
 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
บรรยายพเิศษ  เร่ือง  การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 
 
 

วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2560 
ณ  หอประชุมเฉลมิพระเกยีรตฯิ   
มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 

จดัท าโดย งานกจิกรรมนักศึกษา กองพฒันานักศึกษา 
 



รายงานสรุปโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑามาศ   แก้วศรี  นักวิชาการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน  นอกจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือภายในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว  สิ่งส าคัญ  
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  คือ ความรู้  ความเข้าใจ  ซึ่งในสังคมปัจจุบันที่ก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษในที่  21  
เพ่ือบูรณาการสู่ Thailand 4.0  ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน    
จึงท าใหม้ีจุดมุ่งหมายส าคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค  และการร่วมแบ่งปันทรัพยากร
ทางการศึกษา 

การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรอง
ระบบเทียบหน่วยกิต ระหว่างกัน จะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศ
ไทยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจน
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าใจ  และเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือบูรณาการ 
สู่ Thailand 4.0   โดยสาระส าคัญของรายวิชา และได้ทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความส าเร็จทั้งด้านการท างาน
และการด าเนินชีวิตต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเตรียมการของนักศึกษาที่จะก้าวเข้า  
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  บูรณาการสู่  Thailand 4.0 ไดอ้ย่างถูกต้อง 

 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  บูรณาการสู่ Thailand 4.0 
5.2  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

6. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์โครงการ 
6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :     มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ   80 

  6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา 
            กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยค่าเฉลี่ย 3.51 
     6.2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่

น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 3.51 
     6.2.3  ผู้เข้าร่วมโครงการ  คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 



7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2,200  คน  ประกอบด้วย  
- นักศึกษาชั้นปีที่  2  จ านวน  2,200  คน 

 

8. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ (กรณีอบรม,สัมมนา) 
นักศึกษาชั้นปีที่  2   

 

9. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการด าเนินงาน   
      25  กุมภาพันธ์  2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

โดยมีแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.  ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการจัดโครงการ 
2.  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3.  ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ขออนุมัติยืมเงินส าหรับใช้ในการจัดโครงการ 
5.  ด าเนินการจัดโครงการ 
6.  สรุปโครงการ 
 

10. งบประมาณ 
 

ประเภท/
หมวดเงิน 

งบประมาณที่ขอตั้ง รายจ่ายจริง 
งบฯ

รายจ่าย 
งบฯ 

รายได ้
งบกิจกรรม
นักศึกษา 

รวม 
งบฯ

รายจ่าย 
งบฯ 

รายได ้
งบกิจกรรม
นักศึกษา 

รวม 

ค่าตอบแทน - 600 - 600 - 600 - 600 

ค่าใช้สอย - 69,700 - 69,700 - 47,575 - 47,575 

ค่าวัสด ุ - 7,700 - 7,700 - 7,700 - 7,700 

อ่ืนๆ - - - - - - - - 

รวม - 78,000 - 78,000 - 55,875 - 55,875 

เงินเหลือคืน 22,125 

 
 
 
 
 
 
 
 



11. ผลการด าเนินงาน ด้านตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย (กรณีอบรม , สัมมนา) 
 

ตัวช้ีวัด แผน ผล หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 
(กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  จ านวน 2,200 คน) 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,903 คน  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้   ความ
เข้าใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด
โครงการ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  ความ
เข้าใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด
โครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ  ไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่น้อย
กว่า ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถน า
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป ใ ช้ป ระ โยชน์ ไ ด้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
สามารถจัดกิจกรรมตามที่ ก าหนดใน
โครงการได้ เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดใน
โครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
5841001001 นางสาว  มารษิา หนูกลบั วทิยาการจดัการ 

5841001004 นางสาว เกวล ี เลง่พรม วทิยาการจดัการ 

5841001007 นางสาว จริาพร รักษาพล วทิยาการจดัการ 

5841001008 นางสาว เจนจริา ชายกลุ วทิยาการจดัการ 

5841001009 นางสาว ไซหนับ เพ็งไซ วทิยาการจดัการ 

5841001010 นางสาว ณัฏฐน์ร ี ใจลอื วทิยาการจดัการ 

5841001014 นางสาว นัฟฮะห ์ ยโูซะ๊ วทิยาการจดัการ 

5841001015 นางสาว บาจรยี ์ เกือ้กลู วทิยาการจดัการ 

5841001016 นางสาว ปวณีา จันทรแ์กว้ วทิยาการจดัการ 

5841001018 นางสาว เปาะรสนดีา สาเหะมะหะมะฆานาปิเยาะ วทิยาการจดัการ 

5841001019 นางสาว พนัชกร สวุรรณโรจน์ วทิยาการจดัการ 

5841001020 นางสาว ฟิรมยี ์ เลาะ วทิยาการจดัการ 

5841001023 นางสาว โมเนยี จันทรท์อง วทิยาการจดัการ 

5841001026 นางสาว วัลวสิา ศรสีวุรรณ์ วทิยาการจดัการ 

5841001029 นางสาว ศศนิภิา อดุมศร ี วทิยาการจดัการ 

5841001031 นางสาว สกาวเดอืน สมัพันธ ์ วทิยาการจดัการ 

5841001032 นางสาว สาลวาน ี ดายนัตา วทิยาการจดัการ 

5841001033 นางสาว สรินิาถ เอกสนิธุ ์ วทิยาการจดัการ 

5841001034 นางสาว สกุญัญา แอหลัง วทิยาการจดัการ 

5841001036 นางสาว สนุติา คงหนูแกว้ วทิยาการจดัการ 

5841001045 นางสาว อาแอเสาะ จกิาระจ ิ วทิยาการจดัการ 

5841001046 นางสาว เอือ้การย ์ พรหมนมิติร วทิยาการจดัการ 

5841001049 นางสาว กาญจนา เหล็มหา้ วทิยาการจดัการ 

5841001051 นางสาว จันจริา นลิ๊ะ วทิยาการจดัการ 

5841001052 นางสาว จัลวาอ ์ มาหมดูเบ็ญ วทิยาการจดัการ 

5841001055 นางสาว ฐติพิร ป่ินม ี วทิยาการจดัการ 

5841001057 นางสาว ดารกิา ข าเจรญิ วทิยาการจดัการ 

5841001058 นาย ธนภทัร พันธเุสน วทิยาการจดัการ 

5841001061 นางสาว บศุรนิทร ์ บนิโตะใบ ้ วทิยาการจดัการ 

5841001063 นางสาว ปิยะฉัตร อิม่สกลุ วทิยาการจดัการ 

5841001064 นาย พงศกร ชแูกว้ วทิยาการจดัการ 

5841001065 นางสาว พัชราภรณ์ ขวัญสวุรรณ วทิยาการจดัการ 

5841001066 นางสาว ภทัทญิา หมวดพรมทอง วทิยาการจดัการ 

5841001067 นางสาว มยรุฉัตร คงมณี วทิยาการจดัการ 

5841001068 นางสาว มมุนีะฮ ์ คอเซง็ วทิยาการจดัการ 

5841001070 นางสาว วรัมพร ชวีรัฐอทุัยวงศ ์ วทิยาการจดัการ 

5841001071 นางสาว วลัยพร จันทรเ์ลือ่น วทิยาการจดัการ 

5841001072 นางสาว วชิชดุา เอยีดม ี วทิยาการจดัการ 



5841001077 นางสาว สมฤทัย คงประเสรฐิ วทิยาการจดัการ 

5841001078 นางสาว สาวติร ี หนูจนี วทิยาการจดัการ 

5841001079 นางสาว สตีแีอเสาะ วาน ิ วทิยาการจดัการ 

5841001081 นางสาว สทุธดิา เสห่ล๊ะ วทิยาการจดัการ 

5841001084 นางสาว หทัยทพิย ์ จันทรด์ ี วทิยาการจดัการ 

5841001088 นางสาว อฟันาน การมีนั วทิยาการจดัการ 

5841101003 นาย กติตริงค ์ ชมเชา้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101005 นางสาว ขนษิฐา หมีหละ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101006 นางสาว จตพุร ไชยเรอืงศริกิลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101007 นางสาว จติรกญัญา ยอดทอง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101008 นาย ชชัพงศ ์ รุน่แกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101012 นาย ณัฐวฒุ ิ รามณี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101013 นางสาว ทรายขวญั เจรญิวัย มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101014 นาย เทวนิทร ์ อนิทรด์ า มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101016 นาย ธรีวัฒน ์ ทองศรแีกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101018 นาย นัฐวฒุ ิ รอเกต มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101025 นาย พทิยา เสง้วุน่ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101026 นางสาว เพ็ญนภา เจนชบูวั มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101034 นางสาว วชิญาพร คงสม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101035 นางสาว วลิาภรณ์ กาแกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101037 นางสาว ศริวิรรณ สนุทรากร มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101038 นางสาว สวนยี ์ พบิลูย ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101039 นางสาว สาวติร ี เพ็ชรรักษ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101040 นางสาว สริรัิตน ์ ธรรมรัตน ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101043 นางสาว เสาวลกัษณ์ มณีโชต ิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101044 นาย อดลิัน หะยลีาเปะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101047 นางสาว อรพนิท ์ ขวานบตุร มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101053 นางสาว กนกวรรณ หนูแกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101054 นางสาว กาญจนา แกลว้ทนงค ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101055 นาย กติตศิกัดิ ์ ปรชีาชาญ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101056 นางสาว เกษกนก ครอบเเกว้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101064 นางสาว ดวงหทัย พรมทองบญุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101066 นางสาว ธนพร ไพรนิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101067 นางสาว ธัญญาภรณ์ จันทรแ์ดง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101070 นางสาว นัทธกิานต ์ ยีส่ ิน้ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101072 นาย ปภพ ศรสีวัสดิ ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101073 นาย พนัชกร แทน่ประมลู มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101080 นางสาว มณีรัตน ์ นวลสวุรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101081 นางสาว โมธมิา เรยีบสนัเทยีะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101082 นาย รฎีวาน กอและ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101087 นาย ววิธิวนิท ์ แซซ่ึง่ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101090 นาย สญัฐฏิ ิ หนูเจรญิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์



5841101091 นางสาว สนินีาฏ พรหมด า มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101092 นางสาว สคุนธุธ์า หมดูงาม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101093 นางสาว สภุาพร ไชยเจรญิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101094 นางสาว เสาจนุ กาเดร ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101096 นางสาว อนติา ภนุูชอภยั มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101099 นางสาว อรว ี ทองสสีนั มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101100 นาย อซัร ี มอลอ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101105 นาย กนัตพชิญ ์ คงช ู มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101107 นางสาว กติศริ ิ ผันมะโร มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101111 นาย จริาวฒุ ิ เพชรโกษี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101116 นางสาว ดารารัตน ์ สงสวา่ง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101119 นางสาว ธดิารัตน ์ เรอืงเทพ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101120 นาย นนทป์วธิ รัตนส าเนยีง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101121 นางสาว นรนิทร ไชยภกัด ี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101122 นาย นันทวัฒน ์ ออ่นรักษ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101123 นางสาว นติยา ดอเลาะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101130 นางสาว ภทัรสดุา อนิทเรย ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101134 นางสาว รจุษิยา ขวัญรักษ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101137 นางสาว วัลยล์กิา ทองเนือ้แข็ง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101140 นางสาว ศศนิา เกษม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101144 นางสาว สพุรรษา แกว้ออ่นจรงิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101146 นางสาว เสาวลกัษณ์ คุม้พวกมติร มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101150 นางสาว อมติรา จันธ ารง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101153 นางสาว อสัมา บลิโอะ๊ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5841101154 นางสาว อารยา หมดัตะทว ี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5842001001 นางสาว กนกพร ชเูเกว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001002 นางสาว กาญจนา รม่แกว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001004 นางสาว กลุวรา แกว้นอ้ย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001005 นางสาว เกษรา นบนอบ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001008 นางสาว ซลัมา เหร็มเหมาะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001009 นางสาว ซไูรดา โซะ๊ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001011 นางสาว นัจวานยี ์ บนิอาแวหามะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001012 นางสาว นาเดยีร ์ เวา๊ะเจ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001014 นางสาว นูรฮดีายะ มะเกะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001015 นางสาว เนตรชนก บวัผดุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001016 นางสาว ปณติา ไกรสนิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001017 นางสาว ประวณีา หลหีมดั วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001018 นางสาว พรจริา นาแว วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001020 นางสาว พศิเพ็ญพร หนูวงศ ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001024 นางสาว ยพุเรศ เมง่เลีย่ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001025 นางสาว รัชนกีร แกว้สวัสดิ ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001028 นางสาว วรรณสิา แกว้ด า วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



5842001029 นางสาว ศันสนยี ์ ศรลีะมลุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001034 นางสาว เสาวลกัษณ์ ทองทรัพย ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001037 นางสาว อลัม ี ดอืเร๊ะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001038 นางสาว อสัมา นยิม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001039 นางสาว อามาณีย ์ เจ๊ะหะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001040 นางสาว ฮานา เซง็ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001042 นางสาว กาญจนา นวนแกว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001043 นางสาว กาญจนา หลังเจะนุย้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001045 นางสาว เกศวรางค ์ ศรรีอด วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001046 นางสาว ขวัญกมล ไกรสทุธิ ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001052 นางสาว นาซหีะ ราซ ิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001053 นางสาว นุจร ี ศรจีันทร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001054 นางสาว นุสรา ราโอบ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001055 นางสาว นูรยีา เดน่ดารา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001056 นางสาว โนอยัณี บอืซา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001057 นางสาว ปภาวด ี อฐัรัฐ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001059 นางสาว พรมิา เพ็งพติ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001060 นางสาว พชิญพ์มิล ธ ารงกลุธรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001062 นางสาว ภทัรยีา บญุแกว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001064 นางสาว ยสัมนิทร ์ ดาโอะ๊ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001065 นางสาว รจนา พทุธกาล วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001067 นางสาว ลลีาวด ี บญุมาก วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001068 นางสาว วนสิา เอยีดฤทธิ ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001069 นางสาว วันวสิา แทน่บตั ิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001070 นางสาว ศภุธดิา เหมอืนหนู วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001071 นางสาว สกุญัญา หลขีาว วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001072 นางสาว สธุดิา เสยีงเเจว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001074 นางสาว สวุลกัษณ์ ชสูวุรรณ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001075 นางสาว อรวรรณ ชหูลอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001076 นางสาว อจัฉรา ทองเรอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001077 นางสาว อยันูร ยโูซะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001079 นางสาว อาฟีฟะห ์ อาแว วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001080 นางสาว อารนีา หมิมา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

5842001081 นาย ฮารสิ ยะยอืร ิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

584239031 นางสาว ฮาพซีา วามะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

584240004 นางสาว ซกูารน ี ยโูซะ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584240005 นางสาว โซเฟีย รอืสะ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584240014 นางสาว นุรนี กะดะแซ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584240026 นางสาว รฮูาน ี แวกะจ ิ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584240028 นางสาว เวธน ี พรหมจันทร ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584240030 นางสาว ศภุนดิา จันทอง เทคโนโลยกีารเกษตร 

584240031 นางสาว ศภุากร พุม่ชว่ย เทคโนโลยกีารเกษตร 



584240033 นางสาว ไหมดนีา บบูา่กา เทคโนโลยกีารเกษตร 

584272001 นางสาว กญัญาภคั อมรวัฒน ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584272005 นางสาว ซารนีา อาแซ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584272009 นางสาว นาฟีละห ์ สะอ ิ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584272014 นางสาว มาลณีิ มะประสทิธิ ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584272019 นางสาว สพุชิฌาย ์ บญุกอง เทคโนโลยกีารเกษตร 

584272023 นางสาว หากมีา เจ๊ะสอืแม เทคโนโลยกีารเกษตร 

584272027 นางสาว อมีาน เปาะมอืแย เทคโนโลยกีารเกษตร 

584272028 นางสาว ไอลดา สาดนี เทคโนโลยกีารเกษตร 

584707001 นางสาว กรณิฑา เรอืงสวุรรณ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584707011 นางสาว จนิตนาภา ด ากลงึ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584707014 นาย ณภทัร สดุสาย เทคโนโลยกีารเกษตร 

584707032 นาย 
มหูัมหมดัรอ
ซดี ี หนเิหม เทคโนโลยกีารเกษตร 

584707035 นางสาว ลลติา อามะ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584707042 นางสาว สายชล บญุชว่ย เทคโนโลยกีารเกษตร 

584707045 นาย อลงกรณ์ หนูคง เทคโนโลยกีารเกษตร 

584708010 นาย ทนงศักดิ ์ ภมูวิวิัฒน ์ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584708019 นาย นาซอืร ี ดอืราแม็ง เทคโนโลยกีารเกษตร 

584708042 นาย อภชิยั มาตดี เทคโนโลยกีารเกษตร 

584709005 นางสาว จรญิญา แสงแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584709006 นาย จักรกฤษ แซเ่งา่ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584709007 นางสาว จรีาภรณ์ ด ารัตนม์ณี เทคโนโลยกีารเกษตร 

584709008 นาย ชนกานต ์ ไพช านาญ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584709010 นางสาว ซลุยานา สะมะแอ เทคโนโลยกีารเกษตร 

584709014 นางสาว นารรัีตน ์ สะหล ายาต ี เทคโนโลยกีารเกษตร 

584709015 นาย ประวทิย ์ มิง่ทอง เทคโนโลยกีารเกษตร 

584709019 นางสาว ปวณ์ิธดิา  เพ็ชรหวับวั เทคโนโลยกีารเกษตร 

584702002 นาย กษิดศิ อุน่ทะเรยีน เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702009 นาย เจษฎา สรุพจน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702013 นาย ณัฐวัตร ศริรัิตน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702021 นาย พทิวชั เพ็งเกลีย้ง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702022 นาย ภรูวิทิย ์ แกว้จ ารัส เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702029 นาย วฒุชิยั ชาชะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702031 นาย อดศิรณ์ ปนุยงั เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702037 นาย อรรถกร จันสวุรรณ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702039 นาย อศัมนิท ์ แกว้อ าพร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702043 นาย เอกคณติ รัตนส์วุรรณ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584702044 นาย เอกรนิทร ์ เหมยีนคดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584703008 นาย ธรีะศักดิ ์ เพอสะและ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584703011 นาย ปิยณัฐ บตุรฤทธิ ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584703017 นางสาว ศริกิร เพ็ชรมณี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 



584703021 นาย อรรถสทิธิ ์ ลกูไม เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584703023 นาย ฮาลฟิ นยิมเดชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584703025 นาย อลีฮมั อบัดลุลาเต๊ะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704003 นาย จักรรนิทร ์ หวดัเพ็ชร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704004 นาย จริายทุธ แปงค าเรอืง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704005 นาย เจษฎา มลูจันทร ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704007 นาย ณัฐพงศ ์ ยิม้ขาว เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704015 นาย พรไชย รัตโน เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704018 นาย รอสซี ่ มะเด เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704020 นางสาว วศนิ ี เขตแวงควง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704025 นาย สวาท บนิและ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704027 นางสาว สปุราณี โอทอง เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584704031 นาย อทิธกิร จันทรช์ว่ย เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705005 นาย ฉัตรมงคล จันหณีุย ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705010 นางสาว ณีรนุช แกว้สทิธิ ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705014 นาย ธรีาเดช ขนุรงค ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705022 นาย ปฏภิาณ แกว้รัตนะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705026 นางสาว ศรญิญา หวังเหล๊าะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705029 นางสาว สกุญัญา อะตะราใจ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705032 นางสาว สภุาวด ี สงัธรรมรอด เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705035 นาย อธวิสั พรหมอนิทร ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705037 นางสาว อรอมุา ลอยลบิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705038 นาย อดิรสิ ดาแม เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584705039 นางสาว วชิญาพร สญัจร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584802006 นาย ศริชิยั เวชกลุ ศลิปกรรมศาสตร ์

584802009 นาย เอกรักษ์ นุราช ศลิปกรรมศาสตร ์

584804007 นางสาว กติตมิา ทองแกมแกว้ ศลิปกรรมศาสตร ์

584804010 นางสาว จฑุาทพิย ์ ณ พัทลงุ ศลิปกรรมศาสตร ์

584805007 นางสาว เขมวกิา วัฒนานุวงศ ์ ศลิปกรรมศาสตร ์

584805010 นางสาว จริวรรณ พรหมม ี ศลิปกรรมศาสตร ์

584805022 นางสาว นัสทกิา นกเกษม ศลิปกรรมศาสตร ์

584805026 นางสาว พรนภา ดหีล ี ศลิปกรรมศาสตร ์

584805027 นางสาว พรพมิล แกว้นาบอน ศลิปกรรมศาสตร ์

584805030 นางสาว ภทัราพร จันทรแ์จง้ ศลิปกรรมศาสตร ์

584805036 นางสาว เลอลคัณา แซห่ล ี ศลิปกรรมศาสตร ์

584805038 นางสาว ศริพิร พรมสงู ศลิปกรรมศาสตร ์

584805039 นาย สรณ์ศริ ิ แกว้พรหมราช ศลิปกรรมศาสตร ์

584805042 นางสาว สริพิร เดชอรัญ ศลิปกรรมศาสตร ์

584805043 นางสาว สฑุารัตน ์ ธรรมรัตน ์ ศลิปกรรมศาสตร ์

584805049 นาย อบัดลเลาะห ์ ดนิเตบ ศลิปกรรมศาสตร ์

584805050 นาย อานนท ์ ทองสดี า ศลิปกรรมศาสตร ์

584805056 นางสาว ชตุมิน ไชยสทิธิ ์ ศลิปกรรมศาสตร ์



584806001 นางสาว กฤตนิ ี รนุทนุกจิ ศลิปกรรมศาสตร ์

584806008 นาย ชยัวัฒน ์ วรรณจันทร ์ ศลิปกรรมศาสตร ์

584806010 นางสาว ซรูอยนา เดสหุลง ศลิปกรรมศาสตร ์

584806012 นางสาว ณัฐธยาน ์ จนีตา่งเมอืง ศลิปกรรมศาสตร ์

584806019 นาย นติพิงศ ์ เพ็งนิม่นวล ศลิปกรรมศาสตร ์

584806021 นางสาว นูรอูสัมา เจ๊ะแว ศลิปกรรมศาสตร ์

584806022 นางสาว เบญจมาศ จันทรบ์วั ศลิปกรรมศาสตร ์

584806026 นาย เป่ียมศกัดิ ์ กิม้เสง้ ศลิปกรรมศาสตร ์

584806028 นางสาว พัฒชรดีา ไพจนิดา ศลิปกรรมศาสตร ์

584806044 นางสาว วมิลรัตน ์ สวุรรณ ศลิปกรรมศาสตร ์

584806047 นางสาว โศภญิา บญุวงค ์ ศลิปกรรมศาสตร ์

584806056 นางสาว อาตกีะ๊ หมีย ี ศลิปกรรมศาสตร ์

584906001 นาย กฤษฎา เพชรด า เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906002 นางสาว เกษสมุา สวุรรณชาตร ี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906007 นางสาว จันตมิา บสุบาบาน เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906014 นางสาว นันทวัน อาจมงักร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906015 นาย นาวาฟิล ฮาลมูะ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906016 นาย เบญจามนิทร ์ กาลมติรกาญจน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906020 นาย รณชยั บญุกาญจน ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906026 นางสาว สาลนิ ี แกว้ขวญั เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906028 นางสาว สวุนันท ์ ชดิวงค ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906029 นาย อดศิักดิ ์ พรหมเพชร เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906031 นาย อตวิชิญ ์ สมคัรพงศ ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906032 นางสาว อนุรด ี เพ็งไทย เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906036 นางสาว อสัณี อเุซง็ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906038 นางสาว โซเฟีย ดาราแม เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906039 นางสาว สดุารัตน ์ อนิทรปิ์น เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906041 นาย สทิธกิร ไชยวงษ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584906042 นาย ศอรฟัน มะนอ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584907001 นางสาว กญัญารัตน ์ เทพเสาร ์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

584907008 นางสาว วรรณดา เจะมซูอ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

58E101002 นางสาว เกศกนก จติรบญุ ครศุาสตร ์

58E101004 นางสาว จริาภรณ์ คงประสม ครศุาสตร ์

58E101005 นางสาว จฑุามาศ บวัเนยีม ครศุาสตร ์

58E101007 นางสาว ณัฐฐา รักขพันธ ์ ครศุาสตร ์

58E101008 นาย ณัฐภทัร ทุง่แซะ ครศุาสตร ์

58E101009 นางสาว ดวงกมล แดงสกจิ ครศุาสตร ์

58E101010 นางสาว ทพิยว์มิล พลูสขุ ครศุาสตร ์

58E101011 นางสาว นัฐทรกิา กลา้คง ครศุาสตร ์

58E101012 นางสาว นรัิตตกิาล หวันส ู ครศุาสตร ์

58E101013 นางสาว ปารชิาต ิ ด าดว้ง ครศุาสตร ์

58E101014 นางสาว ปิยธดิา วงศส์วุรรณ ครศุาสตร ์



58E101017 นางสาว ยิง่รัก ขนุวเิศษ ครศุาสตร ์

58E101018 นาย ยทุธภพ เรอืงฤทธิ ์ ครศุาสตร ์

58E101019 นางสาว รัตนา นวลขวญั ครศุาสตร ์

58E101020 นางสาว ลัดดาวัลย ์ แกว้สวุรรณ์ ครศุาสตร ์

58E101021 นางสาว วาสนา ธรรมชาต ิ ครศุาสตร ์

58E101022 นางสาว ศศวิมิล มว่งม ี ครศุาสตร ์

58E101024 นางสาว สารตุา ดาแลหมนั ครศุาสตร ์

58E101025 นางสาว สริาวรรณ พรหมอนิทร ์ ครศุาสตร ์

58E101026 นางสาว โสรยา โต๊ะเอยีด ครศุาสตร ์

58E101027 นางสาว หัทยา วฒุปิระดษิฐ ์ ครศุาสตร ์

58E101031 นาย อคัรพงศ ์ ยนิด ี ครศุาสตร ์

58E101032 นางสาว อญัชลภีรณ์ ตันสยุ ครศุาสตร ์

58E101033 นางสาว ฮซุนา ตอแลมา ครศุาสตร ์

58E102002 นาย กติติ ์ ดว้งด า ครศุาสตร ์

58E102004 นาย ชยัยทุธ เหล็มสะ ครศุาสตร ์

58E102005 นางสาว ซามฮีะ บากา ครศุาสตร ์

58E102008 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรบีางรัก ครศุาสตร ์

58E102009 นางสาว นนทนิ ี ไชยสงคราม ครศุาสตร ์

58E102011 นาย นันตชยั แซจ่ั่ว ครศุาสตร ์

58E102012 นางสาว ปรชิญา จติรวงศ ์ ครศุาสตร ์

58E102013 นางสาว ปาลติา สหีนู ครศุาสตร ์

58E102017 นางสาว ฟารดีา พรหมอนิทร ์ ครศุาสตร ์

58E102019 นาย เมธวฒุ ิ จันทรเ์พ็ชร ครศุาสตร ์

58E102020 นางสาว รัชนกีร เวยีงค า ครศุาสตร ์

58E102021 นางสาว เรวด ี เอ็มด ู ครศุาสตร ์

58E102022 นาย วงศธร พลพฤกษ์ ครศุาสตร ์

58E102023 นาย วรสทิธิ ์ เพชรมณี ครศุาสตร ์

58E102024 นางสาว ศตพร หนูใหม ่ ครศุาสตร ์

58E102025 นางสาว ศรินิภา ชาล ี ครศุาสตร ์

58E102026 นาย ศภุชยั มาลาวงศ ์ ครศุาสตร ์

58E102027 นางสาว สจุาร ี ศรกีาญจน ์ ครศุาสตร ์

58E102028 นางสาว สฑุาทพิย ์ ชว่ยดว้ง ครศุาสตร ์

58E102030 นางสาว อสัมา หมาดหล ี ครศุาสตร ์

58E110003 นาย จักรพงศ ์ เทพเสาร ์ ครศุาสตร ์

58E110005 นางสาว ชญานศิ ศรใีหม ่ ครศุาสตร ์

58E110008 นาย ทักษ์ดนัย เศรษฐรักษา ครศุาสตร ์

58E110009 นางสาว นภิาธร เหลา่ทอง ครศุาสตร ์

58E110011 นางสาว บษุบา ยุง่ยัง่ ครศุาสตร ์

58E110012 นางสาว บษุรนิทร ์ ดว้งแกว้ ครศุาสตร ์

58E110013 นาย ปรเมศ  สอนแกว้ ครศุาสตร ์

58E110015 นางสาว ยศรนิทร ์ แซห่ล ี ครศุาสตร ์

58E110016 นาย วรนิทร พทุธชาต ิ ครศุาสตร ์



58E110017 นาย วทิวสั ใจทน ครศุาสตร ์

58E110019 นางสาว ศันสนยี ์ สทุธดิาจันทร ์ ครศุาสตร ์

58E110021 นาย สทิธชิยั จันทรเ์พ็ญ ครศุาสตร ์

58E110023 นางสาว สธุดิา แจง้วัง ครศุาสตร ์

58E110024 นางสาว สรัุตนา เหมอืนกู ้ ครศุาสตร ์

58E110025 นาย อนุชา เปาะทอง ครศุาสตร ์

58E110026 นาย อภลิักษณ์ สวุรรณรัตน ์ ครศุาสตร ์

58E110027 นางสาว อมลวรรณ หนูราช ครศุาสตร ์

58E110028 นางสาว อาภสัรา   นวลเต็ม ครศุาสตร ์

58E110029 นางสาว ปวันรัตน ์ หนูหนอง ครศุาสตร ์

58E110030 นางสาว จันทรเ์พ็ญ ถนนทพิย ์ ครศุาสตร ์

58E110031 นาย วฒุชิยั จันทสโร ครศุาสตร ์

58E110033 นาย ซบุยาล อาจสนั ครศุาสตร ์

58E110034 นาย นพเดช บลิยะแม ครศุาสตร ์

58E110037 นางสาว วภิารัตน ์ รอดชะนะ ครศุาสตร ์

58E143001 นางสาว กมลทพิย ์ บญุเพชร ครศุาสตร ์

58E143004 นางสาว กลุธดิา หนูนุ่มนวล ครศุาสตร ์

58E143006 นางสาว จันทกานต ์ เกดิเอยีด ครศุาสตร ์

58E143008 นาย ทัตพชิา เตละกลุ ครศุาสตร ์

58E143011 นางสาว เบญจมา ชชูว่ย ครศุาสตร ์

58E143015 นางสาว พนมวรรณ สขุใหญ ่ ครศุาสตร ์

58E143016 นางสาว พัชราวด ี แสงจันทร ์ ครศุาสตร ์

58E143018 นางสาว พมิลวรรณ อนุตรอ าไพ ครศุาสตร ์

58E143021 นางสาว วรัญญา รัตนบรุ ี ครศุาสตร ์

58E143023 นาย วษิณุ ชแูสง ครศุาสตร ์

58E143026 นางสาว สธุติา ชอูนิทร ์ ครศุาสตร ์

58E143027 นาย เสกสนัต ์ ไทรโพธิภ์ู ่ ครศุาสตร ์

58E143028 นางสาว อรยา เสมอวงค ์ ครศุาสตร ์

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
 

 



สรุปผลโครงการบรรยาย  เร่ือง  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  บูรณาการสู่  Thailand 4.0 
วันที่  25  กุมภาพันธ์  2560 

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรตฯิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
------------------------------------------------------------ 

สรุปรายงานการประเมินผล 
 จากการสอบถาม โครงการบรรยาย เร่ือง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการสู่ Thailand 4.0  โดยส่ง
แบบสอบถามให้แก่นักศึกษาที่ เข้ า ร่วมโครงการ ในวันที่  25 กุมภาพันธ์  2560  ณ  หอประชุม เฉลิม 
พระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวน 1,903 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืน
มาจ านวน 1,732 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 91.01  โดยมีการรายงานผลจากการวิเคราะห์ 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น 

ส่วนที่ 3   ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่  1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบประเมินและค่าร้อยละจ านวนตามตัวแปรเพศ 
 

ตัวแปร จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
724 

1,008 

 
41.80 
58.20 

รวม 1,732 100 

 จากตารางที่  1  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมิน  จ านวน 1,732  คน  เป็นเพศชาย  724  
คน  คิดเป็นร้อยละ  41.80  เพศหญิง  1,008  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.20    

 ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสถานการณ์การพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละ ระดับและอันดับ การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 
รายละเอียด คิดเป็นร้อยละ ระดับ อันดับ 

การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 
1.  ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม 4.30 มาก 1 

2.  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 4.00 มาก 3 
3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.10 มาก 2 

4.  การประสานงานและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.00 มาก 3 
ค่าเฉลี่ยการประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 4.10 มาก 

 



จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเด็นการประเมินความพร้อมของการจัด
อบรมเรียงล าดับจากมากไปน้อย  3 ล าดับแรกดังนี้ 

 ล าดับที่ 1  ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 4.30 

 ล าดับที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 4.10 

 ล าดับที่ 3 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ประกอบการอบรม  และการประสานงานและการ
อ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 4.00 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละ ระดับและอันดับ การประเมินผลการอบรม 

รายละเอียด คิดเป็นร้อยละ ระดับ อันดับ 
การประเมินผลการอบรม 

6.  เนื้อหาของการบรรยายทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม 4.09 มาก 3 
7.  ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนการอบรม 4.00 มาก 4 

8.  ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรหลังการอบรม 4.30 มาก 1 
9.  สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในองค์กร 4.10 มาก 2 

10. ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับการจัดการฝึกอบรม 4.10 มาก 2 
ค่าเฉลี่ยการประเมินผลการอบรม 4.12 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเด็นการประเมินผลการอบรมเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย  3 ล าดับแรกดังนี้ 

 ล าดับที่  1  ความเหมาะสมของผู้ อบรมมีความเข้า ใจเกี่ยวกับหลักสูตรหลังการอบรม 
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 4.30 

 ล าดับที่ 2 ความเหมาะสมของสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร   และความพึงพอใจ
โดยรวมเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 4.10 

 ล าดับที่  3 ความเหมาะสมของเนื้อหาของการบรรยายทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 4.09 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละ ระดับและอันดับ การประเมินผลการอบรม 
รายละเอียด คิดเป็นร้อยละ ระดับ อันดับ 

การประเมินวิทยากร 
11. มีความรู้ความสามารถในเนือ้หาที่บรรยาย 4.20 มาก 1 

12. บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค ์ 4.10 มาก 2 
13. ใช้ค าพูด น้ าเสียง ชัดเจน 4.10 มาก 2 

14. ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจไดง้่าย 4.00 มาก 3 

15. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสยั 4.10 มาก 2 
16. ตอบค าถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ 4.10 มาก 2 

17. มีบุคลิกภาพทีด่ี นา่เชื่อถือ 4.20 มาก 1 
19. การรักษาเวลาของวิทยากร 4.20 มาก 1 

ค่าเฉลี่ยการประเมินผลการอบรม 4.00 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในประเด็นการประเมินวิทยากรเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย  3 ล าดับแรกดังนี้ 

 ล าดับที่ 1  ความเหมาะสมของมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี 
น่าเชื่อถือ  และการรักษาเวลาของวิทยากร ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 4.20 

 ล าดับที่ 2 ความเหมาะสมของการบรรยายได้ตลบถ้วนตามวัตถุประสงค์  ใช้ค าพูด น้ าเสียง ชัดเจน  
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย  และตอบค าถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  คิดเป็นร้อยละ 4.10 

 ล าดับที่ 3 ความเหมาะสมของถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อย  คิดเป็นร้อยละ 4.00 

ส่วนที่ 3   ข้อเสนอแนะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรเพิ่มกิจกรรมให้มากกว่าเดิม นอกจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว 
 2. ควรจัดให้กับผู้ร่วมโครงการทุกระดับการศึกษา 
 
 
 

 


