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รายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เร่ือง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 

 

 

ระหว่างวันท่ี 24-25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

ณ ห้อง 208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิน่ อัตถากร คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 

 

โดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ค าน า 
 

 ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์จัดตั้ งข้ึนเพื่อเป็นองค์กรประสานงานของ
นักศึกษาที่มีความรักและสนใจทางคณิตศาสตร์ และต้องการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง 
ภายใต้ปณิธานของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามที่ว่า “วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม น าชุมชน
พฒันา” และสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล ้าจรรยา ศรัทธาความเป็นครู
คณิตศาสตร์” 

เอกสารเล่มน้ี จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการด าเ นินงานโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ                         
เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ณ ห้อง 
208 อาคาร ศาสตราจารย์พิเศษบุญถ่ิน อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ของ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกบัชุมนุมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที่จดัข้ึน
ระหว่างวนัที่ 24-25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยท์ุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาขอการด าเนินกิจกรรม 
และขอขอบคุณสมาชิกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

      

                  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 1 
              1. ช่ือโครงการ 1 

2. คณะ/หน่วยงาน/สาขาวิชา เจา้ของโครงการ    1 
3. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 1 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ   1 
5. สถานที่ในการด าเนินงาน   1 
6. หลกัการและเหตุผล 1 
7. วตัถุประสงค ์ 1 
8. กลุ่มเป้าหมาย 2 
9.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 2 
10. วิธีด าเนินการ 2 
11. สถานภาพโครงการ 2 
12. สรุปผลการใชจ้่ายในโครงการ 3 
13. สภาพปัญหาและอุปสรรคท์ี่เกิดข้ึนของโครงการ 3 
14. แนวทางแกไ้ขปัญหา 3 
15. สรุป 3 

รายงานผลการประเมินโครงการ 4-8 
ภาคผนวก  

1. โครงการที่ไดร้ับการอนุมตัิ 
2. ก าหนดการโครงการ 
3. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินโครงการ  (แบบสอบถาม) 
4. ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ 
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เร่ือง    รายงานผลโครงการ 
เรียน   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ดว้ย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงคจ์ดักิจกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือโครงการ โครงการ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหา
คุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
2. คณะ/หน่วยงาน/สาขาวิชา เจ้าของโครงการ   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ    มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562 
5. สถานที่ในการด าเนินงาน   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
6. หลักการและเหตุผล 

ด้วยอิทธิพลความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงใน  ทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการศึกษานั้น ก่อให้เกิดกระแสข่าวสารขอ้มูล  ความรู้  การแสวงหาความรู้  การกระจายข่าวสารขอ้มูล  
เป็นไปด้วย ความสะดวกและรวดเร็ว   สถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่างสนใจ   และเล็งเห็น
ความส าคญัที่จะตอ้งปรับตวัเพื่อใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มก าลงั โดยเฉพาะดา้นการ
วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ วิจัย
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว  จากที่กล่าวมาขา้งตน้สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เล็งเห็นความส าคญัของ
การพฒันานกัศึกษา ให้มีความรู้ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาสนบัสนุนการวิเคราะห์ขอ้มูล จึงได ้
จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการ
วิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพูนความรู้ ทกัษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าเอามาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ได ้  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพื่อพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ 

แบบฟอร์มรายงานการจัดกิจกรรม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   

เลขท่ีหนงัสือ………………………….. 

เลขท่ีโครงการ………………………….. 

วนั/เดือน/ปี……………………………… 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
วนัที่  6 กนัยายน 2562 
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7.2 เพื่อให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัในการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

7.3 เพื่อน าความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
8.1 สถานะกลุ่มเป้าหมาย : นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 - 5 
8.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : อาจารยส์าขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จ านวน 5 คน และ
นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จ านวน 55 คน รวมเป็นจ านวน 60 คน 
8.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

9.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ช่ือตวัช้ีวดั** หน่วยนบั ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 
1. จ านวนผูเ้ขา้อบรมเชิงปฏิบตัิการฯ  55 คน 
2. ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการฯมีความพึงพอใจ  ร้อยละ 100 
3. โครงการด าเนินการเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  เป็นไปตามแผน 
4. การใชจ้่ายงบประมาณของโครงการ  เป็นไปตามแผน 

 
10. วิธีด าเนินการ 

ล าดับ แผนการด าเนินงานตามกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัด 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมในการจดัโครงการ มิ.ย.  62 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตัิ ก.ค.  62 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ค.  62 
4 ด าเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  24-25 ส.ค. 62 

 

4.1 ขั้นเตรียม  
   1) ประชุม คณะกรรมการด าเนินงานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนิน 
งาน เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรม 
   2) ก าหนดกิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการและก าหนดหนา้ที่และแบ่งผูร้ับผิด 
ชอบในแต่ละฝ่าย 
   3) ติดต่อ ประสานงานกบัวิทยากร 
   4) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งใช้
ในการท ากิจกรรม 
   5) ประชาสัมพนัธ์โครงการไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

ส.ค. 62 
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4.2 ขั้นจัดกิจกรรม  
จดักิจกรรมในวนัเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เร่ือง เคร่ืองมือและการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัโปรแกรมส าเร็จรูป 
08.00 – 08.30 น. รายงานตวัและลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด  
08.45– 10.30 น. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจยัประเภท 
                            แบบทดสอบ โดย อาจารย ์ดร.อจัฉริยา  พรมทา้ว 
10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 
                         ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดย  อาจารย ์ดร.อจัฉริยา  พรมทา้ว 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัประเภท 
                            แบบสอบถาม โดย  อาจารย ์ดร.อจัฉริยา  พรมทา้ว 
14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
                           ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
                          โดย  อาจารย ์ดร.อจัฉริยา  พรมทา้ว 
วนัอาทิตยท์ี่ 25 สิงหาคม  2562 เร่ือง การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั 
08.00 – 08.30 น. รายงานตวัและลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั    
   โดย  อาจารย ์ดร. รัตติกาล สารกอง 
10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั  (ต่อ) 
   โดย  อาจารย ์ดร.รัตติกาล สารกอง 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
                             ขอ้มูลวิจยั โดย  อาจารย ์ดร.รัตติกาล สารกอง 
14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
                           ขอ้มูลวิจยั (ต่อ) โดย  อาจารย ์ดร.รตัติกาล สารกอง 
16.00 – 16.30 น. สรุปสะทอ้นผลการอบรม และพิธีปิดการอบรม                           

24-25 ส.ค. 62 
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4.3 ขั้นประเมินผลและสรุป  
ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรม 
   1) จดัท าเอกสารการประเมินกิจกรรม เก่ียวกบัประเด็นการจดักิจกรรมใน
แต่ละฝ่าย 
   2) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละฝ่าย 
   3) จดัท ารายงานสรุปผลโครงการน าเสนอหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

ส.ค. 62 

5 รายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 62 
 
11. สถานภาพโครงการ 

11.1 ลกัษณะของโครงการ 

  (    ) ยงัไม่ด าเนินการ    (    ) อยู่ระหว่างด าเนินการ    () ด าเนินโครงการเสร็จแลว้ 

 11.2 ความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการ 

       ()  นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น
ครูที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ได ้

    (  )  ต ่ากว่าเป้าหมาย                 () ตามเป้าหมาย                  (  ) สูงกว่าเป้าหมาย  

12. สรุปผลการใช้จ่ายในโครงการ 

ล าดับ 
กิจกรรม
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการใช้จ่าย จ านวน 
เงิน 

1. การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ เร่ือง 
การใช้
เทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์
ขอ้มูลและหา
คุณภาพ
เคร่ืองมือการ
วิจยัเพื่อ
พฒันาการ
เรียนรู้ 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 12 ชม.x 600 บาท 7,200 
2) ค่าอาหารกลางวนั(นกัศึกษา)  55 คน x  50  บาท x  2 มื้อ   5,500 
3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม(นกัศึกษา)  55 คน x  20  บาท x  4 มื้อ   4,400 
4) ค่าอาหารกลางวนั(อาจารย)์  5 คน x 150  บาท x  2 มื้อ   1,500 
5) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (อาจารย)์  5 คน x  25  บาท x  4 มื้อ   500 
  

รวม =19,100  

รวมทั้งส้ิน 19,100 บาท 
หมายเหตุ  1. แสดงรายละเอียดการค านวณให้ชัดเจน 
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   2. รายละเอียดการใช้จ่ายให้ใช้ยึดระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

   3. ค่าใช้จ่ายถัวเฉล่ียทุกรายการ 

13. สภาพปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึน้ของโครงการ 
- 

14. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
15. สรุป 

หลกัสูตรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในฐานะที่ท าหน้าที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ไดม้ีการ
พัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาฯให้มีความพร้อมในการออกไปเป็นครูของประชาคมอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาคุณลกัษณะและเทคนิคต่าง ๆ ให้กบันกัศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และตระหนกัถึงความส าคัญใน
การวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซ่ึงแนวทางหน่ึงในการพฒันานักศึกษาให้มีความพร้อม
ดังกล่าว คือ  การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา ซ่ึงการจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เร่ือง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ น่าจะ
ก่อให้เกิดทกัษะในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นครูที่มีคุณภาพใน
อนาคตได ้  

จากการจดัท ากิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหา
คุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ณ ห้อง 208 อาคารศาสตราจารยพ์ิเศษบุญถ่ิน อตัถากร คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ท าให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นครูที่สามารถน าเอาความรู้ เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ไดซ่ึ้งเป็นไปตามจุดประสงคท์ี่ต ั้งไว ้
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รายงานการประเมินผล 
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “ การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ” 

 

วันท่ี 13 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้อง 208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ผลประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การใช้เทคโนโลยใีนการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ 

 

จากการตอบประเมินของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การใชเ้ทคโนโลยีในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้” ในวนัที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
จ านวนทั้งส้ิน 55 คน สรุปขอ้ผลไดด้งัน้ี 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีระดบัคะแนน ดงัน้ี 
มีความพึงพอใจมากที่สุด   ระดบัคะแนน  เท่ากบั 5  
มีความพึงพอใจมาก           ระดบัคะแนน เท่ากบั 4  
มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดบัคะแนน  เท่ากบั 3  
มีความพึงพอใจนอ้ย       ระดบัคะแนน เท่ากบั 2  
มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด   ระดบัคะแนน  เท่ากบั 1  

การหาค่าเฉล่ีย เปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบัเกณฑก์ารประเมินค่าเฉล่ีย ของ บุญชม ศรีสะอาด 2532 : 111  
ค่าเฉล่ียระดบั  4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉล่ียระดบั  3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียระดบั  2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระดบั  1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระดบั  1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 
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ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพ
เคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ทั้งหมด 65 คน เป็นผูห้ญิง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และ
เป็นชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเพศของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ผูห้ญิง 32 58.18 
ผูช้าย 23 41.82 
รวม 55 100.00 

 

 

 
รูปที่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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ตารางที่ 2 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การเตรียมครูคณิตศาสตร์ 
ดา้นภาษาองักฤษสู่ประชาคมอาเซียนต่อหัวขอ้ต่างๆ ที่ประเมิน 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความถ่ี 

�̅� S.D. ผล มากที่สุด 
(5 คะแนน) 

มาก 
(4 คะแนน) 

ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

น้อย 
(2 คะแนน) 

น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

  ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชดัเจน 

46 9  - - - 4.70 0.62 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 42 13  - - - 4.76 0.42 มากที่สุด 

3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม 44 9 2 - - 4.75 0.43 มากที่สุด 

4. มีความครบถว้นของเน้ือหาในการ
ฝึกอบรม 

41 13 1 - - 4.78 0.41 มากที่สุด 

  5. การใชเ้วลาตามที่ก าหนดไว ้ 37 17 1  - - 4.65 0.51 มากที่สุด 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 35 17 3 - - 4.71 0.45 มากที่สุด 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 37 18 -  - - 4.58 0.50 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 32 20 3 - - 4.67 0.49 มากที่สุด 
4. อาหาร มีความเหมาะสม 42 11 2 - - 4.76 0.42 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ก่อน การ
อบรม 

45 9 1 - - 4.78 0.41 มากที่สุด 

2. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี หลงั การ
อบรม 

51 4 - - - 4.92 0.26 มากที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกตใ์ช้
ในการปฏิบตัิงานได ้

46 9 -  - - 4.84 0.37 มากที่สุด 

2. มีความมัน่ใจและสามารถน าความรู้ที่
ไดร้ับไปใชไ้ด ้

41 11 3 - - 4.70 0.57 มากที่สุด 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/

ถ่ายทอดได ้
39 16 -  - - 4.71 0.45 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ือ งมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้มีความพึงพอใจ 

ด้านวิทยากร ในประเด็นต่อไปน้ี การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชดัเจนในระดบั
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.70 ความสามารถในการอธิบายเน้ือหาในระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.76 การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรมในระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.75 มีความ
ครบถว้นของเน้ือหาในการฝึกอบรมในระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.78 การใชเ้วลาตามที่ก าหนด
ไวใ้นระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.65 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ในประเด็นต่อไปน้ี สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ในระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.71 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ในระดบัมากที่สุด 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.58 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.67 อาหาร มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.76 
  ด้านความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นต่อไปน้ี ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ก่อน การอบรมใน
ระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.78 ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี หลงัการอบรมในระดบัมากที่สุด คิด
เป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.92 
  ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ในประเด็นต่อไปน้ี สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไป
ประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดใ้นระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.84 มีความมัน่ใจและสามารถน า
ความรู้ที่ไดร้ับไปใชไ้ดใ้นระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.70 คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดไดใ้นระดบัมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.71 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้อมลูและหาคณุภาพเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ความคิดเห็นของผูอ้บรมกบัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้โดยจ าแนกเป็นแต่ละดา้น  ดงัน้ี 

ด้านส่ิงที่ประทับใจ 
1. สนุกมากเลยครับ 

2. อาจารยส์อนเขา้ใจ ใส่ใจนกัศึกษาทุกคน ❤ 
3. การอบรมครั้ งน้ีมีประโยชน์มาก สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงค่ะ 
4. อบรมครั้ งน้ีมีประโยชน์มากค่ะ 
5. เยี่ยมมากครับ สมควรจดัในปีถดัไป 
6. อยากให้มีเปเปอร์ใหด้ว้ย เน่ืองจากจ าวิธีการท าไม่ได ้

ส่ิงที่ต้องปรับปรุง 
ไม่มี 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕  สิงหาคม  ๒๔๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   

ณ  ห้อง ๑๒๐๘  อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถ่ิน  อัตถากร  คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

…………………………………………………………………………… 

วันเสาร์ที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  รายงานตวัและลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.  พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยี 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อ 
พฒันาการเรียนรู ้

๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจยัประเภทแบบทดสอบ   

    โดย อาจารย ์ดร.อจัฉริยา  พรมทา้ว 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

    โดย  อาจารย ์ดร.อจัฉริยา  พรมทา้ว 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัประเภทแบบสอบถาม 

    โดย  อาจารย ์ดร.อจัฉริยา  พรมทา้ว   

๑๔.๓๐– ๑๔.๔๕ น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.  การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป   
    โดย  อาจารย ์ดร.อจัฉริยา  พรมทา้ว 

วันอาทิตย์ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  รายงานตวัและลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  อบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั    
    โดย  อาจารย ์ดร.รัตติกาล สารกอง 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั  (ต่อ) 
    โดย  อาจารย ์ดร.รัตติกาล สารกอง 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั 
    โดย  อาจารย ์ดร.รัตติกาล สารกอง 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจัย (ต่อ) 
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    โดย  อาจารย ์ดร.รัตติกาล สารกอง 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   สรุปสะทอ้นผลการอบรม และพิธีปิดการอบรม 
 

*หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผูต้อบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน  
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต้่อไป 
เพศ         หญิง     ชาย      ช้ันปีที่ .......... 
ตอนที่ 1ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย           ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ด้านวิทยากร 

1.ความพร้อมของวิทยากร      

2.สามารถอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเด็น      

3.ใชภ้าษาที่เหมาะสมและเขา้ใจง่าย      

4.การตอบค าถามของวิทยากร      

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

1.มีความมัน่ใจสามารถน าความรู้ภาษาองักฤษที่ไดร้ับไปเตรียมความ
พร้อมดา้นภาษาองักฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

     

2.มีความมัน่ใจสามารถน าความรู้ภาษาองักฤษที่ไดร้ับไปพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง และน าไปใชใ้นการเรียนครูคณิตศาสตร์ในอนาคต 

     

3.สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพือ่น และบุคคล
อื่นได ้

     

4. สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยกุต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตได ้      

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1) ส่ิงที่ประทบัใจ 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .................................................................................... 
2) ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง 
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ............................................. 
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ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ 
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