ผลกการประเมิมินโครงกการอบรมมเชิงปฏิบับติการเรืรือ่ ง “IT พ
พี่สอนนอ ง”
3-4 พฤษภาคม 2553 ณ คณะวิทยาการสื่อสาาร มหาวิทยาาลัยสงขลานนครินทร
โครงการรบริการวิชาการ “IT

พี่สอนน
ส อง” จัดดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 โดยคคณะวิทยาการรสื่อสาร

มหาวิทยาาลัยสงขลานคครินทร วิทยาเเขตปตตานี ไดดสํารวจความคิดเห็นของผูเข
เ ารวมอบรมคครั้งนี้ ผลการสํารวจมี
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน
น 55 คน แสดงรายละเอียยดไดดังนี้
ขอมูลเบื้อองตนจากผูตอบแบบสอบถาามพบวาผูเขารรวมอบรมสวนใหญ
น เปนเพศศชาย คิดเปนร อยละ 50.9 และเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละะ 47.3
จากการสํสํารวจอายุของผผูเขารวมอบรมมสามารถสรุปปไดดังนี้ ผูเขาร
า วมอบรมสวนใหญมีอายุ 117 ป คิดเปนรอยละ
อ 25
อ
2
รองลงมาามีอายุ 16 และะ 18 ป ในอัตราสวนที่เทากันนโดยคิดเปนรอยละ 25.5 และมีอายุ 199 ป คิดเปนรอยละ
ตามลําดับ
น ่ศึกษาของผูเขาอบรมนั้ัน เนื่องจากในการรับสมัครได
ค ระบุจํานนวนของผูสมัครแต
ค ละ
ในประเด็ด็นของสถาบันที
สถานศึกษษาจะสงผูสมัครได
ค ไมเกิน 2 คน ดังนั้นผูเขารวมอบรมสสวนใหญจึงมาจจากสถานศึกษษาละ 2 คน
า บแรก
ในประเด็ด็นของการรับทราบขาวประะชาสัมพันธโคครงการนั้นพบวา ผูเขาอบรรมรับทราบผาานวิธีการ 3 ลําดั
คือ การประชาสัมพันธของโรงเรียนตตนสังกัด (รอยยละ 92.7) โปปสเตอรประชาาสัมพันธโครงงการ (รอยละ 12) และ
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เว็บไซต ((รอยละ 7.0) ตามลํ
ต าดับ

955

1. การปประเมินและรระดับความคิ
คิดเห็น
การประเมิมินในครั้งนี้ไดสอบถามควาามคิดเห็นของผผูเขารวมอบรมในประเด็นความเหมาะสม
ค
มของเนื้อหาการอบรม
ภาคบรรยยายและ การฝกปฏิบัติ โดยยกําหนดการแแปลผลระดับความคิ
ค ดเห็นเปปน 5 ระดับ แสดงความหมายของ
ระดับการรวัด ดังนี้

คาเฉลี่ย

ระดับบความหมาย

1.00 – 1.49 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ ด

1.50 – 2.49 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับนอย

2.50 – 3.49 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับปานกลาง

3.50 – 4.49 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับมาก

4.50 – 5.00 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับมากทีสุ่สด

2. ผลกการประเมิน
2.1 เนืนื้อหาการอบบรมภาคบรรรยายและการรอภิปรายกลลุม
จา กการสํารวจผูผูตอบแบบสออบถามทั้งหม ดจํานวน 55 คน ผลการสํารวจได
า
มีการรสอบถามเรื่องความรู
ความเขาใใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบ
อ
บรมที่ไดรับ แลละประโยชนทีท่จี ะนําความรูที ่ไดไปประยุกกตใช ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียยดการประเมินในแต
น
ละหัวขอของเนื้อหากการอบรมภาคบรรยายและการฝกปฏิบัติไดดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเเมินหัวขอเนื้อหาการอบรมแ
ห
และประโยชนที่จะนําไปใช
ความพึงพอใจจ
X

S.D.

ระดับ

1. ความรูรูที่ไดรับจากการบรรยายหัวขอ “รูจักไอที รูจกั กเว็บไซต”

3.78

.738

มาก

2. ความรูรูที่ไดรับจากการบรรยายหัวขอ “มารูจัก html กกันเถอะ”

3.80

.890

มาก

3. ความรูรูที่ไดรับจากการบรรยายหัวขอ “เพิ่มชีวิตชีวาเว็ว็บไซตไปกับ Flash”
F

3.93

.920

มาก

4. ความรูรูที่ไดรับจากการบรรยายหัวขอ “สรางเว็บไซตตใหเปนเรื่องงายกั
ย บ Dreamweaver”

3.78

.994

มาก

5. ความรูรูที่ไดรับจากการรฝกปฏิบัติการหัหัวขอ “ลองทําดู หนูทําได”

3.25

1.036

มาก

6. ทักษะทีที่ไดรับกิจกรรมมการจัดกิจกรรมมสานสัมพันธฉั นและเธอ

4.24

1.036

มากที
ม ่สุด

3.79

.780

มาก

รวม



ภภาพรวมของเเนื้อหาการอบบรมภาคบรรยยายและการฝกปฏิ
ก บัติ ไดบรรลุ
ร วัตถุประสสงคของการจัจัดอบรม
ระดับควาามเหมาะสมขอองเนื้อหาอยูในระดั
น บมาก โดดยมีระดับคะแแนนเฉลี่ยเทากับ 3.79 คิดเปปนรอยละ 75.8
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รายการ
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2.2 ความรูความสสามารถของงวิทยากร
จา กการสํารวจผูผูตอบแบบสออบถามทั้งหม ดจํานวน 55 คน ผลการสํารวจได
า
มีการรสอบถามเรื่องความรู
ความสามมารถของวิทยากร ซึ่งสามารรถสรุปรายละะเอียดการประะเมินในแตละหหัวขอของควาามรูความสามารถของ
วิทยากร ดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเเมินหัวขอความรูความสามาารถของวิทยากกร
รายการ

ระดับคความเหมาะสม
SS.D.

ระดับ

1. ดร.ศริริยา บิลแสละ

4.20 .7779

มาก

2. อาจารรยฐิติมา เทพญาา

4.25 .77.26

มาก

3. อาจารรดุษฎี เพ็ชรมงคคล

4.31 .7767

มาก

4. ผศ.อาหหมาน หมัดเจริญ

4.25 .7775

มาก

5. นางสาาวพัชรกัญญ ยังปากน้
ง
ํา

4.35 .8844

มาก

4.27 .7778

มาก



X

รวม

ภภาพรวมของงความรู ค วามมสามารถขอ งวิ ท ยากร ไดด บ รรลุ วั ต ถุประสงค
ป
ข องงการจั ด อบรมม ระดั บ
ความเหมมาะสมของเนื้อหาอยู
อ ในระดับมาก
บ โดยมีระะดับคะแนนเฉฉลี่ยเทากับ 4.227 คิดเปนรอยยละ 85.4

2.3 คววามพึงพอใจจในรูปแบบกการจัดอบรมม
จจากการสํารวจจผูตอบแบบสสอบถามจํานวนน 55 คน ที่เขาร
า วม “โครงการ IT พี่สอนนนอง” ที่คณะวิวิทยาการ
สื่อสารจัดดขึ้น ในการสํารวจไดมีการสอบถามเรื
า
่อองระดับความพึงพอใจของผูผูรับบริการใน ดานตาง ๆ ไดดแก ดาน
กระบวนกการ ขั้นตอนกการใหบริการ ดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คุณภาพการใหหบริการ
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และการดํดําเนินการจัดอบรม
อ ไดแก รูปแบบการจัด อบรม เอกสารรและสื่อที่ใชในการจั
ใ
ดอบร ม ระยะเวลาในการจัด

977

อบรม ซึง่งสามารถสรุปรายละเอี
ร
ยดขอองการประเมินนผล ดังตารางทีที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการประะเมินความพึงพอใจในรู
พ
ปแบบบการจัดอบรรม
ระดดับความเหมาะสม

รายการ

X

S.D.

ระดับ

4.43

.793

มาก
ม

1.1 ดานนกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริ
บ การ (ความเหหมาะสมของการใหบริการ)

4.33

.818

มากกที่สุด

1.2 ดานนเจาหนาที่ผูใหบริการ (ความสสะดวก ความรววดเร็ว เปนมิตรใในการใหบริการร)

4.38

.782

มากกที่สุด

1.3 ดานนสิ่งอํานวยควาามสะดวก (สถานนที่จัดอบรม อาาหารและเครื่องดดื่ม)

4.62

.680

มากกที่สุด

1.4 คุณ
ณภาพการใหบริการ

4.40

.894

มากกที่สุด

2. การดําเนินการจัดอบรรม

3.70

1.086

มาก
ม

2.1 รูปปแบบการจัดอบรม

4.24

.922

มากกที่สุด

2.2 เอกกสารและสื่อทีใช
ใ่ ในการจัดอบรรม

4.04

1.036

มากกที่สุด

2.3 ระยะเวลาในการจััดอบรม

2.84

1.302 ปานนกลาง

4.06

.0939



1 ความพึึงพอใจของผูรบบริ
บั การ

รวม

มาก
ม

จจากการสํารวจจความพึงพอใใจของผูเขารวมมโครงการ“โคครงการ IT พีสอนน
่
อง” โดดยภาพรวมอยูในระดั
ใ
บ
มาก โดยคคะแนนเทากับ 4.06 หรือคิดเปนรอยละะ 81.2 ซึ่งแสสดงใหเห็นวาผูผที่เขารวมอบ รมมีความพึงพอใจต
พ อ
การอบรมมครั้งนี้
ภภาพรวมของโครงการทั้งหมดได
ห
บรรลุววัตถุประสงคของการจัดโคครงการ ระดับบความเหมาะะสมของ
โครงการออยูในระดับมาาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเเทากับ 4.03 คิดเปนรอยละ 80.6

2.4 ขออเสนอแนะเพื
พือ่ การปรับปรุ
ป งและพัฒนนา
ตารางที่ 4 ขอเสนอแนนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงในนการจัดโครงกการครั้งตอไป
คคํา ตอบ

ความถี(่ คน)

เนื้อหา/หหลักสูตร

1 การบรรยายคววรเพิ่มความละเเอียด

8

กิจกรรมเเชื่อม

1
1.ควรแยก
ชาย – หญิง

2

สัมพันธ

2.2 อยากใหมีกิจกรรม
ก Buddy - BBudder

1
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หััวขอ

98

หััวขอ
ระยะเวลา/สถานที่

สวัสดิการ

คําตอบ

ความถี(่ คน)

1 ควรขยายระยะะเวลาในการอบบรม

42

2.2 ควรจัดกิจกรรรมตอเนื่อง

4

3 สถานที่อบรมกับที่พักควรอยูย ใกลกันหรือเปนที
น ่เดี่ยวกัน

2

4.4 ที่พักควรมีรานจําหนายขนมหหรือจุดน้ําบริการน้
า ําดื่ม

2

1.1 การดูแลผูเขาโครงการใหมากกขึ้นกรณีมีการเเจ็บปวย

2

รวม

63

ตารางที่ 5 ขอเสนอแนนะอื่นๆ เกี่ยวกกับโครงการอื่นนๆ ที่คณะวิทยาการสื่อสารควรจัดในโอกกาสตอไป
หัวขอ

คํา ตอบ

การผลิตสื่อ/การใชสื่อ 1 การทําAnim
mation

ความถี(่ คน)
11

2 การทําเว็บไซตและการตัดตตอวีดิทัศน
3. ฝกทักษะกาารใชโปรแกรมตตางๆ
4. โครงการดาน
า IT 3
5. โครงการดาน
า Computer / กการประกอบแลละการซอม Com
mputer 4
6. การจัดรายกการวิทยุและโทรรทัศน 1
โครงการรอื่นๆ

1 โครงการดานสิ
น ่งแวดลอม

9

2 โครงการคายภาษาอั
ย
งกฤษ
3 โครงการรณ
ณรงคเพื่อปองกันนยาเสพติด
4. โครงการฝนเรี
น ยนคณะวิทย าการสื่อสาร
5. โครงการทัศนะศึ
ศ กษาสถานนที่หรือการจัดงาานที่เกี่ยวกับ IT
6. จัดโครงการรในสถานที่ขาด แคลนคอมพิวเตตอร
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7. โครงการเกียวกั
่ย บการใหโอ กาสแกผูดอยโออกาสดานการศึกษา
ก

999

หัวขอเดิม

1 ควรจัดโครงการเชนนี้อีก คววรจัดตอเนื่อง และควรขยายระ
แ
ยะเวลา

11

ใหนานกวานี้
ขอเสนอแแนะสําหรับ

1 ขยายกลุมเปาหมายใหถึงปรระถมศึกษาและมมัธยมตน 2

6

การจัดโคครงการครั้ง
ตอไป
รวม

37

