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ผลการส ารวจความพงึพอใจ 
ของคณาจารยท์ีเ่ขา้รบัการอบรมการใชโ้ปรแกรมสอนออนไลน ์

วนัที ่30 มนีาคม 2563 เวลา 9.00-15.30 น. 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 54 คน 

 

 (1) เพศ 
 ชาย 20 (37.04 %) 
 หญงิ 34 (62.96 %) 
  (2) สงักดั 

 คณะครุศาสตร ์ 13 (24.07 %) 
 คณะวทิยาศาสตร ์ 9 (16.67 %) 
 คณะวทิยาการจดัการ 8 (14.81 %) 
 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 6 (11.11 %) 

 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 0 
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 17 (31.48 %) 
 คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 (1.85 %) 
 (3) ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัการฝึกอบรม 

 มากทีส่ดุ 29 (53.70 %) 
 มาก 18 (33.33 %) 
 ปานกลาง 4 (7.41 %) 
 นอ้ย 3 (5.56 %) 

 นอ้ยทีส่ดุ 0 
 (4) ความพรอ้มของสถานทีจ่ัดการฝึกอบรม 
 มากทีส่ดุ 23 (42.59 %) 
 มาก 23 (42.59 %) 

 ปานกลาง 7 (12.96 %) 
 นอ้ย 1 (1.85 %) 
 นอ้ยทีส่ดุ 0 
 (5) ความทนัสมัยของอุปกรณ์ภายในสถานทีจ่ดัการฝึกอบรม 

 มากทีส่ดุ 25 (46.30 %) 
 มาก 21 (38.89 %) 
 ปานกลาง 7 (12.96 %) 
 นอ้ย 1 (1.85 %) 

 นอ้ยทีส่ดุ 0 
 (6) ความรู ้ความช านาญของวทิยากรผูฝึ้กอบรม 
 มากทีส่ดุ 34 (62.96 %) 
 มาก 19 (35.19 %) 

 ปานกลาง 1 (1.85 %) 
 นอ้ย 0 
 นอ้ยทีส่ดุ 0 
 (7) ความพรอ้มของวทิยากรผูฝึ้กอบรม 

 มากทีส่ดุ 32 (59.26 %) 
 มาก 17 (31.48 %) 
 ปานกลาง 5 (9.26 %) 
 นอ้ย 0 

 นอ้ยทีส่ดุ 0 
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(8) ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 มากทีส่ดุ 19 (35.19 %) 
 มาก 29 (53.70 %) 
 ปานกลาง 6 (11.11 %) 

 นอ้ย 0 

 นอ้ยทีส่ดุ 0 
 (9) ระยะเวลาในการจัดอบรมมคีวามเหมาะสม 
 มากทีส่ดุ 21 (38.89 %) 

 มาก 21 (38.89 %) 

 ปานกลาง 11 (20.37 %) 
 นอ้ย 1 (1.85 %) 
 นอ้ยทีส่ดุ 0 

 (10) ความเหมาะสมของเนือ้หาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 

 มากทีส่ดุ 27 (50.00 %) 
 มาก 23 (42.59 %) 
 ปานกลาง 4 (7.41 %) 

 นอ้ย 0 

 นอ้ยทีส่ดุ 0 
 (11) ความรู ้ความเขา้ใจในการฝึกอบรม 
 มากทีส่ดุ 20 (37.04 %) 

 มาก 27 (50.00 %) 

 ปานกลาง 6 (11.11 %) 
 นอ้ย 1 (1.85 %) 
 นอ้ยทีส่ดุ 0 

 (12) ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการฝึกอบรม 

 มากทีส่ดุ 34 (62.96 %) 
 มาก 19 (35.19 %) 
 ปานกลาง 1 (1.85 %) 

 นอ้ย 0 

 นอ้ยทีส่ดุ 0 
 (13) น าความรูท้ีไ่ดร้ับไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิัตงิานได ้
 มากทีส่ดุ 32 (59.26 %) 

 มาก 19 (35.19 %) 

 ปานกลาง 3 (5.56 %) 
 นอ้ย 0 
 นอ้ยทีส่ดุ 0 

 (14) ใหค้ าปรกึษาแกเ่พือ่นร่วมงานได ้

 มากทีส่ดุ 19 (35.19 %) 
 มาก 22 (40.74 %) 
 ปานกลาง 12 (22.22 %) 

 นอ้ย 1 (1.85 %) 

 นอ้ยทีส่ดุ 0 
 (15) มคีวามมั่นใจและสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชไ้ด ้
 มากทีส่ดุ 22 (40.74 %) 

 มาก 21 (38.89 %) 

 ปานกลาง 10 (18.52 %) 
 นอ้ย 1 (1.85 %) 
 นอ้ยทีส่ดุ 0 
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(16) ขอ้เสนอแนะ 
  ดมีากคะ่ วทิยากรคอ่ยๆ อธบิาย คอ่ยๆ สอน ใหค้นเอบรม เขา้ใจขัน้ตอน พรอ้มตอบค าถามไดช้ดัเจน 

อนิเตอรเ์น็ตไม่เสถยีรท าใหภ้าพหายบ่อย 

 ขอบคณุส าหรับการจดัอบรมนะคะ 

  ดมีาก ดกีวา่นี้ ถา้แจกเอกสารกอ่นอบรม ครับ 
 ขอบคณุมากๆ ทีเ่ตรยีมพรอ้มอยา่งดเียีย่ม 
 รูปแบบประเมนิของแตล่ะหัวขอ้น่าจะตอ้งเปลีย่นไปครบั เพราะบางหัวขอ้ไม่สามารถประเมนิไดเ้ชน่ สถานที ่

อุปกรณ์ในสถานที ่อืน่ๆ 
ควรเขา้รับการอบรมไดด้ว้ยตนเองและในหลากหลายแหลง่เชน่ในเฟสในไลนไ์ดท้กุทีท่กุเวลา ตลอดทัง้
สามารถสอบถามไดต้ลอดเวลา มhีelp desk 

อบรมเรือ่งการท าขอ้สอบอกีนะครับ 
  อยากใหม้กีารอบรมอกีคะ 
  ไม่ม ี

  หากเจอปัญหาคงตอ้งขอค าปรกึษาอกีครัง้ ขอลองใชง้านจรงิๆ กอ่นนะคะ 

ควรควบคมุการเปิด-ปิดไมค ์หรอืการเปิดวดีโิอ หรอืการน าเสนอของสมาชกิไม่ใหเ้ปิดพรอ้มกนัใหด้กีว่านี้ 
มันท าใหก้ารประชมุสะดดุ 

ระบบนี้ดตีอ่การสอนในยุคปัจจุบนั 

  อยากใหม้กีารอบรมฯ กลุม่เล็ก ๆ เพือ่เตมิทกัษะและประสบการณ์ ขอบคณุ ผอ.สวท. ทมีวทิยากร และผูม้ี
สว่นเกีย่วขอ้งทกุ ๆ ทา่นคะ่ 

ไม่คอ่ยทนัคะ่ 

  น่าจะแจกคูม่อืหรอืเอกสารกอ่นการอบรม 1-2 วัน 
 ควรมกีารอบรมใหอ้าจารยแ์ละนักศกึษาทกุคน 
 อบรมการเรยีนการสอนออนไลน ์Moodle & Google Meet 

 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ขอขอบคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนที่สนใจรว่มมือร่วมใจในกำรอบรมครั้งนี้ 

เพื่อร่วมนโยบำยกำรหยดุยั้งปัญหำกำรระบำดของโรคที่เป็นอันตรำยในปัจจบุัน 


