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ค าน า  

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID - 19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเองประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ฉบับนี้เป็นผลการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดทํา
ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) และ มีความรู้ในการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง ตลอดจนนําไปเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์/แนะนําการจัดทําหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนในพื้นท่ี 

รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID - 19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลการดําเนินงานโดยมีการสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่
องค์กรอื่น หรือประชาชน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงาน  

 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง   
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บทน า 

 

1.หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  เมืองอู่ฮ่ัน 
มณฑลหูเป่ย สาธารรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัส
ดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2563 ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั้งหมด 27 ประเทศ และ 2 เขตบริหาร
พิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 69,284 ราย เสียชีวิต 1,670 ราย และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วย
ยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดของโรค
ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 837 ราย พบผู้ป่วยติด
เชื้อยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล  134 ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 682 ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่
แผนกผู้ป่วยนอกและท่ีบ้าน  11  ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม  34 ราย (หากป่วยและแพทย์อนุญาตให้
ออกจากโรงพยาบาล 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 19 ราย และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 ราย) 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 50 (4) เทศบาลมีอํานาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  มาตรา 54 (7) 
จัดทํากิจการ ซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข มาตรา 56 (3) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 67 (3) องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
(19) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยามี อํานาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการป้องกันตนเองที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 
การสวมหน้ากากอนามัย และเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันการระบาด
ของโรค ไม่เฉพาะโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
  ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อประชาชนและผู้ป่วยในตําบลท่าด้วง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วงจึงได้ทําโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และการจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันและ
ควบคุมโรคและเร่งสร้างความรู้เพ่ือเป็นเกราะป้องกันสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป 
 2.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และ
นําไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/แนะนําประชาชนในพื้นท่ี 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ในการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง และ   
นําไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/แนะนําการจดัทําหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนในพื้นท่ี 
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 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ตระหนักและร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา                
(COVID - 19) ไม่ให้แพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
3.เป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําหมู่บ้าน (กํานันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นําชุมชน 
อาสาสมัครในพ้ืนที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  กลุ่มสตรี  จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จํานวน 50 คน   
 

4.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอลงนามเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
 ๒. ประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     - อบต./ กํานัน /ผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ทั้ง ๘ หมู่บ้าน กลุ่มสตรี  จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ     
         เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๓. การดําเนินงาน 
     ๓.1 ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินการ 
   - เสนอแผนงานโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   - ติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าด้วง 
   - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
       ๓.2 ขั้นการดําเนินงาน  
   - ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
   - ให้ความรู้ในการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  
              - ผู้เข้ารับการอบรมฯ นําไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/แนะนําประชาชนในพื้นที่        
             ๔. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน 

5.ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่  ...12...   มีนาคม  ๒๕6๓ 
6.งบประมาณ 
          งบประมาณฯ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มฯ  
     ( จํานวน 50 คน x 50 บาท x ๑ มื้อ )                          เป็นเงิน     2,500   บาท 
 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มฯ   
             ( จํานวน 50 ราย x 25 บาท x  2 มื้อ )                        เป็นเงิน     2,5๐๐   บาท 
 3. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ                            เป็นเงิน     1,000   บาท 
 4. ค่าสมนาคุณวิทยากร       
             (การบรรยายฯ จํานวน  3  ชั่วโมง วิทยากร 1  คน/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติฯ จํานวน  3  กลุ่ม วิทยากร
กลุ่มละ  1  คน  จํานวน  2 ชั่วโมง)                                         เป็นเงิน      5,400   บาท                                                                                        
           5. ค่าวัสด-ุอุปกรณ์                            เป็นเงิน      8,600   บาท    
              รวมทั้งสิ้น   20,๐๐๐   บาท 
                                                                                  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 



 
-3- 

 
7.สถานที่ในการด าเนนิงาน  
   ณ    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง  อําเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และนําไป
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/แนะนําประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ในการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง และนําไป
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/แนะนําการจดัทําหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมฯ/ประชาชน ตระหนักและร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา                
(COVID - 19) ไม่ให้แพร่ระบาดในพ้ืนที่ 

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  สํานักปลัด   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)และการจัดทํา
หน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง     
 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ เดือนมีนาคม 2563 
 
4. รายงานการปฏิบัติงาน  

4.1 สภาพทั่วไป  
        องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

๑๖๔.๒๖ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม ้ ๖๒ ตารางกิโลเมตร เป็นภูเขาล้อมรอบ 90% มีที่ราบหุบเขา 10% 
คลองธรรมชาติ 1 สาย พ้ืนที่ทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบเป็นส่วนน้อย มีประชากรทั้งหมด 5,766 คน มี
จํานวนหลังคาเรือน 2,032 ครัวเรือน รวมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ดังนี้  

หมู่ที ่1 บ้านปางยาง จํานวนประชากรรวม    937 คน   จํานวนครัวเรือน 344 ครัวเรือน 
หมู่ที ่2 บ้านซับชมพู่ จํานวนประชากรรวม    435 คน   จํานวนครัวเรือน 166 ครัวเรือน 
หมู่ที ่3 บ้านไทรงาม จํานวนประชากรรวม    690 คน   จํานวนครัวเรือน 280 ครัวเรือน 
หมู่ที ่4 บ้านเฉลียงทอง จํานวนประชากรรวม    376 คน   จํานวนครัวเรือน 129 ครัวเรือน 
หมู่ที ่5 บ้านโป่งสะทอน จํานวนประชากรรวม    453 คน   จํานวนครัวเรือน 147 ครัวเรือน 
หมู่ที ่6 บ้านสันเจริญ จํานวนประชากรรวม 1,082 คน   จํานวนครัวเรือน 353 ครัวเรือน 
หมู่ที ่7 บ้านห้วยตลาด จํานวนประชากรรวม    568 คน   จํานวนครัวเรือน 198 ครัวเรือน 
หมู่ที ่8 บ้านท่าด้วง จํานวนประชากรรวม 1,230 คน   จํานวนครัวเรือน 446 ครัวเรือน 

4.2 การดําเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ได้ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีขั้นตอนและผลการดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนระยะเวลาและผลการดําเนินงาน  
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 เสนอโครงการต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าด้วง 

เดือน มี.ค. 2563  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

เดือน มี.ค. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

3 จัดทําแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ ์
เอกสาร สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 

เดือน มี.ค. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

4 ประชาสัมพันธ์โครงการ เดือน มี.ค. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

5 จัดทําโครงการฯ 18 มี.ค. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

6 สรุปผลการดําเนินการ และรายงาน
ต่อผู้บริหาร 

เดือน มี.ค. 2563 จัดทํารายงานสรุปผล
การ ดําเนินโครงการ
และ เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ 
 

4.3 ปัญหา/อุปสรรค 
- 
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ผลการประเมินโครงการ 
 

ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 50 คน 

ตัวอย่างแบบประเมิน 
แบบประเมินผลการประชมุ/อบรม/สัมมนา 

 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการใหค้วามรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลท่าด้วง ต าบลท่าด้วง 

อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  
****************** 

หัวข้อที่ประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความพึงพอใจในกิจกรรม 

1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา      

1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชมุ/สัมมนา      

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ      

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 

2.1 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร      

2.2 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถว้นและน่าสนใจ      

2.3 เอกสารประกอบการน าเสนอของวทิยากร      

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร      

2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม      

3.  ความพึงพอใจในบริการ 

3.1 ห้องประชุม      

3.2 โสตทัศนูปกรณ์      

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม      

3.4 การบริการ/อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ของเจ้าหนา้ที่      

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม      

4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รบัจากการประชมุ/สัมมนา 

4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา      

4.2 ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเขา้ใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

     

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม      

4.4  ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร      

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือกรอกแบบประเมินผล 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

คณะผู้ประเมินได้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือ
การป้องกันตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 17 ข้อ ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ โดย
ประเมินจากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จํานวน 50 คน สามารถนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจตามหัวข้อ
การประเมิน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 26 คน 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  5 2  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  จํ า น ว น  2 4  ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  4 8  
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2. ความพึงพอใจในวิทยากร 
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

62 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย
ที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

58 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย
ที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจใน
ระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3. ความพึงพอใจในบริการ 
3.1 ห้องประชุม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ความพึงพอใจ

ในระดับมาก จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ความพึง
พอใจในระดับมาก จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ความ
พึงพอใจในระดับมาก จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จํานวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 56 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 58 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.4 ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึง
พอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 

สรุปผลการประเมิน  
             ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  
4๐  คน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68) ส่วนที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ห้องประชุม อยู่ในระดับ มาก(ค่าเฉลี่ย = 4.46)  
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ตารางสรุปผลการประเมิน 

 

ข้อเสนอแนะ   
……………………………-……………………………………….. 
 
 
 
 

 
หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า Std. ความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา 4.52 0.58 มากที่สุด 
1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา 4.52 0.51 มากที่สุด 

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ 4.64 0.49 มากที่สุด 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร 4.58 0.49 มากท่ีสุด 
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
3.  ความพึงพอใจในบริการ 
3.1 ห้องประชุม 4.46 0.54 มาก 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 4.66 0.48 มากท่ีสุด 

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.60 0.49 มากท่ีสุด 

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 4.58 0.49 มากท่ีสุด 

4.4  ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58  มากท่ีสุด 
ร้อยละ 91.6  

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนโดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104) 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 

 



 

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 

 



 

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19)และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 

 



 
 
 


