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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

ค ำน ำ 

 

  ด้วยส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท ารายงาน

สรุปผลการประเมินการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” 

ซึ่งได้จัดประชุมในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554  ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมนิผลการด าเนินการจัดประชุมวิชาการ ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้เข้าชมนิทรรศการ และผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการ /เสวนา ต่อการเข้าร่วม

โครงการประชุมวิชาการ และประเมินผลการด าเนินงานของผู้จัดงาน (Organizer) จากการส ารวจความ

คดิเห็นของบุคลากร/เจ้าหนา้ที่ฝ่ายต่างๆ   

  รายงานสรุปผลการประเมินการจัดประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สรุปผล

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฟังบรรยาย/สัมมนา/เสวนา ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้า             

ร่วมงาน สรุปผลการวเิคราะหข์้อมูลในส่วนของผู้เข้าชมนทิรรศการ ความพึงพอใจของผู้เข้าฟังบรรยาย/

สัมมนา/เสวนา ต่อการจัดประชุมฯ และความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะต่อการจัดหัวข้อ

บรรยาย/เสวนา ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต่อผู้จัด

งาน (Organizer) ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการประเมินการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร

ผู้เกี่ยวข้องและผู้ศึกษาค้นคว้าทั่วไปได้น าไปใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติให้สอดคล้องตามความคิดเห็น และความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการในปี

ต่อไป 

 

          คณะผู้จัดท า 
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สำรบัญ 

 

                        หนา้ 

บทสรุปผูบ้ริหาร          ก       

บทที่ 1  บทน า           1 

 1. หลักการและเหตุผล         1 

 2. วัตถุประสงค์          2 

 3. วิธีด าเนนิการ         2 

 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        3 

 

บทที่ 2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การจัดประชุมวิชาการ    4 

 1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าฟังบรรยาย/สัมมนา/เสวนา 

     ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงาน      5 

     ส่วนที่ 2  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของผูเ้ข้าชมนิทรรศการ   6 

     ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้เข้าฟังบรรยาย/สัมมนา/เสวนา    12 

     ส่วนที่ 4  ความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ     26 

 2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/เจ้าหนา้ที่ตอ่ผูจ้ัดงาน 

     ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป                   34  

     ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ                   37 

     ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ                39 

 

ภาคผนวก           41 

 1. ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน       42 

 2. เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน        46 

 3. รายนามคณะผู้จัดท า                  55   
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สำรบัญแผนภูมิ 

 

                        หนา้       

แผนภูมิที่ 1   แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ข้าฟังบรรยายวิชาการ  และผูเ้ข้าชมนิทรรศการ 5 

แผนภูมิที่ 2   แสดงร้อยละของสื่อหรอืช่องทางที่ผูเ้ข้าฟังบรรยายวิชาการและผูช้มนทิรรศการรับรู้ 6 

แผนภูมิที่ 3   แสดงรอ้ยละของเหตุผลการตัดสินใจเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ 7 

แผนภูมิที่ 4   แสดงรอ้ยละความสนใจของผูเ้ข้าชมนทิรรศการในโซนจัดแสดงต่างๆ  8 

แผนภูมิที่ 5   แสดงรอ้ยละของความ “ชอบ” และ “ไม่ชอบ” มากที่สุดของผูเ้ข้าชมนิทรรศการฯ 9 

แผนภูมิที่ 6   แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อการจัดประชุมวิชาการฯ 11 

แผนภูมิที่ 7   แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยายฯ 12 

แผนภูมิที่ 8   แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย 13 

                 เฉพาะด้านวิทยากร 

แผนภูมิที่ 9   แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย 14 

                 เฉพาะด้านเอกสาร  วัสดุ  สื่ออุปกรณ์ 

แผนภูมิที่ 10  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย 15 

         เฉพาะด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

แผนภูมิที่ 11  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย 16 

                 เฉพาะด้านการใหบ้ริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 

แผนภูมิที่ 12  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย 17 

                 เสวนา ในทุกประเด็น 

แผนภูมิที่ 13  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อทุกหัวข้อการเสวนา 19 

                 ในด้านต่างๆ 

แผนภูมิที่ 14  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อทุกหัวข้อการเสวนาใน 24 

                 ภาพรวม 

แผนภูมิที่ 15  แสดงร้อยละของสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดงานประชุมวิชาการ   26 

แผนภูมิที่ 16  แสดงร้อยละของรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการที่ต้องการจัดในปีตอ่ไป  28 

แผนภูมิที่ 17  แสดงจ านวนและร้อยละของหัวข้อการประชุมวิชาการที่ผู้เข้าฟังบรรยายต้องการ 29 

                 ให้จัดบรรยายในปีตอ่ไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการประเมนิผลการประชมุวชิาการระดบัชาติ ประจ าปี 2554   

“คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล”   
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และก าหนดให้ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นไปเป็นปีแห่งคุณภาพอุดมศึกษาไทย 

และได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา          

มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เป็นเวทีระดมความคิดเห็น เผยแพร่นโยบาย และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการอุดมศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับประเทศ โดยในปี พ.ศ.2554 สกอ.จัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้หัวข้อ “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 

2554 โดยมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสองเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาระบบอุดมศึกษาให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และร่วมกับภาคสังคมต่อยอดสู่การพัฒนา

คุณภาพอุดมศึกษาไทยให้เทียบได้กับสากล ในการนี้เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวมีการพัฒนาปรับปรุง

อย่างตอ่เนื่อง สกอ. จงึได้จัดท าโครงการประเมินผลการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 

“คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” 2) ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการจัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” 3) ประเมินผลการ

ด าเนินงานของผู้จัดงาน (Organizer) ในโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 

“คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” รวมทั้งประมวลปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานพร้อมแนวทางแก้ไข 

และข้อเสนอแนะ 

วิธีด าเนินการ 

 การประเมินผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ 

รวมทั้งสิน้ 3,507 คน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ   

 กลุ่มที่ 1  ผู้เข้าชมนิทรรศการ จ านวน 501 ตัวอย่าง ใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Taro  

Yamane) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 0.05 จากผู้ลงทะเบียนเข้าชมนทิรรศการ 

 กลุ่มที่ 2  ผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการ/เสวนา จ านวน 2,928 ตัวอย่าง ใช้การก าหนดสัดส่วนกลุ่ม

ตัวอย่าง (Proportion Sampling) ร้อยละ 50 จากผูเ้ข้าร่วมฟังบรรยาย และเข้ารับฟังการเสวนาในแต่ละหัวข้อ 



ข 
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 กลุ่มที่ 3  เจ้าหน้าที่ของ สกอ. ที่ประสานงานกับผู้จัดงาน (Organizer) จ านวน 78 ตัวอย่าง ใช้การ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) จากตัวแทนส านัก/หน่วยงานของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาที่มสี่วนรว่มในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554  

 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ด้วยวิธีการ

ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประมวลผลทางสถิติ 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

 การประเมินผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” 

ได้ด าเนินการประเมินผลตามวัตถุประสงค์หลักของงาน โดยมีผลการประเมินดังตอ่ไปนี้ 

 1. ผลการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ 

ในด้านการรับรู้ข่าวสารการจัดประชุม ผู้ร่วมงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือเชิญมากที่สุด 

และได้รับรู้ข่าวสารการจัดงานจากป้ายประกาศน้อยที่สุด ด้านความสนใจในการเข้าชมนิทรรศการ ผู้เข้าชม

นิทรรศการสนใจเข้าชมนิทรรศการในโซนที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่       

มากที่สุด และเข้าชมนิทรรศการในโซนที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่น้อยที่สุด และในส่วน

ของความพึงพอใจตอ่หัวข้อการเสวนา พบว่า ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจต่อหัวข้อ “งานวิชาการสายรับใช้

สังคมกับการพัฒนาสู่สากล” มากที่สุด และพึงพอใจต่อการจัดเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อม

ของสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” น้อยที่สุด   

 2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ  

ผูเ้ข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน

ด้านการลงทะเบียนและการให้ขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ตมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศในงาน

ที่กระตุ้นให้เดินชมตลอดงานน้อยที่สุด ในส่วนของความพึงพอใจต่อการการฟังการบรรยาย/เสวนา

วิชาการ  ผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในด้านการให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด และพงึพอใจต่อเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์น้อยที่สุด   

 3. ผลการด าเนินงานของผู้จัดงาน (Organizer)  

บุคลากรของ สกอ. มีความพึงพอใจตอ่ผู้จัดงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.53 โดย

พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดโครงสร้างเวที พิธีเปิด-ปิด และระบบแสง สี เสียงมากที่สุด และมีความพึงพอใจ

ต่อผู้จัดงานในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด ส าหรับความเห็นต่อการให้ผู้จัดงาน ในครั้งนี ้

(Organizer) เป็นผู้จัดประชุมวิชาการในครั้งต่อไปหรือไม่นั้น ผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 60.26 เห็นว่าควรให้    

ผูจ้ัดงานครั้งนีจ้ัดประชุมในครั้งต่อไป 
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_______________________________________________________________________________________ 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งน้ี 

1. ด้านรูปแบบการจัดงาน ควรเพิ่มเวลาในช่วงการบรรยายใหเ้หมาะสม  

2. ด้านเอกสารประกอบการบรรยาย ควรจัดเอกสารให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน  

3. ด้านวิทยากร ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ซักถามข้อสงสัย และควรควบคุมการ

ใช้เวลาในการบรรยายใหเ้หมาะสม และตรงประเด็น 

4. ด้านการจัดสถานที่ ควรจัดเตรียมที่นั่งที่มทีั้งโต๊ะพรอ้มเก้าอีใ้ห้กับผูเ้ข้าร่วมงาน 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทั่วถึงกว่านีแ้ละควรมีป้ายชื่อบอก 

   กิจกรรมการจัดงานภายนอกอาคาร 

ทั้งนี้ในส่วนของหัวข้อการประชุมวิชาการในปีต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรจัดการประชุม         

ในหัวข้อ การบริหารจัดการอุดมศกึษา (ธรรมาภิบาลกับสถาบันอุดมศกึษา ข้าราชการกับการปรับเปลี่ยน

สถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และแนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ)  ประชาคม

อาเซียน (ประชาคมอาเซียนกับอุดมศึกษาไทย การเตรียมความพร้อม และแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนของสถาบันอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน) และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (การ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และวิชาชีพครูสู่สากล ทิศทางการพัฒนาครูยุคใหม่ และมาตรฐานการก าหนด

ต าแหน่งของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา) ตามล าดับ โดยในส่วนของรูปแบบการจัดงานผู้เข้าร่วมประชุม

เห็นว่ารูปแบบที่จัดในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ควรเพิ่มการเสวนากลุ่มย่อยในการจัดงานในครั้ง

ต่อไปด้วย 

 

************************************************ 
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_______________________________________________________________________________________ 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

บทที่ 1  บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ ได้มีพัฒนาการและ                        

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพบัณฑิตและความทันสมัยในการจัด

การศึกษา อาทิกรอบแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของบัณฑิตยุคใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติเมื่อเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

การปฏิรูปการศึกษาในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเป็นต้น ท าให้อุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวเพื่อก้าว             

ให้ทันต่อกระบวนทัศนท์ี่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคโลกาภวิัฒน์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกอีกทั้ง

เป็นการกระตุ้นและสง่เสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประเทศและความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา

ไทยใหท้ัดเทียมกับระดับสากล อันจะน าไปสู่การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้

ด าเนินการภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 4 ด้าน คือ การพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหม ่การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ นอกจากนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม

เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทยและเป็นเวทีระดมความคิดเห็น ตลอดจนเป็น

การเผยแพร่นโยบายด้านการอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอุดมศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ         

ในระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายให้มีการจัดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติเป็นประจ าทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา 

 ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ส านักงานคณะกรรมการ                

การอุดมศกึษาจงึได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “คุณภาพอุดมศึกษา

ไทยสู่สากล” โดยมีกรอบด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง เพื่อส่งเสริม

การพัฒนาระบบอุดมศึกษาให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท างานใกล้ชิดกับสังคมและต่อยอด           

สู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทยให้สามารถเทียบได้กับสากล ในการนี้จึงเห็นควรให้ มีการ

ประเมินผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินงานในปีตอ่ไป 
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_______________________________________________________________________________________ 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
 

 1) เพื่อประเมินผลการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพ

อุดมศกึษาไทยสู่สากล” 

 2) เพื่อส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” 

 3) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานผู้จัดงาน (Organizer) ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” รวมทั้งประมวลปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน

พร้อมแนวทางแก้ไข  และข้อเสนอแนะ 

 

3. วิธีการด าเนินการ 
 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554  

“คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มที่ 1  ผู้เข้าชมนิทรรศการ  จ านวน 501 ตัวอย่าง  ใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

(Taro  Yamane)  ที่ระดับความเช่ือม่ัน 0.05  จากผู้ลงทะเบียนเข้าชมนทิรรศการ 

 กลุ่มที่ 2  ผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการ/เสวนา  จ านวน 2,928 ตัวอย่าง  ใช้การก าหนดสัดส่วน

กลุ่มตัวอย่าง  (Proportion Sampling)  ร้อยละ 50 จากผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย  และเข้ารับฟังการเสวนา

ในแต่ละหัวข้อ 

 กลุ่มที่ 3  เจ้าหน้าที่ของ สกอ. ที่ประสานงานกับผู้จัดงาน (Organizer)  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งช้ัน (Stratified  random  sampling)  จากตัวแทน ส านัก/หนว่ยงานของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาที่มสี่วนรว่มในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจ าปี 2554  จ านวน 78 ตัวอย่าง 

 

4. การประมวลผล 
 

 ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์  โดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประมวลผลทางสถิติ 

 

5. ระยะเวลา 
 

 เก็บข้อมูลผู้เข้าชมนิทรรศการ  และผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการ/เสวนา  ระหว่างวันที่ 8-9 

กันยายน 2554 

 เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของ สกอ.  ที่ประสานงานกับผู้จัดงาน (Organizer)  ระหว่างวันที่ 12-14 

กันยายน 2554 
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_______________________________________________________________________________________ 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

 1) เพื่อทราบผลการด าเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษา

ไทยสู่สากล” 

 2) เพื่อทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการเข้าร่วมโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล”  

 3) เพื่อทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่มีต่อผลการ

ด าเนินงานผู้จัดงาน (Organizer) ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพ

อุดมศกึษาไทยสู่สากล”  
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

บทที่ 2 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมวชิาการ 

 

 การประเมนิผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” 

แบ่งการน าเสนอสรุปผลการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ 
 

 1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าฟังบรรยาย/สัมมนา/เสวนา ต่อการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ  ประจ าปี 2554 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผูเ้ข้าฟังบรรยายวิชาการและผูเ้ข้าชม 

                        นิทรรศการ 

    ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลในส่วนของผู้เข้าชมนทิรรศการ 

    ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูเ้ข้าฟังบรรยาย/สัมมนา/เสวนา ตอ่การจัดประชุมวิชาการ 

                        ระดับชาติ ประจ าปี 2554 

    ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น  ความคาดหวัง  ขอ้เสนอแนะต่อการจัดหัวขอ้บรรยาย/เสวนา 
 
 

 2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/เจ้าหนา้ที่ฝ่ายต่างๆ ตอ่ผูจ้ัดงาน 

(Organizer) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

    ส่วนที่ 2 การประเมนิความพงึพอใจ 

    ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฟงับรรยาย/สัมมนา/เสวนา   

ต่อการประชุมวชิาการระดับชาต ิ ประจ าปี 2554 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงาน  ได้แก่ผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการและผู้เข้าชมนิทรรศการ 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูเ้ข้าฟังบรรยายวิชาการ  และผูเ้ข้าชมนทิรรศการ 

 
 

 จากแผนภูมทิี่ 1 พบว่า จ านวนร้อยละของผูเ้ข้าฟังบรรยายวิชาการ จ านวน 2,928 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 2,067 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.59 เป็นเพศชาย จ านวน 861 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

29.41    

 ผูเ้ข้าชมนทิรรศการ จ านวน 501 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  343 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

68.46  เป็นเพศชาย จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 31.54  

 สรุปโดยภาพรวมของจ านวนผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการ และผูเ้ข้าชมนทิรรศการ มีจ านวนทั้งสิน้ 

3,429 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 2,410 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 70.28  เป็นเพศชาย จ านวน 

1,019 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.72 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของผู้เข้าชมนิทรรศการ   

  

แผนภูมิที่ 2  แสดงรอ้ยละของสื่อหรอืช่องทางที่ผูเ้ข้าฟังบรรยายวิชาการ และผูช้มนิทรรศการรับรู้

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 

 

 

 

  จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า สื่อหรอืช่องทางการรับรู้ขา่วสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 

2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” ที่ท าให้ผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชุม

วิชาการครั้งนีม้ากที่สุด คอื หนังสอืเชญิจาก สกอ. คิดเป็นรอ้ยละ 46.39 รองลงมาคือ สถานศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 20.48 เว็บไซด์ของ สกอ. คิดเป็นร้อยละ 21.08 เว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

17.87 เพื่อนร่วมงาน/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 15.46 เจ้าหน้าที่ สกอ. คิดเป็นร้อยละ 6.02 อื่นๆ คิดเป็น

ร้อยละ 3.41 หนังสือพมิพ์ คิดเป็นร้อยละ 3.01 โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 2.21 วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.01  

และป้ายประกาศ คิดเป็นรอ้ยละ 0.60 ตามล าดับ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 3 แสดงรอ้ยละของเหตุผลการตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯ 

 
 

จากแผนภูมิที่ 3  พบว่า เหตุผลการตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มากที่สุด คือ  

สนใจหัวข้อการประชุม คิดเป็นร้อยละ 64.84 รองลงมาคือ ต้องการน าความรู้ไปใช้ในการท างาน            

คิดเป็นร้อยละ 61.38 ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 39.02 ความรู้/คุณวุฒิของ

วิทยากร คิดเป็นร้อยละ 17.28 เป็นโอกาสได้สร้างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 16.26 และเหตุผลอื่นๆ           

คิดเป็นรอ้ยละ 1.42 ตามล าดับ   

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 4  แสดงรอ้ยละความสนใจของผูเ้ข้าชมนทิรรศการในโซนจัดแสดงตา่งๆ 

50.00

60.00

70.00

80.00

ร้อยละความสนใจของผู้เข้าชมนทิรรศการ

66.60
60.60

67.45

52.03

55.46

ร้อยละ

โซน 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตยุคใหม่  66.60 

โซน 2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  60.60 

โซน 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรยีนรูยุ้คใหม่  67.45 

โซน 4 พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการใหม่  52.03 

โซน 5 ประกาศเกียรติคุณและผลงานคุณภาพ  55.46 

 
 

จากแผนภูมิที่ 4  พบว่า ผู้เข้าชมนิทรรศการสนใจเข้าชมนิทรรศการในโซนที่ 3 พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.45 เข้าชมนิทรรศการในโซนที่ 1  

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตยุคใหม่ คิดเป็นร้อยละ  66.60 เข้าชมนิทรรศการในโซนที่ 2 พัฒนาคุณภาพครู

ยุคใหม่ คิดเป็นร้อยละ 60.60 เข้าชมนิทรรศการในโซนที่ 5 ประกาศเกียรติคุณและผลงานคุณภาพ  

คิดเป็นร้อยละ 55.46 และเข้าชมนิทรรศการในโซนที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ คิดเป็น

ร้อยละ 52.03 ตามล าดับ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 5  แสดงร้อยละของความ “ชอบ” และ “ไม่ชอบ” มากที่สุดของผู้เข้าชมนิทรรศการในโซน          

จัดแสดงต่างๆ 

 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 5  สามารถจ าแนกความคิดเห็นของผู้เข้าชมนทิรรศการเป็นสองส่วน ได้แก่ 

 1. โซนกิจกรรมที่ผูเ้ข้าชมนทิรรศการมคีวามช่ืนชอบมากที่สุด 

    พบว่า ผู้เข้าชมนทิรรศการมคีวามเห็นเกี่ยวกับโซนจัดแสดงที่ชื่นชอบมากที่สุดเรียงตามล าดับ

คือ โซนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 14.57 โซนที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.77 โซนที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 11.18 โซน 2  

คิดเป็นร้อยละ 6.39 และโซน 4 คิดเป็นร้อยละ 3.39 ตามล าดับ เหตุผลที่ชอบเพราะสามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิต การ

จัดแสดงทันสมัย นา่สนใจ มคีวามหลากหลาย สามารถสื่อให้เห็นถึงเป้าหมายของผลงานได้ดี ได้เรียนรู้
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

องค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ เป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ท าดี เป็นเรื่องที่

น่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตนักศึกษา ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของ  

ผูน้ าเสนอ และเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว    

 ทั้งนี้มีผู้เข้าชมนิทรรศการ ระบุข้อมูลในช่อง “ไม่ระบุโซนที่ชอบ” คิดเป็นร้อยละ 51.70 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

 2. โซนกิจกรรมที่ผูเ้ข้าชมนทิรรศการไม่ชอบมากที่สุด 

    พบว่า ผู้เข้าชมนทิรรศการมคีวามเห็นเกี่ยวกับโซนจัดแสดงที่ไม่ชอบมากที่สุดเรียงตามล าดับ

คือ โซนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 2.00 โซนที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 2.00 โซนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 1.80 โซนที่ 4  

คิดเป็นรอ้ยละ 1.20 โซนที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 0.60 ตามล าดับ เหตุผลที่ไม่ชอบโซนนิทรรศการเพราะเป็น

เรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง ไม่มีเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่น าเสนอเผยแพร่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้

ประจ าแตล่ะสว่นจัดแสดง มีรายละเอียด และข้อมูลน าเสนอน้อย และเนือ้หาไม่น่าสนใจ 

 ทั้งนี้มีผู้เข้าชมนิทรรศการ ระบุข้อมูลในช่อง “ไม่ระบุโซนที่ไม่ชอบ” คิดเป็นร้อยละ 92.42 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศกึษาไทยสู่สากล” 

 

 

   จากแผนภูมิที่ 6 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” จากการวิเคราะห์แบบสอบถามของผู้เข้าชม

นิทรรศการ จ านวน 501 ฉบับ พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 4.20    

และมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เรียงตามล าดับ คือ 1) การลงทะเบียนและการให้ข้อมูล

ทางอินเทอร์เน็ต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 2) สถานที่จัดงาน มีความพึงพอใจ          

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31 3) สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานมีความทันสมัย และเอื้อต่อการเรียนรู้           

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 4) มีจ านวนบุคลากร/เจ้าหนา้ที่เพียงพอต่อการให้บริการ  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 5) การประชุมครั้งนี้ท าให้เห็นความส าคัญของการ

พัฒนาอุดมศกึษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 4.11 6) การอ านวยความสะดวกในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ที่จอดรถ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 



12 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 4.10 7) ข้อมูลที่ได้รับมีความทันสมัย สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการ มีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 8) รูปแบบการจัดงานมีความน่าสนใจ เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้

งานได้ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 9) การประชุมครั้งนี้ท าให้ได้รับรู้ทิศทางและการ

มีสว่นร่วมตอ่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 

10) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในงาน มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99                   

11) ระยะเวลาในการจัดงาน (2 วัน) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 12) การน าเสนอ

ผลงานของสถาบันอุดมศกึษาและนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 13) การให้

ความรู้และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 และ 14) 

บรรยากาศในงานกระตุ้นใหเ้ดินชมตลอดงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 ตามล าดับ 

 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าฟังบรรยาย/สัมมนา/เสวนา ต่อการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ประจ าปี 2554 

 

แผนภูมิที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย/เสวนา 

ในด้านต่างๆ 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 7  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการบรรยายและเสวนา  

พบว่า จากการวิเคราะห์แบบสอบถามของผู้เข้าฟังบรรยาย/สัมมนา/เสวนา ต่อการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ประจ าปี 2554 จ านวน 2,928 ฉบับ พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนา 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.02 โดยมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการ/         



13 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

สิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 และด้านเอกสาร วัสดุ  

สื่ออุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คา่เฉลี่ย 3.84 ตามล าดับ 

 

แผนภูมิที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย/เสวนา 

เฉพาะด้านวิทยากร 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 8  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการบรรยายและเสวนา  

เฉพาะด้านวิทยากร โดยภาพรวมผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย  4.07  และเมื่อจ าแนกความพึงพอใจเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามี

ความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เรียงตามล าดับ คอื 1) ความรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณ์ในหัวข้อ

บรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37  2) หัวข้อ/เนื้อหามีความสอดคล้องกับการจัด

ประชุมวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28  3) เนื้อหาที่บรรยายตรงกับหัวข้อ และ

มีความครบถ้วน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 4) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้/การ

บรรยายที่ท าให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 5) ระยะเวลาในการ

บรรยายที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 และ 6) เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

อภปิราย/ซักถาม/เสนอความคิดเห็น มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.60 ตามล าดับ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย/เสวนา 

เฉพาะด้านเอกสาร  วัสดุ  สื่ออุปกรณ์ 

 
 

จากแผนภูมิที่ 9  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการบรรยายและเสวนา  

เฉพาะด้านเอกสาร  วัสดุ  สื่ออุปกรณ์  โดยภาพรวมผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.84  และเมื่อจ าแนกความพึงพอใจเป็นรายประเด็น พบว่า  ผู้เข้าฟังบรรยาย

และเสวนามีความพึงพอใจในประเด็นสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการบรรยายมีความทันสมัยช่วยให้มี

ความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.98  และความเพียงพอ

ของเอกสารประกอบการบรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.70 ตามล าดับ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 10  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย/เสวนา 

เฉพาะด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 10  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการบรรยายและ

เสวนา เฉพาะด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยภาพรวมผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.99 และเมื่อจ าแนกความพึงพอใจเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้เข้าฟังบรรยายและ

เสวนามีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เรียงตามล าดับ คือ  1) ประโยชน์ที่ได้รับตรงกับความต้องการ  

มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07  2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่รับฟังเพิ่มมากขึ้น  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 และ 3) เอกสารและความรู้ที่ได้รับน าไปประยุกต์ในการ

พัฒนางานได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 ตามล าดับ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 11  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย/เสวนา 

เฉพาะด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 11  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมงานต่อการบรรยายและเสวนา  

เฉพาะด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.15  และเมื่อจ าแนกความพึงพอใจเป็นรายประเด็น  พบว่า ผู้เข้าฟัง

บรรยายและเสวนามีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เรียงตามล าดับ คือ 1) ความเหมาะสมของห้อง

บรรยาย/เสวนา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.19 2) ความพึงพอใจในภาพรวมของการ

ฟังบรรยาย/เสวนาหัวข้อนี้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 และ 3) การบริการของ

เจ้าหนา้ที่ประจ าหอ้งบรรยาย มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13  ตามล าดับ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 12  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย/เสวนา  

ในทุกประเด็น 

 
 

 จากแผนภูมทิี่ 12  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมงานต่อการบรรยายและเสวนา  

ในทุกประเด็น โดยภาพรวมผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  

4.02   

 และเมื่อจ าแนกความพึงพอใจเป็นรายประเด็นรวมทุกประเด็น พบว่า ผู้เข้าฟังบรรยายและ

เสวนามีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เรียงตามล าดับ คือ 1) ความรู้ความเช่ียวชาญในหัวข้อบรรยาย  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.37  2) หัวข้อ/เนื้อหามีความสอดคล้องกับการจัดประชุม

วิชาการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.28  3) ความเหมาะสมของห้องบรรยาย/เสวนา 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19  4) เนื้อหาที่บรรยายตรงกับหัวข้อ และมีความครบถ้วน  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.18 5) ความพึงพอใจในภาพรวมของการฟังบรรยาย       

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.14  6) การบริการของเจ้าหน้าที่ประจ าห้อง ตามล าดับ            

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.13  7) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้/การบรรยาย ที่ท าให้เข้าใจ

งา่ย น่าสนใจ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 8) ประโยชน์ที่ได้รับตรงกับความต้องการ  
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.07  9) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่รับฟังเพิ่มขึ้น  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.04  10) สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการบรรยายมีความ

ทันสมัย ช่วยให้มีความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98  11) ระยะเวลา      

ในการบรรยาย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.89  12) เอกสาร/ความรู้น าไปประยุกต์           

ในการพัฒนางานได้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.86 13) ความเพียงพอของเอกสาร

ประกอบการบรรยาย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.70 และ 14) เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

อภปิราย/ซักถาม/เสนอความคิดเห็น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.60  ตามล าดับ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 13  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อทุกหัวข้อการเสวนาจ าแนก

รายด้านต่างๆ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

 จากแผนภูมิที่ 13  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อทุกหัวข้อการเสวนา   

จ าแนกรายด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านวิทยากร ด้านเอกสาร  วัสดุ  สื่ออุปกรณ์  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และ

ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก เมื่อจ าแนกในทุกหัวข้อการเสวนา จ านวน 19 หัวข้อ พบว่า  

ผูเ้ข้าร่วมงานมคีวามพึงพอใจจ าแนกตามหัวข้อการเสวนา ดังตอ่ไปนี ้

1) การปฏิรูปการศึกษารอบสอง : บทบาทของ กกอ. สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา  

    (s8001) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.90 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.71 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.85 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.08 

   

2) ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทและความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศกึษา  

    (s8002) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.92 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.78 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.89 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.10   

 

3) การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (s8003) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.16 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.95 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.02 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.12   

 

4) การเตรยีมความพร้อมของสถาบันอุดมศกึษาเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

    (s8004) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.80 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.49 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.63 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.90   
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

5) การจัดการศึกษาตามแนวศลิปวิทยาศาสตร์ (s8005) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.28 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.21 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.24 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.26  

 

6) ระบบการผลิตครู  เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (s8006) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.08 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.02 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.11 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.17   

 

7) TQF : The  tool  for  mutual  recognition  in  Higher  Education (s8007) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.83 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.96 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.56 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.99   

 

8) งานวิชาการสายรับใช้สังคมกับการพัฒนาสู่สากล (s9001) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.32 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.07 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.18 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.49   

 

9) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและบทบาทของสถาบันอุดมศกึษา (s9002) 

   ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.93 

   ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.64 

   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.82 

   ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.07   
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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

10) กฎหมายอุดมศกึษา (s9003) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.13 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย  3.45 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.02 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.23   

 

11) สหกิจศึกษา : โอกาสส าหรับสถาบันการศึกษา  สถานประกอบการ  และนักศกึษา  

     (s9004) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.09 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.55 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.04 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.13   

 

12) การวจิัยและการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ (s9005) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.06 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.75 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.84 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.17   

 

13) การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง (s9006) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.18 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.15 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.21 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.15 

 

14) ยุทธศาสตร์และการพัฒนาความร่วมมือสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของประชาคม 

      อาเซียน  (s9007) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.03 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.90 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.96 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.17 
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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

15) การเข้าถงึและการได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศกึษา  ส าหรบคนพิการ  

     (s9008) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.17 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.68 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.12 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.32 

 

16) ขับเคลื่อนคุณภาพ e-learning  อุดมศกึษาไทย (s9009) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.22 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.13 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.13 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.12   

  

17) วิทยาลัยชุมชน : การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (s9010) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.94 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.87 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.97 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.08 

 

18) มหาวิทยาลัยวิจัยกับการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (s9011) 

    ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.14 

    ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มคีวามพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.68 

    ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.06 

    ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.08 

 

19) การน าเสนอระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน TQF : กรณศึีกษาของจุฬาลงกรณ์ 

      มหาวิทยาลัย (s9012) 

     ด้านวิทยากร    มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.23   

     ด้านเอกสาร วัสดุ สื่ออุปกรณ์  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.04 

     ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.20 

     ด้านการให้บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก  มคีวามพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.25 
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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 14  แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อทุกหัวข้อการเสวนาใน

ภาพรวม 

 

 จากแผนภูมิที่ 14  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อทุกหัวข้อการเสวนา   

ในภาพรวม  จ านวน 19 หัวข้อ  พบว่า  ผูเ้ข้าร่วมงานมคีวามพึงพอใจในภาพรวมต่อทุกหัวข้อการเสวนา

เรียงตามล าดับดังตอ่ไปนี้ 

 อันดับที่ 1  งานวิชาการสายรับใช้สังคมกับการพัฒนาสู่สากล (s9001)  มีความพึงพอใจในระดับ

มาก  ค่าเฉลี่ย  4.27 

 อันดับที่ 2  การจัดการศึกษาตามแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (s8005)   มีความพึงพอใจในระดับ

มาก  ค่าเฉลี่ย  4.25 

อันดับที่ 3  การน าเสนอระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน TQF : กรณีศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(s9012)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.18 

อันดับที่ 4  การจัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ (s9006)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.17 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

อันดับที่ 5  ขับเคลื่อนคุณภาพ e-learning  อุดมศกึษาไทย (s9009)  มีความพึงพอใจในระดับ

มาก  ค่าเฉลี่ย 4.15 

อันดับที่ 6  ระบบการผลติครู  เพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (s8006)  มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.10 

อันดับที่ 7  การเข้าถึงและการได้รับบริการทางการศกึษาระดับอุดมศกึษา  ส าหรับคนพิการ 

(s9008)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.07 

อันดับที่ 8  การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (s8003)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.06 

อันดับที่ 9  ยุทธศาสตร์และการพัฒนาความรว่มมอืสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของประชาคม

อาเซียน (s9007)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  4.02 

อันดับที่ 10  มหาวิทยาลัยวิจัยกับการเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันระดับประเทศ 

(s9011)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.99 

อันดับที่ 11  วิทยาลัยชุมชน : การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (s9010) 

มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.97 

อันดับที่ 12  กฎหมายอุดมศึกษา (s9003)  และการวิจัยและการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์

เชิงพาณชิย์ (s9005)   มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.96 

อันดับที่ 13  สหกิจศกึษา : โอกาสส าหรับสถาบันการศกึษา  สถานประกอบการ  และนักศกึษา 

(s9004)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.95 

อันดับที่ 14  ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทและความรับผดิชอบของสภาสถาบันอดุมศกึษา 

(s8002)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลีย่  3.92 

อันดับที่ 15  การปฏิรูปการศกึษารอบสอง : บทบาทของ กกอ. สกอ. และสถาบันอุดมศกึษา 

(s8001)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.89 

อันดับที่ 16  การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา (s9002)  

มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย   3.87 

อันดับที่ 17  TQF : The  tool  for  mutual  recognition  in  Higher  Education (s8007)   มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.84 

และอันดับที่ 18   การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศกึษาเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

(s8004)  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลีย่ 3.71  ตามล าดับ 
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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

ส่วนที่ 4  ความคดิเห็น  ความคาดหวัง  ข้อเสนอแนะต่อการจัดหัวข้อบรรยาย/เสวนา 

 

แผนภูมิที่ 15  แสดงร้อยละของสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดงานประชุมวิชาการ 

 

18.24

19.59

15.54

25.68

12.84

7.43

0.68

ร้อยละของสิ่งที่ควรปรบัปรุงในการจัดงานประชุมวิชาการ

วทิยากร  18.24   (n=27)

เอกสารประกอบการบรรยาย  19.59   (n=29)

การจัดสถานที่  15.54   (n=23)

รูปแบบการจัดงาน  25.68   (n=38)

การประชาสัมพันธ์  12.84   (n=19)

การบริการและอ านวยความสะดวก  7.43   (n=11)

อื่นๆ  0.68   (n=1)

 
 จากแผนภูมิที่ 15  แสดงร้อยละของสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดงานประชุมวิชาการ  จาก

จ านวนผู้ที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด  148 คน  พบว่า  ผู้เข้าฟังบรรยายมีความคิดเห็นต่อสิ่งที่

ควรปรับปรุงแบ่งเป็นด้านต่างๆ เรียงตามล าดับดังนี้    

 ด้านรูปแบบการจัดงาน  (n=38)  ร้อยละ 25.68 

 1) ควรเพิ่มเวลาในช่วงการบรรยายให้เหมาะสม  (13) 

 2) บริหารจัดการเวลาให้ตรงตามก าหนดการที่แจ้งไว้ (5) 

 3) สถานที่จัดงานอยู่ไกล รถติด เดินทางไม่สะดวก (5) 

 4) การแสดงนทิรรศการในส่วนจัดแสดงมีจ านวนน้อยไป (4)   

 5) ควรเพิ่มเวลาในการจัดงานให้มากกว่านี ้(4) 

 6) พิธีเปิดไม่ควรยืดเยือ้มากเกินไป (3) 

 7) ควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานในพิธีเปิด (1) 

 8) หว้ข้อไม่ค่อยมปีระโยชน์ การน าเสนอไม่น่าสนใจ  (1) 

 9) ควรเตรียมความพร้อมในหอ้งให้เร็วกว่านี้ (1) 

 10) ควรจัดระบบการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการประชุมให้เป็นระบบมากขึ้น (1) 

 ด้านเอกสารประกอบการบรรยาย  (n=29)  ร้อยละ 19.59 

 1) เอกสารมจี านวนน้อยไม่เพียงพอตอ่ผูเ้ข้าร่วมงาน  (14) 
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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

 2) ควรน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (7) 

 3) ควรจัดเอกสารการประชุมรวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน (5) 

 4) เอกสารประกอบการบรรยายไม่ครอบคลุมเนือ้หา (2) 

 5) ควรจัดพิมพ์ชื่อห้องที่จัดเสวนาย่อยไว้ในก าหนดการด้วย (1) 

 ด้านวิทยากร  (n=27)  ร้อยละ 18.24 

 1) ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ข้าร่วมฟังบรรยายได้ซักถามขอ้สงสัย (12) 

 2) ควรควบคุมการใชเ้วลาของวิทยากรและความตรงประเด็นของหัวข้อบรรยาย (7) 

 3) วิทยากรควรปรับปรุงเนื้อหา  สื่อ เทคนิควิธีการน าเสนอ เพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจ (4) 

 4) วิทยากรพูดไม่ตรงประเด็น และไม่ควรน านโยบายของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง (2) 

 5) จ านวนผูอ้ภปิรายบนเวทีมากเกินไป (1) 

 6) ควรแจง้ช่องทางที่สามารถติดต่อกับวิทยากรได้  (1) 

 ด้านการจัดสถานที่  (n=23)  ร้อยละ 15.24 

 1) ควรจัดเตรียมที่นั่งที่มทีั้งโต๊ะพร้อมเก้าอีใ้ห้กับผู้เข้าร่วมงาน (7) 

 2) อุณหภูมิห้องหนาวเกินไป 5) 

 3) ปรับปรุงการแสดงผลบนจอภาพในหอ้งประชุมใหญ่เนื่องจากไม่ชัดเจน เกิดการสะท้อน (4) 

 4) ไฟฟ้าส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ (4) 

 5) เวทีส าหรับวิทยากรควรจัดให้สูงกว่านี้ เนื่องจากมองวิทยากรไม่เห็น (3) 

 ด้านการประชาสัมพันธ์  (n=19)  ร้อยละ 12.84 

 1) การประชาสัมพันธ์การจัดงานไม่ทั่วถึง (10) 

 2) ควรมีป้ายชื่อบอกกิจกรรมการจัดงานภายนอกอาคาร (8) 

 3) ควรเผยแพร่ขอ้มูลการจัดงานในอินเตอร์เน็ตให้มากกว่านี้ (1) 

 ด้านการบริการและอ านวยความสะดวก  (n=11)  ร้อยละ 7.43 

 1) โต๊ะอาหารควรเป็นแบบหมุน (4) 

 2) การบริการน้ าดื่มควรเก็บขวดน้ าที่ดื่มแล้วในช่วงเช้าด้วย (2) 

 3) ควรจัดกาแฟเป็นอาหารว่างดว้ย (2) 

 4) อาหารกลางวันควรปรับปรุงรสชาตแิละความหลากหลาย (2) 

 5) เจ้าหน้าที่ประจ าหอ้งเสวนาควรดูแลการเปิด/ปิดประตูด้วย (1) 

 อื่นๆ  (n=1)  ร้อยละ 0.68 

 คุณภาพของปากกา,บัตรหนบี ไม่คอ่ยได้มาตรฐาน (1) 
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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554             โดย  ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา 

แผนภูมิที่ 16  แสดงร้อยละของรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการที่ต้องการให้ สกอ. จัดในปีตอ่ไป 

 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 16  แสดงร้อยละของรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการที่ผู้เข้าฟังบรรยาย

ต้องการให ้สกอ. จัดในปีตอ่ไป จากจ านวนผูท้ี่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 65 คน  พบว่า  ผู้เข้าฟังบรรยาย

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวิชาการในปีตอ่ไป เรียงตามล าดับ  ดังนี้ 

 1) รูปแบบที่จัดในปัจจุบันนี้เหมาะสมแลว้  (n=22)  ร้อยละ 33.85 

 2) เสวนากลุ่มย่อย  โดยมีรูปแบบการเสวนาแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ได้แก่  กลุ่มมหาวิทยาลัย /

วิทยาลัย/สถาบัน  กลุ่มสาขาวิชา  และกลุ่มตามระดับสายงาน (อาจารย์  ผู้บริหาร  นักวิชาการ  

นักวิจัย)  (n=16)  ร้อยละ 24.62 

 3) น าเสนอผลงานทางวชิาการ  ประกอบด้วย  ผลงานวิชาการ  งานวิจัย  รูปแบบกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดี   การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  และรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะ

หลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ (n=6)  ร้อยละ 9.23 

 4) เวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติ

ที่ด ี (n=5)  ร้อยละ 7.69 

    จัดงานประชุมวิชาการในระดับภูมภิาค (n=5)  ร้อยละ 7.69 

    น าเสนอด้วยสื่อและกิจกรรมความบันเทิงที่หลากหลาย (n=5)  ร้อยละ 7.69 

 5) การจัดแสดงนิทรรศการ   โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามภารกิจอุดมศึกษา  แนวปฏิบัติที่ดีใน

การจัดกิจกรรมนักศึกษา  และจัดแสดงผลงานทางวชิาการของอาจารย์ นักวิจัย  (n=4)  ร้อยละ 6.15 
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 6) อบรมเชิงปฏิบัติการ (n=2) ร้อยละ 3.08 

          นอกจากนี้ผู้เข้าฟังบรรยายได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานว่าควรมีหัวข้อมากขึ้นและ

หลากหลาย  จัดเสวนาในลักษณะของการถามตอบ และควรจัดงานในช่วงปิดภาคการศกึษา 

 

แผนภูมิที่ 17  แสดงจ านวนและร้อยละของหัวข้อการประชุมวิชาการที่ผู้เข้าฟังบรรยายต้องการใหจ้ัด

บรรยายในปีตอ่ไป 
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แสดงจ านวนหัวข้อที่เสนอใหจั้ดในปีต่อไป

1) การบริหารจัดการอุดมศกึษา 19.77  (n=17)

2) ประชาคมอาเซียน 13.95   (n=12)

3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11.63   (n=10)

4) ปัญหาการศึกษาไทย 11.63   (n=10)

5) การปฏิรปูการศึกษา 8.14   (n=7)

6) การวิจัย  6.98   (n=6)

7) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 5.81   (n=5)

8) การศึกษากับการพัฒนาสังคม 5.81   (n=5)

9) การบริหารจัดการดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

5.81   (n=5)

10) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5.81   (n=5)

11) การผลิตบัณฑิต 4.65   (n=4)
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 จากแผนภูมิที่ 17  แสดงร้อยละของหัวข้อการประชุมวิชาการที่ผู้เข้าฟังบรรยายต้องการให้จัด

บรรยายในปีต่อไป  โดยจากจ านวนหัวข้อที่ผู้เข้าฟังบรรยายเสนอมาทั้งหมด 86 หัวข้อนั้น  สามารถ

จ าแนกออกได้เป็น 11 ประเภท  เรียงตามล าดับดังนี้ 

 

1. การบรหิารจัดการอุดมศึกษา (n=17)  ร้อยละ 19.77 

 ธรรมาภิบาลกับสถาบันอุดมศกึษา 

 ข้าราชการกับการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 แนวทางการบริหารสถาบันอุดมศกึษาให้มคีุณภาพ 

 วัฒนธรรมองค์กรของสถาบันอุดมศกึษา 

 บทบาท สกอ.และ สมศ. 

 โครงสรา้งองค์กรสถาบันอุดมศกึษา 

 ระบบความปลอดภัยในทรัพย์สนิในสถานศกึษา 

 อุดมศกึษากับบทบาทธุรกิจการศกึษา  

 นโยบายอุดมศึกษากับการน าไปสู่การปฏิบัติ 

 ความเสมอภาคทางอุดมศกึษาของไทย 

 นโยบายด้านการศกึษาสถาบันอุดมศกึษา 

 ธรรมาภิบาลของสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

 การจัดการเรียนรูใ้นระดับอุดมศกึษา 

 รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี  

 บทบาทของ สกอ ตอ่การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 การจัดการศกึษาในพืน้ที่พิเศษ 

 บทบาทนักการเมอืงตอ่การจัดการศึกษา 

 

2. ประชาคมอาเซียน  (n=12)  ร้อยละ 13.95 

 ประชาคมอาเซียนกับอุดมศึกษาไทย 

 การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมอุดมศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน 

 ภูมปิัญญาไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

 TQF สิ่งที่ได้เรียนรู้  แนวทาง  ปัญหาในการพัฒนารูปแบบให้งา่ยในการน าไปใช้อย่างไร  
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 วัฒนธรรมอาเซียน 

 คุณภาพบัณฑิตของประเทศไทยและประเทศอาเซียน 

 หลักปฏิบัติของแตล่ะคณะวิชาในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN 

 ผลกระทบต่ออุดมศกึษาไทยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนาความรว่มมอืสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของประชาคมอาเซียน 

 หลักสูตรการศกึษาในประชาคมอาเซียน 

 University Benchmarking in ASEAN 

 

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (n=10)  ร้อยละ  11.63  

 การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และวิชาชีพครูสู่สากล 

 ทิศทางการพัฒนาครูยุคใหม่ 

 มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของบุคลากรสถาบันอุดมศกึษา 

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับบุคลากรทางการศกึษา 

 การประเมนิผลงานวิชาการของอาจารย์ 

 แนวทางการพัฒนาครูมอือาชีพและการจัดการเรียนการสอนของครูยุคใหม่  

 จรรยาบรรณของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

 การปฏิรูปการผลติครู 

 การผลิตครู หรือการจัดการเรียนการสอนของประเทศพัฒนาอื่นๆ  

 การขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศกึษา 

 

4. ปัญหาการศึกษาไทย (n=10)  ร้อยละ  11.63 

 วิกฤตจากธุรกิจการศึกษา 

 แนวทางในการแก้ปัญหาการศกึษาในอนาคต 

 ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑค์ุณภาพของ สกอ. และ สมศ. สะท้อนคุณภาพจรงิหรอื 

 การออกนอกระบบของสถาบันอุดมศกึษาไทย 

 คุณภาพอุดมศกึษาไทยภาคเอกชน 

 การเข้าถึงและได้รับบริการของคนพิการ 

 โอกาสทางการศกึษาส าหรับคนพิการของมหาวิทยาลัยไทย 

 หัวข้อที่เป็นความคบืหน้าจากการด าเนินงานของ สกอ. ในปีที่ผา่นมา 
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 การจัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ 

 รายงานผลการตรวจเยี่ยมนอกสถานที่ตั้ง 

 

5. การปฏิรูปการศึกษา (n=7)  ร้อยละ   8.14 

 การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาการจัดการศกึษาในทศวรรษที่ 21 

 การพัฒนาสถาบันอุดมศกึษาสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ 

 การปฏิรูปการศกึษาไทยสู่สากล    

 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน 

 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 

 อัตลักษณ์อุดมศึกษาไทยกับการแขง่ขันในเวทีโลก 

 อุดมศกึษาไทยกับมาตรฐานโลก 

 

6. การวจิัย (n=6)  ร้อยละ  6.98 

 งานวิจัยสู่การบริการวิชาการและการเรียนการสอน 

 การวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกชน 

 มหาวิทยาลัยวิจัยกับการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 

 ระบบการบริหารงานวิจัย+งานวิจัยชุมชนและแก้ปัญหาสังคม 

 การวิจัยเพื่อความรว่มมอือาเซียน 

 บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการศกึษาและการวิจัยของประเทศ 

 

7. การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน (n=5)  ร้อยละ  5.81 

 ศลิปศกึษาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 รักภาษาไทย ใส่ใจภาษาอังกฤษ 

 รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ 

 สหกิจศึกษาส าหรับประเทศไทย 

 จติตปัญญา : ทางเลือกใหม่ของการศึกษาไทย 

 

8. การศึกษากับการพัฒนาสังคม (n=5)  ร้อยละ 5.81  

 แนวปฏิบัติของอุดมศกึษากับการพัฒนาประเทศและสนองตอ่ประชาชน 
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 การศกึษาตามแนวพระราชด าริ 

 อุดมศกึษาไทยรับใช้สังคม 

 การศกึษาทางเลือกในกระแสโลกาภวิัฒน์ และโลกแหง่การแบ่งปัน 

 อุดมศกึษากับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

9. การบริหารจัดการด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (n=5)  ร้อยละ  5.81 

 แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดโครงการด้านประกันคุณภาพการศกึษา 

 บทบาทของ สกอ. ในการควบคุมมาตรฐานการศกึษา 

 การประกันคุณภาพการศกึษา ม.เอกชน 

 การประกันการได้งานของบัณฑติใหม่ 

 กฎหมายเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย 

 

10. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา (n=5)  ร้อยละ  5.81 

 การจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาในระดับหลักสูตร/รายวิชา  

 ประสิทธิผลของการท า TQF ไปใช้ 

 การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามกรอบ TQF 

 TQF กับการจัดการศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน  

 การเทียบโอนผลการเรียนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 

11. การผลิตบัณฑิต และกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศกึษา (n=4)  ร้อยละ  4.65 

 การสรา้งคุณภาพบัณฑติไทย 

 การจัดสวัสดิการด้านหอพักในมหาวิทยาลัย 

 การเพิ่มศักยภาพของบัณฑิต 

 สิทธิของนักศึกษาตามกฏหมายการศกึษา 

 

********************************************** 
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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554                                         โดย  ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต่อผู้จัดงาน (Organizer) 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 

“คุณภาพอุดมศกึษาไทยสู่สากล” 

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 

ณ  อาคารชาแลนเจอร์  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  

ค าชี้แจง 

จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีต่อผู้จัดงาน (Organizer) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554  

“คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ  อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  

จ านวนทั้งสิน้ 78 ฉบับ สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อนี้ 

 

สรุปส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

 พบว่าผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.08  เป็นเพศชาย 21 คน     

คิดเป็นร้อยละ 26.92 
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2. ส่วนงาน/ส านัก 

 พบว่าผูต้อบแบบประเมินเป็นบุคลากรจากส านักต่างๆ เรียงตามล าดับ  ดังนี้ 

 1) สมอ.   จ านวน 19 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 24.36 

 2) สสอ.   จ านวน 10 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 12.82  และ   

     สพบ.   จ านวน 10 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 12.82 

 3) TCU.    จ านวน 9 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 11.54  และ 

    สนผ.  จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ  11.54 

 4) สพน.   จ านวน 8 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 10.26 

 5) กตป.   จ านวน 7 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 8.97   

 6) ก.พร.   จ านวน 4 คน   คิดเป็นรอ้ยละ 5.13 

 7) สอ.  จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ  2.56 
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3. ภารกิจที่รับผิดชอบ 

 พบว่าผูต้อบแบบประเมินมีภารกิจรับผดิชอบเรียงตามล าดับ  ดังนี้ 

 1) งานรับลงทะเบียน จ านวน  27 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  34.62 

 2) การจัดนทิรรศการ  จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.38 

 3) งานติดตามและประเมินผลการจัดประชุม  จ านวน 10 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 12.82 

 4) การจัดเสวนาและบรรยายพิเศษ  จ านวน  9 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  11.54  

 5) เจ้าภาพหลักในการจัดประชุม  จ านวน  5 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  6.41 

              งานประชาสัมพันธ์         จ านวน  5 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  6.41 

              งานบริการสบืค้นข้อมูล   จ านวน  5 คน  คิดเป็นรอ้ย 6.41 

 6) อื่นๆ  ได้แก่  จัดพิมพเ์อกสาร  ต้อนรับ  และรับส่ง จนท.สกอ.  จ านวน  3 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.85 

 7) งานพิธีการ (พิธีเปิด/ปิด)    จ านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.56 

 8) งานการเงิน  ไม่มีผูต้อบแบบประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 0 

 

 
 

 

 



37 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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สรุปส่วนท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

4. พบว่าผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ มคี่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ 

ท่ี ประเด็นความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย ความหมายจากค่าเฉลี่ย 

1 การวางแผนในการด าเนินงาน 3.59 พงึพอใจในระดับมาก 

2 การก าหนดงาน 3.55 พงึพอใจในระดับมาก 

3 การตดิตอ่ประสานงาน 3.46 พงึพอใจในระดับปานกลาง 

4 การท างานเป็นทีม 3.55 พงึพอใจในระดับมาก 

5 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 3.46 พงึพอใจในระดับปานกลาง 

6 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์ ในการด าเนนิงานจัดประชุม 3.59 พงึพอใจในระดับมาก 

7 การบริหารจัดการในการด าเนินการประชุม 3.65 พงึพอใจในระดับมาก 

8 ความทันสมัยของสื่อ  และเทคโนโลยท่ีีน ามาใชภ้ายในงาน 3.64 พงึพอใจในระดับมาก 

9 ความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลท่ีใชใ้นการจัดนิทรรศการ/ห้อง

ประชุม 

3.49 พงึพอใจในระดับปานกลาง 

10 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในงาน 3.60 พงึพอใจในระดับมาก 

11 รูปแบบการจัดโครงสร้างเวที  พิธีเปิด-ปิด  และระบบแสง สี เสียง 3.72 พงึพอใจในระดับมาก 

12 การจัดท าปา้ยช่ือส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุม  แขก VIP สื่อมวลชน  

ผู้เข้าร่วม  และเจา้หน้าท่ี 

3.60 พงึพอใจในระดับมาก 

13 การจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  และจุดส าคัญในงาน 3.26 พงึพอใจในระดับปานกลาง 

14 การจัดหาผู้ด าเนนิรายการ 3.42 พงึพอใจในระดับปานกลาง 

15 การจัดสถานที่แตล่ะฝ่าย  เช่น  จุดลงทะเบียนหลัก  จุดสบืค้นขอ้มูล  

จุดลงทะเบียนส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ลงทะเบียนลว่งหน้า  ห้องรับแขก  การ

จัดโซนนิทรรศการ ฯลฯ 

3.59 พงึพอใจในระดับมาก 

16 ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการจัดงาน 3.56 พงึพอใจในระดับมาก 

17 ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงาน 3.40 พงึพอใจในระดับปานกลาง 

18 ความคุ้มคา่ในการจัดจ้างผู้จัดงานเมื่อเทียบกับผลงาน 3.46 พงึพอใจในระดับปานกลาง 

19 การตอบสนองความตอ้งการของคณะท างานของ สกอ. 3.50 พงึพอใจในระดับมาก 

20 ความพงึพอใจโดยรวมต่อผู้จัดงาน (Organizer) 3.53 พงึพอใจในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.53 พึงพอใจในระดับมาก 
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 จากตารางพบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อผู้จัดงาน (Organizer)  จากประเด็นต่างๆ 

เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น  3.53  มีความพึงพอใจในระดับมาก   โดยสามารถเรียงล าดับประเด็นที่ผู้ตอบแบบประเมิน

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก  มดีังตอ่ไปนี้ 

อันดับที่ 1 รูปแบบการจัดโครงสรา้งเวที  พิธีเปิด-ปิด  และระบบแสง สี เสียง  มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.72  

มีความพึงพอใจในระดับมาก 

อันดับที่ 2  การบริหารจัดการในการด าเนินการประชุม  ค่าเฉลี่ย  3.65  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

อันดับที่ 3  ความทันสมัยของสื่อ และเทคโนโลยีที่น ามาใช้ภายในงาน  ค่าเฉลี่ย 3.64  มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก 

ทั้งนี้  ในส่วนของประเด็นที่ผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่      

1) การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเฉลี่ย 3.26   พึงพอใจในระดับปานกลาง  2) ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงาน  

ค่าเฉลี่ย 3.40  พึงพอใจในระดับปานกลาง  และ  3) การจัดหาผู้ด าเนินรายการ  ค่าเฉลี่ย 3.42  พึงพอใจใน

ระดับปานกลาง  ตามล าดับ 
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สรุปส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

5. จุดเด่นของผู้จัดงาน (Organizer)   

 พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นในเรื่องของจุดเด่นของผู้จัดงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 มีการท างานเป็นทีม (2) 

 ความพรอ้ม (1) 

 ระบบแสงสเีสียง เวที  (1) 

 ความใหญ่โตของสถานที่  (1) 

 การประสานงาน/การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  (1) 

 ท างานได้รวดเร็ว  (1) 

 ส่วนจัดแสดงพระราชกรณียกิจ  (1) 

 ผลการจัดงานเป็นที่น่าพอใจ   (1) 

 เรียกใช้บริการได้ทันที  (1) 

 ประทับใจในการตอ้นรับ  (1) 

 

6. สิ่งที่ผู้จัดงาน (Organizer)  ควรปรับปรุง 

 พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นในเรื่องของสิ่งที่ผู้จัดงาน (Organizer)  ควรปรับปรุงได้แก่ 

 ควรเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแสดง และน าเสนอด้วยสื่อที่ทันสมัย เพื่อให้ 

                     สามารถดึงดูดความสนใจของผูช้ม  (3) 

 การประชาสัมพันธ์การจัดงานน้อยเกินไป  (2) 

 การสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในบางจุดไม่ชัดเจน  (2) 

 ควรบริหารจัดการกระจายทีมงานให้ครบทุกจุด  (2) 

 การแต่งกายและภาษาที่ใช้ของผูป้ระกาศ (MC)  (1) 

 ควรแตง่กายให้ต่างกันระหว่างทีมผู้จัดงาน และทีมซึ่งมีหนา้ที่ประสานกับ สกอ.  (1) 

 ความรอบรู้ในเรื่องรูปแบบ/เนือ้หาของงานน้อยเกินไป ควรศกึษามาบ้าง  (1) 

 ขาดทีมงานเพื่อให้บริการข้อมูลในจุดบริการอาหาร  (1) 

 การตดิต่อประสานงานทีมงานเป็นไปได้ยาก  (1)   

 ทีมงานไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  ท าให้ถ่ายทอดมายังบุคลากรผิดผลาด  (1) 

 ทีมงานควรมีขอ้มูลที่ถูกต้อง  ควรมีอุปกรณ์สื่อสารใช้ระหว่างทีมงานและบุคลากร สกอ.  (1) 

 เนือ้หาในส่วนที่จัดแสดงมีจ านวนน้อย  (1) 
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 ควรจัดบอร์ดแสดงนิทรรศการให้ครบจ านวนตามที่ตกลงกันไว้ ( จาก สพบ.)  (1) 

 วิทยากรในการประชาสัมพันธ์  และให้การต้อนรับยังไม่มีความช านาญเพียงพอ  (1) 

 ปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาที่แจง้ไว้  (1) 

 การประสานงานด้านข้อมูล/การจัดสถานที่ ณ ส่วนจัดแสดง  (1) 

 ปรับปรุงดา้นการออกแบบ ความคิดสรา้งสรรค ์และสื่อที่ใชน้ าเสนอใหม้ีความทันสมัย  (1) 

 

7.  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบประเมินในการให้ผู้จัดงาน (Organizer)  จัดงานในครั้งตอ่ไป 

 1)  ผูต้อบแบบประเมินเห็นวา่  ควรใหจ้ัดงานในครั้งต่อไป  จ านวน  47 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 60.26 

 2)  ผูต้อบแบบประเมินไม่แสดงความคดิเห็น  จ านวน  26 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 

 3) ผูต้อบแบบประเมินเห็นวา่  ไม่ควรใหจ้ัดงานในครั้งตอ่ไป  จ านวน  5 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 6.41 

 

 
************************************* 
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ประมวลภาพ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ประจ าปี 2554 

“คุณภาพอุดมศกึษาไทยสู่สากล” 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
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รายนามคณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

 นางอรสา  ภาววิมล  ผูอ้ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

 นางมยุรี  สิงหไ์ข่มุกข์  รักษาการผู้เช่ียวชาญด้านติดตามและประเมินผล 

ตรวจสอบต้นฉบับ 

 นางนภาพร  อาร์มสตรอง ผูอ้ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

จัดท าต้นฉบับ 

 นางสาวจันทร์สุดา  นกน้อย  นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

 ว่าที่รอ้ยโทนที  ศรมีะกล่ า  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย 

 นางสาวจันทร์สุดา  นกน้อย  นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

 ว่าที่รอ้ยโทนที  ศรมีะกล่ า  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

 นางสาวชนิชา  ชัยภูมิธนโชค  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

 นางสาวพัชรีรัต  หารไชย  นักวิชาการศกึษา 

 นางสาวศิริญญา  กันทะมูล  นักวิชาการศกึษา 

 นายนพดล  บุญเดช   นักวิชาการศกึษา 

 นายคณา  รักษาบุญ   นักวิชาการศกึษา 

 นายสุรศักดิ์ วธีรวงศ์นิจ   นักวิชาการศกึษา 

 นางสาววิไลพรรณ  บรรเทิง  นักวิชาการศกึษา 

รวบรวมข้อมูลโดย 

 นางสาวณัชชา  ญาณฐิตวัฒนา  นักวิชาการศกึษาช านาญการพิเศษ 

 นางสาวกาญจนา  สามิภักดิ์  นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

 นางจุไรพร  ขวัญนิพนธ์   นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

 นางสาวปาจรยี์  ธนศิริวัฒนา  นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

 นางสาวจันทร์สุดา  นกน้อย  นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

 นางสาววัชราวลี  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

 นางสาวชนิชา  ชัยภูมิธนโชค  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

 นางสาวปริชาต ิ เบ็ญจวรรณ  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

 ว่าที่รอ้ยโทนที  ศรมีะกล่ า  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
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 นางสาวรัชนก  สมณา   พนักงานราชการ 

 นายค านวณ  บุตรมิตร   นักวิชาการศกึษา 

 นางสาวยุวเรศ  เนตรสว่าง  นักวิชาการศกึษา  

 นางสาวพัชรีรัต  หารไชย  นักวิชาการศกึษา 

 นางสาวศิริญญา  กันทะมูล  นักวิชาการศกึษา 

 นายนพดล  บุญเดช   นักวิชาการศกึษา 

 นายคณา  รักษาบุญ   นักวิชาการศกึษา 

 นายฉัตรชัย  มูฮะหมัดฮัดซัน  นักวิชาการศกึษา 
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