
รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำขำวิชำศิลปศึกษำ คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จัดโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัยเชิงวัฒนธรรม กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่องกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรภำยในและภำยนอก  ได้พัฒนำตนเองให้ก้ำวไปสู่กำรท ำงำนวิจัย
อย่ำงสร้ำงสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ ตลอดจนสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ เป็นแนวทำงในกำรต่อยอดงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมได้ซึ่งได้จัดกิจกรรม ณ ห้อง
แสดงผลงำน อำคำร ๑๐ ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยในวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ พิธีเปิด
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำร  หลังจำกนั้นกำรบรรยำย
เรื่อง “กำรน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ ในรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร” วิทยำกร โดยอำจำรย์พีรนันท์จันทมำศใน
วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๙ ช่วงเช้ำ กำรบรรยำย เรื่อง “องค์ควำมรู้ในงำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ ในงำน
ศิลปวัฒนธรรม” วิทยำกรโดยคุณไพโรจน์  ธีระประภำช่วงบ่ำย แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรท ำงำน
เกี่ยวกับตัวอักษรด้วยหลัก ๓ หน่วย”ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวมีผู้สนใจเข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 29 36.25 
หญิง 51 63.75 
รวม 80 ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.75 และเพศชำย 
คิดเป็นร้อยละ 36.25 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี 28 35.00 
๒๐ – ๓๐ ป ี 45 56.25 
๓๑ – ๔๐  ป ี 7 8.75 
๔๑ – ๕๐ ป ี 0 0.00 
๕๑ – ๖๐ ป ี 0 0.00 
๖๑ ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 80 ๑๐๐ 
 
จากตารางที่ ๒ พบว่ำ อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ อำยุ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 56.25 
รองลงมำคือ ต่ ำกว่ำ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ อำยุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 0 0.00 
มัธยมศึกษำ 12 15.00 
ปริญญำตรี 62 77.50 

สูงกว่ำปริญญำตรี 6 7.50 
รวม 80 ๑๐๐ 

 



จากตางรางที่ ๓ พบว่ำ กำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 77.50
รองลงมำคือ มัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ สูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตำมล ำดับ 
 
 
ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นิสิต / นักศึกษำ 74 92.50 

บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย 1 1.25 
อำจำรย์ 5 6.25 

ประชำชนทั่วไป 0 0.00 
อ่ืน ๆ 0 0.00 
รวม 80 ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่ำ อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 92.50
รองลงมำคือ อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   80 91.00 มำกที่สุด 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่ำงดี 80 91.00 มำกที่สุด 
๓. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น/ซักถำมได้อย่ำงเต็มที่ 80 87.20 มำก 
เฉลี่ย 80 89.73 มำก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
1. สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 80 90.20 มำกที่สุด 
2. ควำมพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม 80 90.00 มำกที่สุด 
3. ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 80 89.60 มำก 
4. ระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 80 87.60 มำก 
เฉลี่ย 80 89.35 มำก 
ด้านการบริการ    
๑. มีกำรตอบค ำถำม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน 80 85.00 มำก 
๒. กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ 80 84.00 มำก 
๓. มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย 80 80.00 มำก 
เฉลี่ย 80 83.00 มำก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรจัดกิจกรรม 80 82.60 มำก 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรจัดกิจกรรม 80 91.40 มำก 
เฉลี่ย 80 87.00 มำก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 80 90.80 มำก 
๒. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นได้ 80 89.00 มำก 
เฉลี่ย 80 89.90 มำก 

เฉลี่ยรวม 80 87.79 มาก 
 
จากตางรางที่ ๕ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรน ำชมและควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกร ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 89.73 มีควำมพึงพอใจในด้ำนระยะเวลำและสถำนที่ ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ 89.35           



มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมนสะดวกของเจ้ำหน้ำที่และกำรประชำสัมพันธ์ ในระดับมาก      
คิดเป็นร้อยละ 83.00 ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรจัดกิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.00 และ        
มีสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อและเผยแพร่ได้ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.90 โดยคิดเป็นค่ำเฉลี่ยรวม 
ร้อยละ 87.79 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในระดับมาก  
 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 
คุณได้รับข่ำวสำรกำรจัดโครงกำรนี้จำกสื่อใด internet โปสเตอร์

ประชำสัมพันธ์ 
เพ่ือน หน่วยงาน

ต้นสังกัด 
อ่ืนๆ 

จ ำนวน 28 27 19 18 50 
ร้อยละ 35.00 33.75 23.75 22.50 62.50 

 
จากตางรางที่ ๖ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จำก อ่ืนๆ (อำจำรย์) มำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมำคือ internet คิดเป็นร้อยละ 35.00 โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 
33.75 เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และ หน่วยงำนต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ 22.50 ตำมล ำดับ 
 
 
     
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. อยำกให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก ทุกปี 
2. อยำกให้จัดกิจกรรมปีละ 2 - 3 ครั้ง เพรำะคนสนใจแต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้จะได้เข้ำร่วมในครั้งต่อไป 
3. สนุก ไม่น่ำเบื่อ วิทยำกรเก่ง ใจดี สอนสนุก 
4. อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำก่อนนำนๆ เพรำะบำงคนเตรียมตัวไม่ทัน 

   
 
 
 

 


