษาภารกิจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
  2.4 ผลการศึกษาภารกิจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
  2.5 ผลการศึกษาภารกิจดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 
 3. ขอเสนอแนะอ่ืนๆของผูเขารวมโครงการฯ 
   3.1 หัวขอที่อยากใหจัดอบรมในครั้งตอไป 

 
 
 
 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00  ถึง  1.80  คะแนน หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.81  ถึง  2.60  คะแนน หมายถึง เห็นดวยนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61  ถึง  3.40  คะแนน หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41  ถึง  4.20  คะแนน หมายถึง เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 4.21  ถึง  5.00  คะแนน หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 
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 1. ผลการศึกษาดานขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการฯ 
1.1 เพศ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-1 
และภาพ 1-1 

ตารางที่ 1-1 แสดงคารอยละของสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 63 75.90 

หญิง 20 24.10 

รวม 83 100.00 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-1 แสดงคารอยละของสภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานเพศ 

จากตาราง 1-1 และภาพที่1-1 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 63 คน คิดเปนรอย

ละ 75.90 และเปนเพศหญิงจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 24.10  

  

 

 

 

 

75.90%

24.10%
เพศชาย

เพศหญิง
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1.2 อาย ุ

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูเขารวมโครงการในดานอายุ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-2 

และภาพ 1-2 

ตารางที่ 1-2 แสดงคารอยละของสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

20-30 ป 8 9.64 

31-40 ป 33 39.76 

41-50 ป 21 25.30 

51-60 ป 21 25.30 

รวม 83 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-2 แสดงคารอยละของสภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานอายุ 

จากตาราง 1-2 และภาพท่ี1-2 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญอายุ 31-40 ป จํานวน 33 คน คิดเปน    

รอยละ 39.76 และรองลงมามีเปนชวงอายุ 41-50 ปและ 51-60 ป มีจํานวนเทากัน จํานวน 21 คนคิดเปนรอยละ 25.30 

นอยสุด อายุ 20-30 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.64 

 

 

 

25.30%

25.30% 9.64%

39.76%

20-30 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป
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  1.3 การศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานการศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 

1-3 และภาพ 1-3 

ตารางที่ 1-3 แสดงคารอยละของสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานการศึกษา 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 11 13.25 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 6 7.23 

ปริญญาตรี 37 44.58 

สูงกวาปริญญาตรี 27 32.53 

ไมระบุ 2 2.41 

รวม  100.00 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-3 แสดงคารอยละของสภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานการศึกษา 

จากตาราง 1-3 และภาพที่1-3 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 37 

คน คิดเปนรอยละ 44.58 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 32.53  สวนผูเขารวม

โครงการ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.25 และนอยสุดผูเขารวม

โครงการมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.23 

 

 

 

44.58%

7.23%

13.25%

32.53%

2.41%
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

อนุปริญญาหรือเทียบเทา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

ไมระบุ
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  1.4 ประเภท 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูเขารวมโครงการในดานประเภท ปรากฏผลดังตารางที่ 

1-4 และภาพ 1-4 

ตารางที่ 1-4 แสดงคารอยละของสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานประเภท 

ประเภท จํานวน รอยละ 

ขาราชการ 7 8.43 

พนักงานราชการ 5 6.02 

พนักงานมหาวิทยาลัย 37 44.58 

พนักงานเงินรายได 34 40.96 

 รวม 83 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-4 แสดงคารอยละของสภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานประเภท 

จากตาราง 1-4 และภาพที่1-4 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 37 คน 

คิดเปน รอยละ 44.58 และรองลงมาเปนพนักงานเงินรายได จํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 40.96 และขาราชการ จํานวน 7 

คน รอยละ 8.43 นอยสุดเปนพนักงานราชการ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.02 

 

 

 

44.58%

40.96%

8.43%
6.02%

ขาราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานเงินรายได
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  1.5 วิทยาเขต 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานวิทยาเขต ปรากฏผลดังตารางที่ 

1-5 และภาพ 1-5 

ตารางที่ 1-5 แสดงคารอยละของสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานวิทยาเขต 

วิทยาเขต จํานวน รอยละ 

บางเขน 55 66.27 

กําแพงแสน 10 12.05 

ศรีราชา 7 8.43 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 2.41 

ไมระบุ 9 10.84 

 รวม              83 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-5 แสดงคารอยละของสภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการในดานวิทยาเขต 

จากตาราง 1-5 และภาพท่ี1-5 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญสังกัดอยูวิทยาเขตบางเขน จํานวน 55 คน 

คิดเปนรอยละ 66.27 และรองลงมาสังกัดอยูวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 12.05 และวิทยาเขตศรี

ราชา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.43 และมาจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

2.41 สวนผูเขารวมไมระบุสังกัด 9 คน คิดเปนรอยละ 10.84 

 

 

8.43%

10.84%2.41%

66.27%

12.05%

บางเขน

กําแพงแสน

ศรีราชา

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ไมระบุ
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2. ความพึงพอใจตอ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบ

บูรณาการ” 

 2.1 ความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 

 ตารางที่ 2-1  จํานวนและรอยละของความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอน 

ในการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. แปลความ อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.1.การประชาสัมพันธโครงการ 15 

(18.07) 

36 

(43.37) 

28 

(33.73) 

4 

(4.82) 

0 

(0.00) 
3.75 0.809 มาก 3 

1.2  ความเหมาะสมของวันเวลาการจัดงาน  

(11-15 กรกฎาคม 2559) 

16 

(17.25) 

37 

(44.58) 

22 

(26.51) 

7 

(8.43) 

1 

(1.20) 
3.72 0.915 มาก 4 

1.3  ความเหมาะสมของลําดับการดําเนิน

กิจกรรม 

18 

(21.69) 

45 

(54.22) 

15 

(18.07) 

3 

(3.61) 

2 

(2.41) 
3.89 0.870 มาก 2 

1.4 ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน 26 

(31.33) 

48 

(57.83) 

7 

(8.43) 

2 

(2.41) 

0 

(0.00) 
4.18 0.683 มาก 1 

  จากตารางที่ 2-1 พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ 

ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.89 โดยเรื่องที่ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจมากในลําดับแรก  

คือ ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน คาเฉล่ีย 4.18 รองลองมาคือ ความเหมาะสมของลําดับการดําเนินกิจกรรม 

คาเฉล่ีย 3.89 สวนเรื่องการประชาสัมพันธโครงการ คาเฉลี่ย 3.75 และนอยสุด คือความเหมาะสมของวันเวลาการจัดงาน 

(11-15 กรกฎาคม 2559)  คาเฉลี่ย 3.72 ตามลําดับ 

2.2 ความพึงพอใจในดานวิทยากร 

ตารางท่ี 2-2  จํานวนและรอยละของความพึงพอใจในดานวิทยากร 

ดานวิทยากร 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความ อันดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

2.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมี
ความชัดเจน 

23 
(27.71) 

50 
(60.24) 

10 
(12.05) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 0.614 มาก 1 

2.2 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร 19 
(22.89) 

51 
(61.45) 

13 
(15.66) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 0.620 มาก 5 

2.3 มีความครบถวนของเนื้อหาในการ
ฝกอบรม 

23 
(27.71) 

50 
(60.24) 

10 
(12.05) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 0.614 มาก 1 

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร 25 
(30.12) 

46 
(55.42) 

12 
(14.46) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 0.653 มาก 1 

2.5 เอกสารการนําเสนอของวิทยากร 23 
(27.71) 

50 
(60.24) 

8 
(9.64) 

1 
(1.20) 

1 
(1.20) 

4.12 0.722 มาก 4 
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จากตารางที่ 2-2 พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับพึง

พอใจมาก คาเฉลี่ย 4.14  โดยเรื่องท่ีผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจเทากันมากมี 3  เรื่อง คือ (1) การถายทอด

ความรูของวิทยากรมีความชัดเจน (2) มีความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม  (3) การบริหารเวลาของวิทยากร คาเฉล่ีย 

4.16 รองลงมา เปนเร่ืองเอกสารการนําเสนอของวิทยากร และสุดทายเปนเรื่องเทคนิคการนําเสนอของวิทยากร คาเฉลี่ย 

4.12, 4.07 ตามลําดับ 

2.3  ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

 ตารางท่ี 2-3  จํานวนและรอยละของความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความ อันดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3.1 เจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียน 

29 

(34.94) 

50 

(60.24) 

4 

(4.82) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.30 0.557 มากที่สุด 2 

3.2 เจาหนาท่ีใหการตอนรับดวยอัธยาศัย

ไมตรี 

33 

(39.76) 

45 

(54.22) 

4 

(4.82) 

1 

(1.20) 

0 

(0.00) 
4.33 0.627 มากที่สุด 1 

3.3 เจาหนาท่ีใหบริการ/อํานวยความ

สะดวกตลอดการเขารวมงาน 

31 

(37.35) 

45 

(54.22) 

6 

(7.23) 

1 

(1.20) 

0 

(0.00) 
4.28 0.650 มากที่สุด 3 

  จากตารางที่ 2-3 พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ในภาพรวมอยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.30 โดยเร่ืองท่ีเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดในลําดับแรก คือ 

เจาหนาที่ใหการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรี คาเฉลี่ย 4.33 รองลองมาคือ เจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน และ 

เจาหนาที่ใหบริการ/อํานวยความสะดวกตลอดการเขารวมงาน คาเฉล่ีย 4.30, 4.28  ตามลําดับ 

2.4  ความพึงพอใจในดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ตารางท่ี 2-4  จํานวนและรอยละของความพึงพอใจในดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความ อันดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

4.1 ความเหมาะสมของการตกแตง
สถานท่ีในการจัดงาน 

17 
(20.48) 

40 
(48.19) 

24 
(28.92) 

2 
(2.41) 

0 
(0.00) 

3.87 0.761 มาก 3 

4.2 ความเหมาะสมของสื่อ
โสตทัศนูปกรณ (เครื่องเสียง) 

13 
(15.66) 

49 
(59.04) 

19 
(22.89) 

2 
(2.41) 

0 
(0.00) 

3.88 0.688 มาก 2 

4.3 ความเหมาะสมของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

15 
(18.07) 

42 
(50.60) 

22 
(26.51) 

3 
(3.61) 

1 
(1.20) 

3.81 0.818 มาก 4 

4.4 ความเหมาะสมของสถานทีจ่ัดงาน 20 
(24.10) 

46 
(55.42) 

16 
(19.28) 

1 
(1.20) 

0 
(0.00) 

4.02 0.698 มาก 1 
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 จากตารางท่ี 2-4 พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานส่ิงอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูใน

ระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.10  โดยเรื่องท่ีผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจมากลําดับแรก คือ ความเหมาะสม

ของสถานที่จัดงาน คาเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของส่ือโสตทัศนูปกรณ (เครื่องเสียง) คาเฉลี่ย 3.88  และความ

เหมาะสมของการตกแตงสถานที่ในการจัดงาน คาเฉลี่ย 3.87  นอยสุดความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองด่ืมคาเฉล่ีย 3.81  

ตามลําดับ 

2.5  ความพึงพอใจในดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 
 ตารางท่ี 2-5  จํานวนและรอยละของความพึงพอใจในดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 

ดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไป
ใชประโยขน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. แปลความ อันดับ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

5.1 ความรูความเขาใจในเรื่อง การบริหาร
จัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
แบบบูรณาการ กอน การสัมมนา 

17 
(20.48) 

40 
(48.19) 

24 
(28.92) 

2 
(2.41) 

0 
(0.00) 

3.14 0.857 มาก 4 

5.2 ความรูความเขาใจในเรื่อง การบริหาร
จัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
แบบบูรณาการ หลัง การสัมมนา 

13 
(15.66) 

49 
(59.04) 

19 
(22.89) 

2 
(2.41) 

0 
(0.00) 

4.10 0.597 มาก 1 

5.3 สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

15 
(18.07) 

42 
(50.60) 

22 
(26.51) 

3 
(3.61) 

1 
(1.20) 

4.08 0.589 มาก 2 

5.4 สามารถนําความรูไปเผยแพร/
ถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานได 

20 
(24.10) 

46 
(55.42) 

16 
(19.28) 

1 
(1.20) 

0 
(0.00) 

3.99 0.615 มาก 3 

 

 จากตารางท่ี 2-5 พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใช

ประโยชนในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 4.06 โดยเรื่องที่ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจมาก คือ 

ความรูความเขาใจในเรื่อง การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ หลัง การสัมมนา คาเฉลี่ย 4.10 

รองลงมาคือเรื่องสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได และ สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอด

ใหกับผูปฏิบัติงานได คาเฉล่ีย 4.08, 3.99 ตามลําดับ นอยสุดคือความรูความเขาใจในเร่ือง การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน

และสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ กอน การสัมมนา คาเฉล่ีย 3.14 
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 ความพึงพอใจของผูเขารวม“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม

แบบบูรณาการ” ในภาพรวม 

ตารางที่ 2-6  จํานวนและรอยละของภาพรวมความพึงพอใจใน 5  ภารกิจ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลความ อันดับ 
X  S.D 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 3.89 0.819 มาก 5 

2. ดานวิทยากร 4.14 0.701 มาก 2 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.30 0.611 มากท่ีสุด 1 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.10 0.576 มาก 3 

5. ดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 4.06 0.600 มาก 4 

ความพึงพอใจตอภาพรวมโครงการ 4.27 0.543 มากที่สุด  

 จากตารางที่ 2-6 พบวา เขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจตอ “โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ” ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ีย 

4.27  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

คาเฉลี่ย 4.30  รองลงมาคือดานวิทยากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.14 สวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก และ

ดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน คาเฉลี่ย 4.10 และ 4.06 ตามลําดับ และนอยสุดดานกระบวนการ/

ขั้นตอนในใหการบริการ คาเฉลี่ย 3.89 

3. หัวขอที่อยากใหจัดอบรมคร้ังตอไป 

1. เกี่ยวกับหนวยงานอาคาร ไฟฟา ประปาส่ิงที่มาอบรมแลวสามารถเอาไปใชงานจริงไดเลย โดยมีผูบริหารเห็นดวย
แบบไมมีขอขัดแยง(เราจะไดมีกําลังใจทํางานตอไปอยาท่ีเปน) 

2. การดูแลรักษาตนไม ตัดแตงตนไมใหสวยงามและถูกวิธีและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
3. การเพาะชํา ตอตา ทาบกิ่งขยายพันธุ 
4. การดูแลตนไมในเมืองและการตัดตกแตง และการเลือกตนไมประกอบอาคาร 
5. งานการบริหารอาคารและสถานท่ี การควบคุมงาน งานชีวะอนามัย 
6. อบรมเรื่องเทคนิคการประหยัดพลังงาน แนวทางท่ีสามารถนําไปใชไดจริงและอยากดูงานตามตางจังหวัด 
7. การออกแบบโรงเรือนทางการเกษตร(พืชและสัตว)ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
8. การจัดการส่ิงแวดลอมและพัฒนาทรัพยากรพื้นท่ี ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนมากขึ้นกวาเดิม 
9. การลดการใชไฟฟาและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชกาชธรรมชาติในอาคาร 
10. การสัมมนางานบุคคล  การใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหองคกร 
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15. สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน
และสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ” ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.27 มีผูลงทะเบียน จํานวน 115 คน
เก็บแบบสอบถามไดคืนมา 83 ฉบับ (รอยละ 72.17) ในคร้ังนี้สรุปไดดังนี้ 

ดาน เพศ ผูเขารวมโครงการ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 63 คน รอยละ 75.90 เพศหญิงจํานวน 20 คน รอยละ 
24.10 

 ดาน อาย ุผูเขารวมโครงการสวนใหญอายุ 31-40 ป จํานวน 33 คน คิดเปน รอยละ 39.76 และรองลงมาเปนชวง
อายุ 41-50 ปและ 51-60 ป มีจํานวนเทากัน จํานวน 21 คนคิดเปนรอยละ 25.30 

ดาน การศึกษา ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 44.58 
รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 32.53 

ดาน ประเภท ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 44.58 และ
รองลงมาเปนพนักงานเงินรายได จํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 40.96 

ดาน วิทยาเขตที่เขารวม  ผูเขารวมโครงการสวนใหญสังกัดอยูวิทยาเขตบางเขน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 
66.27 และรองลงมาสังกัดอยูวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 12.05 
 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับพึง
พอใจมาก คาเฉลี่ย 3.89 โดยเรื่องท่ีผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจมากในลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของ
สถานที่ศึกษาดูงาน คาเฉลี่ย 4.18 รองลองมาคือ ความเหมาะสมของลําดับการดําเนินกิจกรรม คาเฉล่ีย 3.89 และนอยสุด 
คือความเหมาะสมของวันเวลาการจัดงาน (11-15 กรกฎาคม 2559)  
 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 4.14  โดย
เรื่องที่ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจเทากันมาก เรื่อง คือ การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน   มี
ความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม   และ การบริหารเวลาของวิทยากร รองลงมา เปนเรื่องเอกสารการนําเสนอของ
วิทยากร และสุดทายเปนเรื่องเทคนิคการนําเสนอของวิทยากร  

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 4.30 โดยเรื่องที่เขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจมากในลําดับแรก คือ เจาหนาที่ใหการตอนรับดวยอัธยาศัย
ไมตรี รองลองมาคือ เจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน และ เจาหนาที่ใหบริการ/อํานวยความสะดวกตลอดการ
เขารวมงาน 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานส่ิงอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 4.10  โดยเรื่องท่ีผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจมากลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของส่ือโสตทัศนูปกรณ (เครื่องเสียง)  และความเหมาะสมของการตกแตงสถานท่ีในการจัดงาน 
นอยสุดความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภารกิจดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชนในภาพรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย4.06 โดยเรื่องที่ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจมาก คือ ความรูความเขาใจในเรื่อง 
การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ หลัง การสัมมนา รองลงมาคือเรื่องสามารถนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได และ สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานได ตามลําดับ 
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16. ขอเสนอแนะ 
1. อยากใหมีการจัดอบรมอีกตอ ๆ ไปเพื่อใหรุนหลัง ๆ ไดรับการอบรมเปนรุน ๆ ตอไป 
2. อบรมนอกสถานท่ีเพื่อความสัมพันธที่ดีตอกลุม ใหมากขึ้นระยะเวลา 1-2 วนั 
3. วันเวลาและสถานที่เหมาะสมดีแลว 
4. เปนโครงการที่เปนประโยชนอยางย่ิง 
5. อยากใหครูตอมาเปนวิทยากรอีก และอยากตัดแตงตนไมไดสวยลูกวิธีเหมือครูตอ 
6. อยากใหจัดอีกและนําเสนอในแตละวิทยาเขต ความตองการที่ตางกันในบางวิทยาเขตกําลังพัฒนาควรนําเสนอ

ในทางเดียวกัน 
7. เน้ือหาเยอะบางเรื่องในเอกสารทางผูเขาอบรมไมสามารถเขาใจเพราะเปนเรื่องทางเทคนิค แตสามารถจะศึกษาได

ถาสนใจการศึกษาดูงานสถานท่ีจริงอาจทําใหไมจําเปนตองอบรมซ้ํา 
8. จัดกลุมเล็กใหทํา workshop การใชพื้นท่ีออกแบบมหาวิทยาลัย ใหพื้นที่และใหแกไขปรับปรุงพื้นท่ี นําเสนอ 

วิทยากรใหคําแนะนํา 
9. ควรมีเอกสารอิเล็กทรอนิค เชน ไฟล PDF Power point เพื่อใหสามารถนําไปถายทอดความรูภายในองคกรตอไป 

Hand Out ควรเปนเอกสารสี เน่ืองจากรูปบางรูปหากเปนขางดําจะมองไมรูเรื่อง 
10. การระดมความคิดเห็นของการชวยให มก.ประหยัดพลังงานจากผูเขารวมประชุม ใหมีการรวบรวมความคิดเห็น

ของแตละหนวยงานใสกระดาษ ใหแตละหนวยงานเลาถึงปญหาของหนวยงานเพื่อหาวิธีปฏิบัติ 
11. ใชเวลาในการสัมมนาเยอะ เรื่องการสรางอาคารนาจะเฉพาะกลุม การตอบรับเฉพาะผูเขาสัมมนามีความหลาย

หลายมันลึกเกินไปทําใหเสียเวลา 
12. ในเรื่องของอาคารมันเปนเรื่องใหญเกินที่จะปรับปรุงและพัฒนาได นาจะพัฒนาส่ิงแวดลอมภาคพื้นที่มีอยูใน มก.

ใหดีข้ึน 
13. ขอใหวิทยากรแตละทานโดยท่ีบรรยายและนําสิ่งของน้ันๆมาประกอบการบรรยายดวย เพื่อที่ทําใหเขาใจมากขึ้น 
14. อยากใหมหาวิทยาลัยออกแบบภูมิทัศนในภาพรวมดูแลถึงทุกคนเปนโครงการใหม (ตัดเงินจากคณะได) 2.กําหนด

นโยบายนําเสนอมหาวิทยาลัย 3.อยากใหจัดอบรมพาไปตางจังหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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รายชื่อผูเขารวม 
โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ 

 
ลําดับที่ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

1 ผศ.ดร.พัชรียา  บุญกอแกว คณะเกษตร 

2 ดร.ธนาทิพย  สุวรรณโสภี คณะเกษตร 

3 นายวิทยา  ดวงโพนทัน คณะเกษตร 

4 นายมีลาภ  นฏัสถาพร สํานักการกีฬา  

5 นายภูเบศ  เหล็กผา สํานักการกีฬา  

6 อ.ดร.ธนิศร  ปทมพิฑูร คณะส่ิงแวดลอม 

7 นายพิทักษ  พุมไสว คณะส่ิงแวดลอม 

8 นางภาลิณีย  ไตรพัฒนาศักดิ์ สํานักทะเบียนและประมวลผล 

9 นายอุดม  เจริญจิตรโสภณ สํานักทะเบียนและประมวลผล 

10 ผศ.นพพร  รัตนชวง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

11 นายสุชาติ  พรนภาลัย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

12 นางกาญจนา  วสุสิริกุล สํานักหอสมุด 

13 นายอารุณ  นกยูงทอง สํานักหอสมุด  

14 นายชาญณรงค  ไวยพจน คณะวิศวกรรมศาสตร 

15 นายอภิชาติ  พึ่งอยู คณะวิศวกรรมศาสตร 

16 นางปยฉัตร  ชางเหล็ก สํานักงานทรัพยสิน 

17 นางอรัญญา  อํ่าเอกกิจ สํานักงานทรัพยสิน 

18 นายปรัชญา  ภูระหงษ สํานักงานทรัพยสิน 

19 นายจุมพฏ  จันทรสะอาด สํานักงานทรัพยสิน 

20 นายสราวุธ  ถวนถ่ี สํานักงานทรัพยสิน 

21 นายสุเมธ  เพ็ชรพงษ คณะศึกษาศาสตร 

22 ผศ.ดร.วิวัฒน  หาญวงศจิรวัฒน คณะวนศาสตร 

23 นายปรเมศวร  หนวกอิ่ม คณะวนศาสตร 

24 รศ.วลัยภรณ  อัตตะนันทน คณะเศรษฐศาสตร 

25 นางสุชาดา  หงสทอง คณะเศรษฐศาสตร 

26 นางพรชนิตร  ชินวงค คณะเศรษฐศาสตร 

27 นายสมหมาย  หอมสวาท คณะสัตวแพทยศาสตร 
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

28 นายพงษสวัสด์ิ  พิมพา คณะสัตวแพทยศาสตร 

29 นางสาวพันธิภา  สุขศรี สถานพยาบาล 

30 รศ.ดร.กนกพร  นุมทอง คณะมนุษยศาสตร 

31 นายสุวัฒน  แกวบุญศรี คณะมนุษยศาสตร 

32 ผศ.จรวย  สุขแสงจันทร คณะประมง 

33 นายเกียรติพงศ  อินตะเสน คณะประมง 

34 อ.จตุพล  อังศุเวช คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

35 นายปรีชา  หนูนอย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

36 นางสาวละอองดาว  กะการดี ศูนยนานาชาติสิริธรฯ 

37 นายนริศ  ปานศรีแกว คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

38 นายคมสัน  สัจจะสถาพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

39 ผศ.ดร.ศิริชัย  วัฒนาโสภณ  คณะวิศวกรรมศาสตร(ศรีราชา) 

40 นายกฤษณ  พลอยโสภณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

41 นายชัชวัสส  แกวขาว สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

42 นางสาวสุชีพ  จันทอง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

43 นายยุทธศักดิ์  พันธเอี่ยม กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

44 นายสมบัติ  เจริญ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

45 นายพงษศักด์ิ  ทองกําเนิด กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

46 นายทศพล  ขวัญจิตต กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

47 นายวราวุธ  จินดารักษ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

48 นายสุพรรณ  พวงศรี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

49 นายสรพงษ  เมืองประเสริฐ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

50 นายไพรัช  ศรีทองทรัพย กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

51 นายระนินท  หอมหวน กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

52 นายนําพล  นาคทั่ง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

53 นายณัฐวัฒน  ปรีชากูล กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

54 นางวิชชุตา  ทองพันช่ัง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

55 นายศรายุทธ  จรจัด กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

56 นายทวีศักด์ิ  อินทโชติ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

57 นายกิติศักด์ิ  เสพศิริสุข กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

58 นายศรราม  รักสกุล กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

59 นางสาวสายชล  มวงประเสริฐ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

60 นางสาวกรรณิกา  แสนแสวง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

61 นายฉัตรชัย  ดานกลาง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

62 นางสาวอภิญญา  กรวดโคกสูง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

63 นายประกาศิต  สุมแกว กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

64 นายสมเจตน  จักษุรัตน กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

65 นายประจวบ  เทียมญาติ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

66 นางสาวพลอย  โทลัยหะ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

67 นางสาวสุชาดา  รัจกก กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

68 นางอัจฉรา  สมคลอง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

69 นายนที  ทะนาฤทธิ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

70 นายกฤษฎา  ออนละมูล กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

71 นายวรพล  เหลาสีนาท กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

72 นายสมพงษ  ภูแพ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

73 นายอภินันท  ขันธวงษ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

74 นายจันทรา  หาชัย กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

75 นายชัยพร  สามพุมพวง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 

76 นายฐปนนท  โชคสกุล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 

77 นายอรรถสิทธิ์  งามภักด์ิ กองกิจการนิสิต 

78 นายฉัตรชัย  สุขพุก กองกิจการนิสิต 

79 นางสาวนฤนาท  ลี้รัตนกุล กองกิจการนิสิต 

80 นายสมมาตร  ชางทอง กองกิจการนิสิต 

81 นางกุสุมา  จิตตใส กองกิจการนิสิต 

82 อ.ดร.ศุภฤกษ  สุขสมาน คณะบริหารธุรกิจ 

83 นางอุษา  เนียรสะอาด คณะบริหารธุรกิจ 

84 นายเมธา  อนุรัตนพงศ คณะบริหารธุรกิจ 

85 ผศ.ดร.บุษบา  ตนทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 

86 นายชัยชนะ  กาญจนอักษร สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 

87 นางจันทิมา  จิตระพันธ บัณฑิตวิทยาลัย 
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

88 นายนริทร  แสงอุไร บัณฑิตวิทยาลัย 

89 นางสาวรสธร  วิศาลมงคล คณะสังคมศาสตร 

90 นายกานชนก  มาทัศน คณะสังคมศาสตร 

91 นางชิดชนก  สายชุมอินทร สํานักบริการคอมพิวเตอร 

92 นางสาวธิดารัตน  สุเภากิจ สํานักบริการคอมพิวเตอร 

93 นายศักดิเดช  อุบลสิงห สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

94 นายสุทธิชัย  อินนุรักษ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

95 นายณัฐพล  เสรีเผาวงษ คณะวิศวกรรมศาสตร(กําแพงแสน) 

96 นายวิโรจน  ศรีมงคลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร(กําแพงแสน) 

97 นายวิเชียร  วงษวาศ สํานักสงเสริมและฝกอบรม(กําแพงแสน) 

98 นายประวิทย  สระทองแกน สํานักสงเสริมและฝกอบรม(กําแพงแสน) 

99 นายพรรณศักด์ิ  เอี่ยมรักษา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

100 นายภราดร  ทองเสน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

101 รศ.ดร.วินัย  พูลศรี คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร(กําแพงแสน) 

102 นางสาวกนกวรรณ  ใจรื่น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร(กําแพงแสน) 

103 นางศิรินันท  ทรัพยพลับ สํานักหอสมุด(กําแพงแสน) 

104 นายไชโย  สิงโตทอง สํานักหอสมุด(กําแพงแสน) 

105 อ.อรรถพล  ชัยมนัสสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร(ศรีราชา) 

106 อ.ดร.พงศภัค  บานชื่น คณะวิทยาการจัดการ(ศรีราชา) 

107 นายชลรัฐ  สาระจรัส คณะวิทยาการจัดการ(ศรีราชา) 

108 นายสมจิตต  ปาละกาศ คณะวิทยาศาสตร(ศรีราชา) 

109 ดร.ดาราพร  ผุสิงห สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 

110 นายชัชวาลย  ดีจริง สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 

111 นายเสร็จการ  สวัสดิรัมย สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 

112 นภัสนันท  เล่ือนราม สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 

113 นางสาวรัชฎาภรณ  แดนประโคม สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติจังหวดัสกลนคร 

114 นายอรรถ  เรือนกอน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติจังหวดัสกลนคร 

115 นางสาวอาทิติยา  วงศอาษา สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติจังหวดัสกลนคร 

116 นายวีรชน  พึ่งชัย คณะเกษตร กําแพงแสน 
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แบบประเมินผล 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ 

ณ. หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
 วันที่  11-15  กรกฎาคม พ.ศ.  2559 

 ***********  
แบบประเมินผลฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความคิดเห็นของผูเขารวม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ”  
คําชี้แจง : โปรดตอบคําถามและทําเครื่องหมาย  ในชองที่ทานคิดวาเหมาะสมมากท่ีสุด 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.1 เพศ   

   ชาย         หญิง 
1.2 อายุ 
  ตํ่ากวา 20 ป     20-30 ป     31-40 ป     41-50 ป     51-60 ป     60 ปขึ้นไป 
1.3 การศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
   ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 
1.4 ประเภท 
   ขาราชการ    พนักงานราชการ    พนักงานเงินงบประมาณ    พนักงานเงินรายได    อื่น………..… 
 

สวนท่ี 2 ความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการฯ  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
1.1 การประชาสัมพันธโครงการฯ      
1.2 ความเหมาะสมของวันเวลาการจัดงาน 11-15 กรกฎาคม 2559)      
1.3 ความเหมาะสมของลาํดับการดําเนินกิจกรรม      
1.4  ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน      

2. ดานวิทยากร 
2.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน      
2.2 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร      
2.3 มีความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม      
2.4  การบริหารเวลาของวิทยากร      
2.5  เอกสารการนําเสนอของวิทยากร      
2.6 ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3.1 เจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน      
3.2 เจาหนาที่ใหการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตร ี      
3.3 เจาหนาที่ใหบริการ/อํานวยความสะดวกตลอดการเขารวมงาน      

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4.1 ความเหมาะสมของการตกแตงสถานท่ีในการจัดงาน      
4.2 ความเหมาะสมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ(เครื่องเสียง)      
4.3 ความเหมาะสมของ อาหารและเครื่องดื่ม      
4.4 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน      
4.5 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน      

5. ดานความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 
5.1 ความรูความเขาใจในเรื่อง การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมแบบบูรณาการ กอน การสัมมนา 
     

5.2 ความรูความเขาใจในเรื่อง การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมแบบบูรณาการ หลัง การสัมมนา 

     

5.3 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได      
5.4 สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานได      

6. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมโครงการฯ      
 
 
 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอื่นๆของผูเขารวมโครงการฯ  
หัวขอที่ทานอยากใหจัดอบรมครั้งตอไป 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินผล 
กรุณาสงแบบประเมินผลฉบับน้ีคืนท่ีเจาหนาที ่ 

 
 
 

โปรดพลิกดานหลงั 
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