
 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมในงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที ่9 

Learning Fair 9th 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนกงานจดหมาเหต ุและสารสนเทศท้องถิ่น งานวิทยบริการ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมในงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 9 (Learning Fair 9th) 
แผนกงานจดหมายเหตุ และสารสนเทศท้องถิ่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

*********************************** 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย 

1. หลักการและเหตุผล  
  แผนกงานจดหมายเหตุ และสารสนเทศท้องถิ่น  ได้ด าเนินการรวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่บริการ                 
สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือต าราวิชาการ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รายงานการวิจัย รายงานประจ าปี บทความวิชาการ 
จดหมายข่าว ภาพถ่ายเหตุการณ์ส าคัญและพิธีการ โล่รางวัลเกียรติยศ ของที่ระลึก สื่อโสตทัศน์ ประวัติบุคคลส าคัญ 
ท าเนียบนามศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทางแผนกงานจดหมายเหตุและสารสนเทศ
ท้องถิ่น จึงจัดกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย ในงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 (Learning fair 9th) 
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในแต่ละยุค  ประวัติศิษย์เก่าที่
มีชื่อเสียง และภาพวาดศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือต้องการให้ทราบประวัติความเป็นของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ยุคท่ี 1 – ยุคที่ 4 
2. เพ่ือต้องการให้ทราบประวัติศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียง  
3. เพ่ือจัดแสดงภาพวาดของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

4.วิธีการด าเนินการ  
4.1  ขั้นเตรียมการ  
 - หาข้อมูลศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียง 
 -  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ภาพวาด 
 -  จัดท าประวัติอาจารย์ทวี  รัชนีกร 
 -  จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดนิทรรศการภาพวาด 
 -  จัดท าสไลด์โชว์ภาพวาดอาจารย์ทวี  รัชนีกร 
 -  จัดท าไวนิลประวัติอาจารย์ทวี รัชนีกร และประวัติศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียง 
4.2 ขั้นด าเนินงาน 
 -  จัดนิทรรศการภาพวาด 
 -  ติดตั้งไวนิลประวัติอาจารย์ทวี รัชนีกร  
 -  ติดตั้งไวนิลประวัติศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียง  
4.3 ขั้นสรุปผล 
 -  สรุปผลการด าเนินงาน 

5. สถานที่ และวันเวลาที่จัดกิจกรรม  
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ 

วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 18.30 น.  



 
6. งบประมาณ  

ค่าไวนิล จ านวน 900 บาท 
7. ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย 
   7.1 ประเมินผลคุณภาพกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย  

 
แบบประเมินความพึงพอใจงาน กิจกรรม “นิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย” 

ในงาน “ตลาดนัดการเรียนรู ้ ครั้งที่ 9 (Learning Fair 9th)” 
    วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
 

ค าชี้แจง : 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
                 2. โปรดตอบแบบประเมินตามความเห็นที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง 
ตอนที่ 1     1.  สถานภาพ      อาจารย์, เจ้าหน้าที่        นักศึกษา              บุคคลทั่วไป 
                2.  การศึกษา       ปวส.                        ปริญญาตรี            ปริญญาโท 
                                       ปริญญาเอก                  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................        
                3.  เพศ              ชาย                          หญิง 

ตอนที่ 2     โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อรายการต่าง ๆ ที่ให้ไว้ 
                (5 = ดีที่สุด/มากท่ีสุด 4 = ดี/มาก  3 =ปานกลาง     2= พอใช้/ พอประมาณ 1= ควรปรับปรุง/น้อย) 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาของกิจกรรมมีความน่าสนใจ      
2. ความเหมาะสมของเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม      
3. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม      
4. การให้ค าแนะน าและตอบค าถามของเจ้าหน้าที่      
5. ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม      
6. อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีกหรือไม่      

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 



     7.2 ผลการวิเคราะห์การส ารวจคุณภาพกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย  โดยได้จากแบบประเมิน
คุณภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย ที่มีลักษณะค าถาม 2 แบบ ได้แก่  

1. ค าถามปลายปิด (Close End Question) แบบตัวเลือก 5 ระดับดังนี้ 
5 หมายถึง มากท่ีสุด  
4 หมายถึง มาก  
3 หมายถึง ปานกลาง   
2 หมายถึง น้อย  
1 หมายถึง น้อยที่สุด  

2. ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ได้แก่           
การหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ส าหรับการแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมี
เกณฑ์ ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม อยู่ในระดับ  

“มากที่สุด”  
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม อยู่ในระดับ  

“มาก”  
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม อยู่ในระดับ  

“ปานกลาง”  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม อยู่ในระดับ  
                                         “พอใช้”  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม อยู่ในระดับ   
                                         “น้อย”           
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย            
ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 30 คน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ  
1. ความถี่และร้อยละของสถานภาพ  

สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาจารย,์ เจ้าหน้าที ่ - - 

นักศึกษา 30 100.00 
 

2. ความถี่และร้อยละของการศึกษา  
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปวส. - - 
ปริญญาตรี 30 100.00 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 



 
3. ความถี่และร้อยละของเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 9 30.00 
หญิง 21 70.00 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย (X) Std. Deviation ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

1. เนื้อหาของกิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.10 0.55 82.00 มาก 
2. ความเหมาะสมของเวลาและสถานที่จัด
กิจกรรม 

4.00 0.69 80.00 มาก 

3. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 3.80 0.85 76.00 มาก 
4. การให้ค าแนะน าและตอบค าถามของ
เจ้าหน้าที่ 

4.03 0.61 80.67 มาก 

5. ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม 4.03 0.72 80.67 มาก 
6. อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีกหรือไม่ 4.00 0.72 80.67 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.69 79.89 มาก 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า คุณภาพความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย 

ในภาพรวม มีคา่เฉลี่เท่ากับ 3.99 คิดเปน็ร้อยละ 79.89 อยู่ในระดับ “มาก”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เนื้อหาของกิจกรรมมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.10                

คิดเปน็ร้อยละ 82.00 อยู่ในระดับ “มาก” รองลงมา คือ การให้ค าแนะน าและตอบค าถามของเจ้าหน้าที่ และความ         
พึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.67 อยู่ใน ระดับ “มาก” ความรู้ที่ได้รับจาก
การจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เทา่กับ 3.80 คิดเปน็ร้อยละ 76.00 อยู่ในระดับ “มาก”  



 

 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  - ไม่มี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 

4.00 

3.80 

4.03 4.03 4.00 3.99 



ภาพกิจกรรมนิทรรศการ 60 ปี เทคโนตะโกราย  
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