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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดย มทร.พระนคร มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคการบริการ และชุมชน ให้บริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือการสร้างอาชีพและการพัฒนาอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งพันธกิจ
ที่มีความส าคัญคือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาดูงานด้านระบบนิเวศทางทะเลภาคตะวันออก 
เพ่ือให้บุคลากรได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรียนรู้
ถึงการพัฒนาของสังคมเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงก าหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเล

ภาคตะวันออก และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้บุคลกรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
กลุ่มเป้ำหมำย    

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา   จ านวน 23 คน  

สถำนที่ด ำเนินกำร 

ศึกษาดงูานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557 
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กำรประเมินผลโครงกำร 

ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ เช่น 
- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 23 คน 
- บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และระบบ

นิเวศทางทะเลภาคตะวันออก  
- บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
- ความพึงพอใจ  ของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 

ระบุวิธีการประเมินผลเช่น 

- มีการสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ท าแบบประเมินโครงการ  เมื่อสิ้นสุดโครงการ  

งบประมำณ 
งบประมาณแผ่นดิน จากโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 129,927 บาท 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ เรื่องศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศทางทะเลภาคตะวันออก  

2. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

  โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ)  การพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาค
ตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ 
2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 
1.  ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประสานแผน และทรัพยากรด าเนินงาน 
4. ด าเนินโครงการ 
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
6. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 

กิจกรรม 

ปี พ. ศ. 2556 ปี พ.ศ.2557 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 . จั ด ท า ร่ า ง แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
โครงการฯ 

            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5.ประสานแผน และทรัพยากร 
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการ             

7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ภายใน  (3 เดือน)  หลงัจากด าเนนิโครงการแล้วเสร็จ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ศึกษาดูงานระบบนิเวศ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น้ าตกพลิ้ว จังหวัด
จันทบุรี  

2. กิจกรรมกลุ่ม “ร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ทะเลไทย” ณ เกาะกูด เกาะรัง จังหวัดตราด  

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและศึกษาดูงาน รวม 23 คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ลายมือ 
1 ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ  
2 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์  
3 นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  
4 นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์  
5 นางสาวอินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์  
6 นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร  
7 นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง   
8 นางสาวรุจิรา   จุ่นบุญ  
9 นางสาววัชราภรณ ์  ชัยวรรณ  
10 นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน  
11 นางสาวพัชรนันท์   ยังวรวิเชียร  
12 นางสาววิสุตา  วรรณห้วย  
13 นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์  
14 นายณัฏฐภัค ฉิมทกานนท์  
15 นางสาวเรณู ยะแสง  
16 นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า  
17 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า  
18 นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์  
19 นางสาวพันธ์ประภา หลักบุญ  
20 นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  
21 นางสาววัลลภา ฟักประไพ  
22 นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์  
23 นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  
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3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) 
ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข่าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) มีผู้ตอบแบบ

ประเมิน จ านวน 23 คน ได้ผลดังนี้ 
3.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
N = 23 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน/คน ร้อยละ 
เพศ  
     ชาย 
     หญิง  

รวม 

 
2 
21 
23 

 
8.7 
91.3 
100.0 

อำยุ 
     20-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     50 ปีขึ้นไป 

รวม 

 
16 
3 
0 
4 
23 

 
69.6 
13.0 
0.0 
17.4 
100.0 

กำรศึกษำ 
     อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

รวม 

 
1 
17 
5 
0 
23 

 
4.3 
73.9 
21.7 
0.0 

100.0 
ต ำแหน่ง 
     สายวชิาการ 
     สายสนับสนุน 

รวม 

 
2 
21 
23 

 
8.7 
91.3 
100.0 
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3.2. ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก 
จากการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.57) โดยแต่ละด้านและรายข้อมี

ความพึงพอใจตามล าดับดังนี้ 
1.  ด้านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน           

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ น้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เกาะกูด เกาะรัง  จังหวัดตราด สวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี 
(X ̅ = 4.39) และช่วงเวลาศึกษาดูงานมีความเหมาะสม (X ̅ = 4.65) 

2.  ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อความรู้ความเข้าใจที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน (X ̅ = 4.39) และความรู้ที่ได้รับมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน (X ̅ = 4.39) 

3.  ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารและการติดต่อเข้าร่วมการศึกษา
ดูงาน (X ̅ = 4.39) สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก (X ̅ = 4.87) และการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ (X ̅ = 4.70) 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร 
มำกที่สุด 
ร้อยละ 

มำก 
ร้อยละ 

ปำนกลำง 
ร้อยละ 

รวม 
% 

ค่ำเฉลี่ย 
X ̅ 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. ด้ำนส่งเสริมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ       
    1.1  ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ น้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 
เกาะกูด เกาะรัง  จังหวัดตราด สวนผลไม้ 
จังหวัดจันทบุรี 

43.5 52.2 4.3 100 4.39 มาก 

    1.2  ช่วงเวลาการศึกษาดูงานมีความ
เหมาะสม  

65.2 34.8 - 100 4.65 มากที่สุด 

2. ด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน ์       
    2.1  ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน    

39.1 60.9 - 100 4.39 มาก 

    2.2  ความรู้ที่ได้รับมีส่วนช่วยพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน 

39.1 60.9 - 100 4.39 มาก 

3. ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร       
    3.1  ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อเข้า
ร่วมการศึกษาดูงาน 

39.1 60.9 - 100 4.39 มาก 

    3.2  สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก  

87.0 13.0 - 100 4.87 มากที่สุด 

    3.3  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 69.6 30.4 - 100 4.70 มากที่สุด 
รวม 53.7 42.0 4.3 100 4.54 มำกที่สุด 



7 
 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. สรุป 
การด าเนินโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ด าเนินการดังนี้ 
1.1. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 

กิจกรรมกลุ่ม “ร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ทะเลไทย” ณ เกาะกูด เกาะรัง จังหวัดตราด จ านวน 23 คน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

1.2. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร งบประมาณด าเนินการ 129,927 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
หมวดค่ำใช้สอย 

          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         จ านวน     6,900  บาท  
          ค่าอาหารเช้า                          จ านวน     2,300  บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน      13,800  บาท  
 ค่าอาหารเย็น  จ านวน       22,425  บาท 
 ค่าที่พัก                                 จ านวน      34,500  บาท  
  ค่าพาหนะ (ค่าเช่าเรือ) จ านวน      25,000  บาท 
 ค่าพาหนะ (ค่าจ้างเหมารถบัส) จ านวน      25,000  บาท 
   รวมทั้งสิ้น                     129,925  บำท 

2. ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป 
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) 
การพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก  

ระหว่างวันที่ ๑๐ –  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
--------------------------------------- 

แบบประเมินความพึงพอใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ ) การพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก  ข้อมูลที่ปรากฏในแบบ
ประเมินนี้จะน าไปใช้เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

ค าช้ีแจง    
ตอนที่ ๑  โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน 
ตอนที่ ๒  โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคดิเห็นของท่าน 
ตอนที่ ๑  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 

๑.  เพศ    หญิง    ชาย 
๒.  อาย ุ    20-30 ป ี   31-40 ป ี   41-50 ป ี   50 ปีขึ้นไป 
๓.  การศึกษา   อนุปริญญา   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท          ปริญญาเอก 
๔.  ต าแหนง่   สายวิชาการ   สายสนับสนุน 

 

ตอนที่ ๒  โปรดใส่เคร่ืองหมาย () ในช่องระดับความพึงพอใจของท่าน 
 5 = มากที่สดุ 4  = มาก  3  = ปานกลาง 2  = น้อย  1  = น้อยที่สุด 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
๑. ด้านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ      
    ๑.๑  ศึกษาดูงาน ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       
           น้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เกาะกูด เกาะรัง จังหวัดตราด สวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี      
    ๑.๒  ช่วงเวลาการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม       
๒. ด้านการน าไปใชป้ระโยชน ์      
    ๒.๑  ความรูค้วามเข้าใจทีไ่ดร้ับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน         
    ๒.๒  ความรู้ทีไ่ดร้ับมสี่วนช่วยพฒันาทักษะการปฏิบัติงาน      
๓. ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ      
    ๓.๑  ข้อมลูข่าวสารและการตดิตอ่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน      
    ๓.๒  สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาหาร เครื่องดืม่ ที่พัก ฯลฯ      
    ๓.๓  การให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่      
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มทร.พระนคร  ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมอืในการตอบแบบประเมิน 
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