
สรุปแบบประเมินผล 
กิจกรรม “อาศรมวิทยทรัพยากร” (CAR Forum) ครัง้ท่ี 1/2556” 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 – 11.30 น.  
 ณ ห้องประชุม 7 ชัน้ 3 ศูนย์วิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    

1.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรวบรวมข้อมลูความพงึพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่วมรายการ “อาศรมวิทย

ทรัพยากร”  ซึง่เป็นกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร ให้กบับคุลากรของศนูย์วิทยทรัพยากร  ได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  ซึง่เร่ิมให้มีขึน้ในปีงบประมาณ 2552 ตามมติของคณะกรรมการดําเนินงาน
ศนูย์วิทยทรัพยากร   

สําหรับปีงบประมาณ 2556 นี ้ คณะกรรมการดําเนินการประกนัคณุภาพ  ได้ดําเนินการจดักิจกรรม 
“อาศรมวิทยทรัพยากร” (CAR Forum) ครัง้ท่ี 1/2556”   ขึน้ในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555  ซึง่มี 3 หวัข้อดงันี ้

1 University of Hong Kong Libraries Centenary Anniversary Conference 
2 Innovation from Google และ Innovation Management 
3 Thailand 5S Award 2012 

 ดรูายละเอียดของกําหนดการและกิจกรรมได้จากเอกสารแนบท้าย 
 
2.  ขอบเขตของการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผล คือ บคุลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม “อาศรมวิทยทรัพยากร” และประสงค์
จะร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมดงักล่าว 
 
3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม “อาศรมวิทยทรัพยากร” ลกัษณะแบบประเมินเป็นมาตราสว่น
ประมาณคา่ (rating scale) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ 
 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ มากท่ีสดุ 
 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ มาก 
 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ น้อย 
 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ น้อยท่ีสดุ 
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เกณฑ์การประเมินผล คือ 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 4.50 ขึน้ไป หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 3.50-4.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 2.50-3.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.50-2.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อย 
 คา่เฉล่ียต่ํากวา่ 1.50   หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล    

1. แจกแบบประเมินผล จํานวน 27 ชดุ ได้รับการตอบแบบประเมินผล คืน  23 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 85  
2. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบประเมินท่ีได้รับคืนมาเพ่ือวิเคราะห์ทางสถิต ิโดยใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 
 

ภาพท่ี 1  แสดงจํานวนร้อยละของแบบประเมินผลท่ีได้รับคืนและไมไ่ด้รับคืน 

 
 

5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉล่ียความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม “อาศรมวิทยทรัพยากร” 
 ความพงึพอใจ ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
1. ความพงึพอใจในหลกัสตูร/ กิจกรรม 4.32 มาก 
2. ความพงึพอใจในวิทยากร 4.30 มาก 
3. ความพงึพอใจในบริการ 4.23 มาก 
4. ความพงึพอใจและการได้รับประโยชน์ 4.08 มาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.24 มาก 
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จากตาราง พบว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจในหลกัสตูร/ กิจกรรม มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 4.32 

รองลงมาคือ ความพงึพอใจในวิทยากรมีคา่เทา่กบั 4.30 ความพงึพอใจในบริการมีคา่เทา่กบั 4.23 และ ความพงึ
พอใจและการได้รับประโยชน์มีคา่เทา่กบั 4.08 
 สรุปไดว่้า การจดัการความรู้ภายในองค์กร ในรูปแบบของรายการ “อาศรมวิทยทรัพยากร” ครั้งที ่
1/2556 ไดร้ับความพึงพอใจในภาพรวมจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมในระดบั มาก  
 
ภาพที่ 2  แสดงผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม “อาศรมวิทยทรัพยากร”  ครัง้ท่ี 1/2556 

 
 

 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
 

1. หวัข้อเนือ้หาของวิทยากรดีแล้วทกุข้อ 
2. ให้ความรู้ ขา่วสาร ความเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจ และมีประโยชน์ 
3. สิ่งท่ีดีในหลกัสตูรคือให้ความรู้ vision ก้าวไกล 
4. อยากให้วิทยากรทกุทา่นเตรียม Presentation จะสัน้ ๆ หรือละเอียดก็ได้ จะได้สาระมากขึน้ 
5. ขอบคณุสําหรับกิจกรรม ดี ๆ 
6. ขอให้มีเวทีอาศรมดี ๆ เชน่นีต้ลอดไป 

 
จดัทําโดย 

วาสนา เหลา่ชินชาติ 
(17 มกราคม 2556) 
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4.08 

ความพงึพอใจในหลกัสตูร/ กิจกรรม 

ความพงึพอใจในวิทยากร 

ความพงึพอใจในบริการ 

ความพงึพอใจและการได้รับประโยชน์ 

อาศรมวทิยทรพัยากรครัง้ที ่ 1/2556 



ก ำหนดกำรกำรจัดกจิกรรม 
รำยกำร “อำศรมวิทยทรัพยำกร” (CAR Forum) ครัง้ที่ 1/2556 

 วันที่ 24 ธันวำคม 2555 เวลำ  9.00 – 11.30 น. 
ณ  ห้องประชุม 7 ชัน้ 3 ศูนย์วิทยทรัพยำกร 

 

ผู้จดักิจกรรม : คณะกรรมการด าเนินการประกนัคณุภาพ 
ผู้ด าเนินรายการ : ระเบียบ แสงจนัทร์ 

เวลำ ก ำหนดกำร น ำเสนอโดย 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00 – 10.00 น. University of Hong Kong Libraries Centenary 

Anniversary Conference 
 
รายละเอียดของการประชมุดเูพิม่เติมได้ที่ 
http://lib.hku.hk/hkul100/ic/programme.html 

 

ผศ.ดร. พิมพร าไพ เปรมสมิทธ์ 
น.ส.สายฝน เตา่แก้ว 
น.ส.นงนชุ กาญจนรุจี 

10.00 – 10.20 น. Innovation from Google และ 
Innovation Management 

 

น.ส.อมรรัตน์ ศรีสรุภานนท์ 
10.20 – 10.50 น. “Happy hour“  รับของว่ำง  

 
10.50 – 11.30 น. Thailand 5 s Award 2012 

รายละเอียดของกิจกรรมดเูพิม่เตมิได้ที่ 
http://www.tpif.or.th/2012/5s_award/index.php 

 

น.ส.กนกกร กมลเพ็ชร  
น.ส.วาสนา เหลา่ชินชาติ 

 

ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินการประกนัคณุภาพ 

http://lib.hku.hk/hkul100/ic/programme.html
http://www.tpif.or.th/2012/5s_award/index.php
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