
                                                                        
สรุปผลโครงการการสัมมนาทางวชิาการและงานนิทรรศการแสดงสินคา OTOP 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ป  รัฐประศาสนศาสตร 
ระหวางวันที่  13 – 17 มกราคม  2553 

ณ   ลานหอประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ประวัติความเปนมา 
  การจัดตั้งโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  ไดเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดาน

การเมือง การปกครองของประเทศที่เนนใหมีการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นมาใชใหเกิด

ประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง และสามารถนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิด

ประโยชนและตอบสนองตอความตองการของประชาชนใหมากที่สุด อันจะเปนการสงเสริมใหการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหมี

การกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่จะใหรัฐตองกระจายอํานาจไปสู

ทองถิ่นในรูปแบบตางๆ  ซึ่งรัฐบาลไดดําเนินการไปแลว ไดแก การจัดจั้งองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ที่จะใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง

มากยิ่งขึ้น แตการดําเนินการกระจายอํานาจการปกครองดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

สวนหนึ่งเนื่องมาจากขาราชการและผูนําทองถิ่น ยังขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในการบริหาร

การพัฒนาทองถิ่นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นไดดีข้ึนภายใต

ขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู  

        โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทหนาที่ของ

มหาวิทยาลัย ที่จะตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น จึงไดมีการเสนอใหมีการจัดตั้งโปรแกรม

วิชารัฐประศาสนศาสตรข้ึน เพื่อเปนองคกรในการถายทอดความรูในการบริหารการพัฒนาในระดับ

ปริญญาตรีแกขาราชการ ผูนําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป และไดรับอนุมัติใหมีการจัดตั้งไดตามมติ

ของสภาประจํามหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งเปนภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร รับผิดชอบการสอนวิชาพื้นฐานทางดานรัฐศาสตรและนิติศาสตรใหแกนักศึกษาทั้ง

มหาวิทยาลัย แตตอมาไดมีการปรับเปล่ียนภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตรเปนโปรแกรมวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร  ข้ึนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2541 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อเปนองคกรใน

การผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรในระดับปริญญาตรี  ที่จะนําความรูจากการศึกษาไปใชในการ

บริหารและพัฒนาทองถิ่นของตนเอง รวมทั้งเปนองคกรในการถายทอดความรูเกี่ยวกับการบริหารและ

การปกครองทองถิ่นแกผูนําทองถิ่น ขาราชการ และประชาชนทั่วไป โดยเปดรับนักศึกษารุนแรกในป
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การศึกษา 2541 ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) และปการศึกษา 2542 ไดเปดรับ

นักศึกษาภาคปกติ จนถึงปจจุบันไดมีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร ที่จบการศึกษาไปแลว จํานวน

ประมาณ 1,500 คน และในปจจุบันกําลังมี   การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท เพื่อรองรับความ

ตองการศึกษาตอของบัณฑิต รวมทั้งหลักสูตรปริญญาเอกที่จะมีตอไปในอนาคต 
 
ปรัชญาของโปรแกรมวิชา  
   บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร เปร่ืองปราดดานการบริหาร เรียนรูแบบสหวิทยาการรูจัก

ผสมผสานการใชเทคโนโลยี เปนคนดี มีคุณธรรม 

 
วิสัยทัศนของโปรแกรมวชิา 
            มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ  

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

 
พันธกิจของโปรแกรมวิชา  
    1. จัดการศึกษาและผลิตบณัฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะทีส่ามารถ

นําไปใชในการปฏิบัติงานจรงิได  

    2. เสริมสรางคุณลักษณะบณัฑิต ทีม่ีภาวะผูนําและคุณธรรม  

    3. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการบริหารการพฒันาทองถิ่น  

    4. ใหบริการทางวิชาการเพือ่เสริมสรางความเขมแข็งแกองคกรปกครองทองถิน่ 

 
เปาประสงคของโปรแกรมวชิา  

1. การจัดการเรียนการสอนทีเ่นนความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน  

  2. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑติใหเปนภาวะผูนํา มีคุณธรรม และจิตสาธารณะ (Public mind)  

3. ศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการพฒันาทองถิ่น 

  4. เผยแพรความรูทางวิชาการและใหขอมลูขาวสารทางวิชาการแกองคกรปกครองทองถิ่นและ

ประชาชน 
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งานครบรอบ 12 ป  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  
 

       โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ไดกอต้ังมาปนี้เปนปที่ 12 แลว ทางโปรแกรมวิชาฯ จึงไดจัดงานครบรอบ 12 ป รัฐประศาสน

ศาสตร ข้ึน ระหวางวันที่ 13-17 มกราคม 2553  ณ อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซึ่งภายในงานไดจัดการสัมมนาทางวิชาการฯ กิจกรรมการแสดงของ

นักศึกษา และงานนิทรรศการแสดงสินคา OTOP ระดับ 3-5 ดาว โดยมีผลิตภัณฑอาหาร เครื่องใช กวา 

100 รายการ จากรานคากวา 30 ราน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มองคความรูและเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาที่

จะจบและออกไปมีงานทําใหเปนบุคคลคุณภาพของสังคม 

การจัดการครั้งนี้มีการจัดสัมมนารัฐประศาสนศาสตรวิชาการในวันที่ 13-14 มกราคม 2553 

โดยมีนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาเปนวทิยากร

รวมสัมมนา รวมทั้งไดรับเกียรติจากผูวาราชการจังหวัดนครปฐมมาบรรยายเรื่อง ในความเปนชาติ 

นครปฐม นครปฐมแหงความจงรักภักดี 

       สําหรับกิจกรรมในชวงเชาของวันที่ 13 มกราคม 2553 เปนการสัมมนาทางวิชาการ                         

รัฐประศาสนศาสตรเร่ือง แนวโนม ทิศทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ในบริบทมาตรฐานผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ คือ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ รองศาสตราจารย ดร.

อัมพร ธํารงลักษณ จากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และดําเนินการอภิปราย โดย 

อาจารย ดร.มนูญ จันทรสมบูรณ ในชวงบาย เปนการบรรยาย ทางวิชาการเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการ

จัดการปกครอง ทองถิ่น : บทบาท รัฐบาลกลาง และความอิสระของทองถิ่น โดยรองศาสตราจารย    

ดร.โกวิทย พวงงาม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ ผูทรงคุณวุฒิ ดานการ

ปกครองทองถิ่น และทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.วัฒนา อัคคพานิช  

      และวันที่ 14 มกราคม 2553 คณะผูบริหาร ผูจัดงานสัมมนา และนักศึกษา ไดรวมตอนรับ    

มล.ปนัดดา ดิษสกุล ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ที่ไดใหเกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษ เร่ือง                   

นครปฐม ปฐมนครแหงความจงรักภักดี และมีพิธีเปดการสัมมนาอยางเปนทางการ พรอมมอบของที่

ระลึก โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ณ หอง SC 101 อาคารศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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  ในวันที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 12.20 น. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดใหเกียรติเปนประธานพิธีเปดการสัมมนาทางวิชาการและงาน

นิทรรศการแสดงสินคา OTOP เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ป รัฐประศาสนศาสตร   ณ อาคารศูนย

ภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และไดเยี่ยมชมการ

จัดบูธนิทรรศการตาง ๆ  ภายในบริเวณจัดงานดังกลาว 

 งานครั้งนี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  ไดรับมอบหมายใหจัดบูธนิทรรศการ มี

จํานวน  8 หมูเรียน ดังนี้ 

- หมูเรียน 12.11, 12.12  รับผิดชอบเรื่อง การประชาสัมพันธโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร 

- หมูเรียน 11.9, 11.10 รับผิดชอบเรื่อง การบริหารการพัฒนา 

- หมูเรียน 10.15 รับผิดชอบเรื่อง งานอาสาสมัคร 

- หมูเรียน 10.16 รับผิดชอบเรื่อง การบริหารงานเงินการคลัง, การบริหารทรัพยากรมนุษย, 

ความรูเบื้องตนรัฐศาสตรและความรูเบื้องตนรัฐประศาสนศาสตร  

- หมูเรียน 10.37 และ 10.38 รับผิดชอบเรื่อง ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  
สรุปการจัดบูธนิทรรศการในหัวขอเรื่อง “งานอาสาสมัคร” 

ระยะเวลาการจัดงาน จาํนวน  5 วนั ต้ังแตวันที่ 13-17 มกราคม 2553 โดยมพีิธีเปดงานอยาง

เปนทางการในวนัที ่14 มกราคม 2553 เวลา 12.20 น. เปดใหนักศึกษาและสาธารณชนเขาชมไดต้ังแต

เวลา 09.00-16.30 น. 
 

อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที่อาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวยความสมัครใจ เสียสละเพื่อ

ชวยเหลือผูอ่ืนในการปองกันแกไขปญหาและพัฒนาสังคม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน งานอาสาสมัครถือ

เปนงานที่มีคุณคาตอสังคมและบุคคลที่เขามาเปนอาสาสมัครถือเปนบุคคลที่ควรแกการยกยอง

สรรเสริญ  สังคมไทยยุคปจจุบันมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปและปญหาสังคมก็เพิ่มมากขึ้น การแกไขปญหา

สังคมเปนเรื่องละเอียดออน ตองใกลชิดปญหาและมีการดําเนินการที่ตอเนื่อง ดังนั้น จึงจําเปนตอง

อาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ประกอบกับปจจุบันกําลังคนภาครัฐลดลง การมีอาสาสมัครเขา

มาชวยบรรเทาปญหาบานเมือง จึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอประเทศชาติ 
 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) ระดับตําบล หมายถึง               

อพม. ที่ไดรับการคัดเลือกจากหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปนผูแทนระดับตําบล ๆ ละ 1 คน เปนตัวแทนในการ
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เขารวมกิจกรรม เชื่อมประสานการปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวของและประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร

ตาง ๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําแก อพม. ระดับหมูบาน/ชุมชน 

  ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) อําเภอดอนตูม ได

ดําเนนิงานตามโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย (อพม.) ของสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงัหวัดนครปฐม  เพื่อสงเสริมใหมีอาสาสมัครในระดับพื้นที่ 

เปนกลไกเชื่อมประสานการทํางานดานการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุยใหครอบคลุมทัว่ถึง

ในระดับหมูบาน ชุมชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทาํงานเพื่อชมุชนเกิด

กระบวนการเรยีนรูเพื่อนําไปสูการพึง่พาตนเอง  มีบทบาทในการสํารวจขอมูลกลุมเปาหมายทางสังคม 

การเฝาระวังและรายงานสถานการณความเคลื่อนไหวของปญหาสังคมในชุมชน ใหคําปรึกษาและ

แกไขปญหาสงัคมเบื้องตน สงเสริมการจัดสวสัดิการชมุชน ตลอดจนจัดทาํแผนโครงการดานการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผลักดันแผนงานโครงการดังกลาวสูการปฏิบัติ 
 

กระแสพระราชดํารสั ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู รัชกาลที ่9 
“อาสาสมัครจะตองระลึกถงึอยูเสมอวา 

ศรัทธาในงานอาสาสมัคร เพื่อชวยเหลือผูอ่ืนนัน้ 

เกิดขึ้นดวยตนเอง ตนมีความรูสึกเหน็ชอบ 

ในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาที่จะทํางาน 

มีเวลาที่จะปฏบัิติงาน และพรอมที่จะเปนอาสาสมัคร” 

 
ลักษณะของบูธนิทรรศการ 
  เปนการสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาหมูเรียน 10.15 ในดานงานอาสาสมัครที่นักศึกษา                       

ไปปฏิบัติงานในสถานที่ตาง ๆ   ซึ่งภายในบูธนั้นจะประกอบไปดวย การประมวลภาพผลการ

ปฏิบัติงาน ดีวีทัศน  งานจิตอาสา และกระแสพระราชดํารัส รวมทั้งมีกิจกรรมตอบคําถามจากผูที่แวะ

เขามาภายในบูธของนักศึกษา และผูเขาชมนิทรรศการสามารถรองเพลงคาราโอเกะไดอีกดวย ทําให

นิทรรศการมีชีวิตขึ้นมาทันที 
 

ประโยชนที่ไดของผูเขาชม 
1. ทําใหผูเขาชมมีความรูทางดานงานอาสาสมัคร 
2. เปนขอมูลในการเรียนการสอนของนกัศึกษาที่มีความสนใจ 

3. ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษาหมูเรียน 10.15 

4. ทําใหตระหนักถึงในเรื่องจิตอาสา ที่ตองการชวยเหลือผูอ่ืน หรือนึกถึงสวนรวม 
ประโยชนที่ทีไ่ดของผูจัดนทิรรศการ 
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1. นักศึกษาไดสรางสรรคผลงาน และนาํเสนอผลการปฏบัิติงานของตนเอง 

2. นักศึกษาสามารถทาํงานรวมกัน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

3. นักศึกษาสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
4. เปนการบริการทางวิชาการใหสังคม 

 
จุดแข็ง 

1. เปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารยกับนักศึกษาและความรวมมือระหวางนักศึกษาใน
หองเรียน อีกทั้งเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดี ความสามัคคีของนักศึกษาหมูเรียนตาง ๆ 

2. เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาแตละคนไดนําเสนอความคิดสรางสรรคของตนเอง 

3. เปนการบูรณาการองคความรูในรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

4. เปนการเผยแพรผลงานทางดานงานอาสาสมัครทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
5. ใชจายงบประมาณนอยกวาที่ประมาณการไว 

- คาวัสดุอุปกรณ   2,000    บาท 

- คาตกแตงบูธ          300    บาท 

- คาเครื่องดื่ม          200    บาท     
 รวม        2,500   บาท             

 

จุดออน 

1. ระยะเวลาของการจัดนิทรรศการไมเหมาะสมและการดําเนินงานกระชั้นชิดเกินไป 

2. สถานที่จัดนิทรรศการ (บูธ) คับแคบและมีพื้นที่นอยเกินไปทําใหไมสามารถนําเสนอผลงาน

ของนักศึกษาไดทั้งหมด 

3. การประมาณการคาใชจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. ควรประสานงานเรื่องสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนการดําเนินงานใหรวดเร็ว                                            

2. จัดใหมีการประชาสัมพันธลวงหนาระยะเวลาหนึ่งและใหทั่วถึง 

3. กระตุนใหนักศึกษาในรายวิชาโปรแกรมอื่นเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น 

4. ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ ในการจัดนิทรรศการ 
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รายชื่อนกัศกึษาที่เขารวมกิจกรรมและตอบคําถามภายในบูธในหัวขอ “งานอาสาสมัคร” 
1. น.ส.กันตพฒัน  วฒันไพโรจน  รหัส 514701402  หมูเรียน 51/34  

2. น.ส.เพ็ญสริิ  แสงสรอย  รหัส  -   หมูเรียน 51/34 

3. น.ส.อังคณา  แซไหล   รหัส 514701457  หมูเรียน 51/34 

4. น.ส.ปชวณ ี ใจซื่อกุล   รหัส 514701430  หมูเรียน 51/34 

5. น.ส.จริยา  หงสเวียงจันทร  รหัส 514701409  หมูเรียน 51/34 

6. น.ส.วัชราภรณ  ชินเวช  รหัส 514701440  หมูเรียน 51/34 

7. น.ส.อุมารินทร  เกตุพูลทอง  รหัส 514701461  หมูเรียน 51/34 

8. นายนิติธร  ภิรมยเพรียว  รหัส 514701221  หมูเรียน 51/32 

9. นายวรุฒิ  ศิริมั่ง   รหัส 517011843  หมูเรียน 51/32 

10. นายพงษพัฒน  จนัทรเลขา  รหัส 514701231  หมูเรียน 51/32 

11. นายกิตตวิัฒน  วสสบญุมา  รหัส 514701205  หมูเรียน 51/32 

12. นายคณาพงษ  ยืนยง  รหัส 514701207  หมูเรียน 51/32 

13. นายณัฐพล  อําไพ   รหัส 514701212  หมูเรียน 51/32 

14. นายศุภกฤษ  อุดมเกาภิญโญ  รหัส 514701248  หมูเรียน 51/32 

15. นายณัฐพงศ  ขวัญเพิ่มพร  รหัส 514701211  หมูเรียน 51/32 

16 น.ส.ไอรฎา  วงศเปยมทรัพย  รหัส 524143155  หมูเรียน 52/7 
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สรุปผลประเมินการจัดนิทรรศการ 
โครงการการสัมมนาทางวิชาการและงานนิทรรศการแสดงสินคา OTOP  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ป รัฐประศาสนศาสตร 
ระหวางวันที่ 13-17  มกราคม  2553 

 
ตารางแสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถาม (45 คน) 

 
ขอความ 

มาก
ที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

นอย 
 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 

 
(1) 

ไมมี/ไม
พบใน
การ

ใหบริการ 
1. ดานเนื้อของนิทรรศการ 

  1.1 เนื้อหานิทรรศการมีความทันสมัย 8 33 4 - - - 

  1.2 เนื้อหานิทรรศการมีความนาสนใจ 14 24 7 - - - 

2. ดานรูปแบบของนิทรรศการ 

  2.1 รูปแบบนิทรรศการที่จัดมีความเหมาะสมเปนธรรมชาติ 17 23 5 - - - 

  2.2 รูปแบบนิทรรศการที่จัดมองแลวสบายตาไมนาเบื่อ 16 25 4 - - - 

  2.3 รูปแบบนิทรรศการที่จัดวางแตละตําแหนงมีความนาสนใจ 11 30 4 - - - 

3. สถานที่/ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ 

  3.1 ระยะเวลาในการจัดตั้งนิทรรศการมีความเหมาะสม 11 26 8 - - - 

  3.2 สถานที่จัดนิทรรศการมีความกวางขวาง 8 27 8 2 - - 

4. การจัดกิจกรรมบนเวทีและการบรรยาย 

  4.1 สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศที่เหมาะสม 13 26 6 - - - 

  4.2 การประสานงานและการประชาสัมพันธเพียงพอ 14 20 11 - - - 

  4.3 มีเอกสาร/แผนพับ/ขอมูลการใหบริการเพียงพอ 6 19 19 1 - - 

  4.4 กิจกรรมบนเวทีมีความเหมาะสมและนาสนใจ 10 26 8 1 - - 

  4.5 การบรรยายภาคสนามมีความเหมาะสม 9 20 15 1 - - 

  4.6 กิจกรรมการตอบคําถามนาสนใจ และเหมาะสม 8 24 12 - 1 - 

5. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด 9 32 4 - - - 
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ตารางแสดงรอยละผูเขาชมนิทรรศการและตอบแบบสอบถาม (45 คน) 

ขอความ มาก
ที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

นอย 
 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 

 
(1) 

ไมมี/ไม
พบใน
การ

ใหบริการ 
1. ดานเนื้อของนิทรรศการ 

  1.1 เนื้อหานิทรรศการมีความทันสมัย 17.78  73.33 8.89 - - - 

  1.2 เนื้อหานิทรรศการมีความนาสนใจ 31.11 53.33 15.56 - - - 

2. ดานรูปแบบของนิทรรศการ 

  2.1 รูปแบบนิทรรศการที่จัดมีความเหมาะสมเปนธรรมชาติ 37.78 51.11 11.11 - - - 

  2.2 รูปแบบนิทรรศการที่จัดมองแลวสบายตาไมนาเบื่อ 35.56 55.56 8.89 - - - 

  2.3 รูปแบบนิทรรศการที่จัดวางแตละตําแหนงมีความนาสนใจ 24.44 66.67 8.89 - - - 

3. สถานที่/ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ 

  3.1 ระยะเวลาในการจัดตั้งนิทรรศการมีความเหมาะสม 24.44 57.78 17.78 - - - 

  3.2 สถานที่จัดนิทรรศการมีความกวางขวาง 17.78 60.00 17.78 4.44 - - 

4. การจัดกิจกรรมบนเวทีและการบรรยาย 

  4.1 สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศที่เหมาะสม 28.89 57.78 13.33 - - - 

  4.2 การประสานงานและการประชาสัมพันธเพียงพอ 31.11 44.44 24.44 - - - 

  4.3 มีเอกสาร/แผนพับ/ขอมูลการใหบริการเพียงพอ 13.33 42.22 42.22 2.22 - - 

  4.4 กิจกรรมบนเวทีมีความเหมาะสมและนาสนใจ 22.22 57.78 17.78 2.22 - - 

  4.5 การบรรยายภาคสนามมีความเหมาะสม 20.00 44.44 33.33 2.22 - - 

  4.6 กิจกรรมการตอบคําถามนาสนใจ และเหมาะสม 17.78 53.33 26.67 - 2.22 - 

5. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด 20.00 71.11 8.89 - - - 

  

 จากจํานวนผูเขาชมนิทรรศการและตอบแบบสอบถามจํานวน 45 คน มีความพึงพอใจการจัด

นิทรรศการโดยภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด เปนจํานวน 41 คนคิดเปนรอยละ 91.11 

และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เปนจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 8.89 จําแนกเปนรายดาน 

พบวา ดานเนื้อหาของนิทรรศการมีความทันสมัยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนจํานวน 33 คน

คิดเปนรอยละ 73.33 เนื้อหานิทรรศการมีความนาสนใจมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนจํานวน 

24 คนคิดเปนรอยละ 53.33 ดานรูปแบบของนิทรรศการที่จัดมีความเหมาะสมเปนธรรมชาติมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก เปนจํานวน 23 คนคิดเปนรอยละ 51.11   รูปแบบนิทรรศการที่จัดมองแลวสบาย

ตาไมนาเบื่อมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 55.56 รูปแบบ
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นิทรรศการที่จัดวางแตละตําแหนงมีความนาสนใจมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนจํานวน 30 คน

คิดเปนรอยละ 66.67 ดานสถานที่/ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากเปนจํานวน 26 คนคิดเปนรอยละ 57.78 สถานที่จัดนิทรรศการมีความกวางขวางมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากเปนจํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 60.00 และดานการจัดกิจกรรมบนเวทีและ

การบรรยายมีสถานที่/พื้นที่และบรรยากาศที่เหมาะสมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนจํานวน 26 

คนคิดเปนรอยละ 57.78 การประสานงานและการประชาสัมพันธเพียงพอมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากเปนจํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 44.44 มีเอกสาร/แผนพับ/ขอมูลการใหบริการเพียงพอมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากเปนจํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 42.22 กิจกรรมบนเวทีมีความเหมาะสมและ

นาสนใจมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนจํานวน 26 คนคิดเปนรอยละ 57.78 การบรรยาย

ภาคสนามมีความเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนจํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 44.44 

กิจกรรมการตอบคําถามนาสนใจ และเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนจํานวน 24 คนคิด

เปนรอยละ 53.33 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ของนักศึกษา 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้บอย ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ 

2. กิจกรรมนาสนใจเปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษามีสวนรวมบนเวที 
3. ชวงเวลาในการจัดนิทรรศการควรประชาสัมพันธใหมากกวานี้ 
4. ควรมีระยะเวลาในการจัดเตรียมขอมูล เพื่อมิใหเกิดการผิดพลาด 

5. งบประมาณไมเพียงพอ 

 
..................................................... 
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ภาคผนวก 
แบบประเมินการจัดนิทรรศการ 

ในงานสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 
วันที่ 13-17 มกราคม 2553 

 

กรุณาทาํเครื่อง  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากทีสุ่ด 
ขอความ มาก

ที่สุด 

 

(5) 

มาก 

 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

 

(3) 

นอย 

 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

 

(1) 

ไมมี/ไม

พบใน

การ

ใหบริการ 

1. ดานเนื้อของนิทรรศการ 

  1.1 เนื้อหานิทรรศการมีความทันสมัย       

  1.2 เนื้อหานิทรรศการมีความนาสนใจ       

2. ดานรูปแบบของนิทรรศการ 

  2.1 รูปแบบนิทรรศการที่จัดมีความเหมาะสมเปนธรรมชาติ       

  2.2 รูปแบบนิทรรศการที่จัดมองแลวสบายตาไมนาเบื่อ       

  2.3 รูปแบบนิทรรศการที่จัดวางแตละตําแหนงมีความนาสนใจ       

3. สถานที่/ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ 

  3.1 ระยะเวลาในการจัดตั้งนิทรรศการมีความเหมาะสม       

  3.2 สถานที่จัดนิทรรศการมีความกวางขวาง       

4. การจัดกิจกรรมบนเวทีและการบรรยาย 

  4.1 สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศที่เหมาะสม       

  4.2 การประสานงานและการประชาสัมพันธเพียงพอ       

  4.3 มีเอกสาร/แผนพับ/ขอมูลการใหบริการเพียงพอ       

  4.4 กิจกรรมบนเวทีมีความเหมาะสมและนาสนใจ       

  4.5 การบรรยายภาคสนามมีความเหมาะสม       

  4.6 กิจกรรมการตอบคําถามนาสนใจ และเหมาะสม       

5. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด       
 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผูตอบแบบประเมินการจัดนทิรรศการทุกทาน 

 


