








รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้กิจกรรม  

“การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” 

วันอังคารที่  8  มิถุนยาน  2564 

 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม                  

ยึดควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มีกำรปฏิบัติตำม

มำตรฐำนอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยฯ ในกำร

ปฏิบัติงำนและกระบวนกำรให้บริกำร สุขภำพของบุคลำกรและผู้ ใช้บริกำรโดยรอบพื้นที่

ปฏิบัติงำน กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน รวมทั้งควำมมั่นคงปลอดภัยของบุคลำกรและ

ทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นองค์กรที่ปรำศจำกอุบัติเหตุ และมีวัฒนธรรม                

ควำมปลอดภัยระดับสูงสุดอยู่ในส ำนกึของบุคลำกรเพื่อใหเ้กิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผูบ้ริหำร และบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 35 คน 

 

พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ช้ัน 4 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพบิูลสงครำม 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

และสังคม  กิจกรรม “กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม

ในกำรท ำงำน” ในรูปแบบออนไลน์  https://forms.gle/GL36ww8yURohZ3HG6 

 

 

 

https://forms.gle/GL36ww8yURohZ3HG6
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วิธีการเก็บข้อมูล 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  กิจกรรม “กำรบริหำร

จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน” จะได้รับ QR Code 

ส ำหรับตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจใช้กำรวิเครำะหข์้อมูล ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม 

2. ข้อมูลทั่วไป จำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้เข้ำร่วมโครงกำร วิเครำะห์ข้อมูลจะ

ออกเป็นควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยกำรอธิบำยเชิงพรรณนำ 

3. วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ในด้ำนต่ำง ๆ และในภำพรวม โดยข้อค ำถำมปลำยปิด 

ใช้สถิติพื้นฐำน ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่               

ร้อยละ (%) ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เพื่อใช้ในกำรอธิบำยลักษณะข้อมูล 

ในส่วนของกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ซึ่งเป็นส่วนของข้อมูลค ำถำมปลำยเปิดใช้กำร

วิเครำะหเ์ชงิเนื้อหำ (Content Analysis) 

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อ

น ำไปพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดโครงกำร โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนำ (Descriptive Statistics) 

 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ระดับควำมควำมพึงพอใจจำกแบบประเมินแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)  

5 ระดับ กำรแปลผล “ระดับกำรประเมนิ” โดยกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกับเกณฑ ์ดังนี้ 

 

กำรแปลผล “ระดับกำรประเมิน” โดยกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกับเกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ระดับการประเมิน 

4.51 – 5.00 ระดับมำกที่สุด 

3.51 – 4.50 ระดับมำก 

2.51 – 3.50 ระดับปำนกลำง 

1.51 – 2.50 ระดับน้อย 

1.00 – 1.50 ระดับน้อยมำก 
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 ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ค่ำเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 

 ค่ำเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับปำนกลำง 

 ค่ำเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก 

 ค่ำเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำกที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียว

เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กิจกรรม “กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน”  วันอังคำรที่ 8 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.00 น. – 16.30 น.                       

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ช้ัน 4 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลได้น ำข้อมูลจำกแบบสอบถำม

ออนไลน์ของกลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำมำท ำกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีทำงสถิติโดยมีกำร

น ำเสนอข้อมูลดังตอ่ไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู ้/ กำรน ำไปใช้ ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน  

เพศ 
ระดับความคดิเห็น 

จ านวน (N = 40) ร้อยละ (%) 

ชำย 13 32.50 

หญิง 27 67.50 

รวม/เฉลี่ย 40 100.00 

 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมในกำรประเมินครั้งนี้ทั้งหมด จ ำนวน 40 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 และเป็นเพศชำย จ ำนวน คิดเป็น

ร้อยละ 32.50 ตำมล ำดับ  
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ตำรำงที่ 2 ข้อมูลทั่วไปแสดงจ ำนวนร้อยละของอำยุผูต้อบแบบประเมิน 

สถานะ 
ระดับความคดิเห็น 

จ านวน (N =40) ร้อยละ (%) 

20-30 ปี 2 5.00 

31 – 40 ปี 23 57.50 

41 – 50 ปี 14 35.00 

51 ปี ขึน้ไป 1 2.50 

รวม/เฉลี่ย 40 100.00 

 

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมในกำรประเมินครั้งนี้ทั้งหมด จ ำนวน 40 คน 

มีอำยุเฉลี่ยส่วนใหญ่ ระหว่ำง 31 - 40 ปี จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมำ                

มอีำยุระหว่ำง 41 – 50 ปี จ ำนวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.00 อำยุระหว่ำง 20 - 30 ปี จ ำนวน  

1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 และอำยุ 51 ปีขึ้นไป จ ำนวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 ตำมล ำดับ  
 

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลทั่วไปแสดงจ ำนวนร้อยละของสถำนภำพผูต้อบแบบประเมิน 

สถานะ 
ระดับความคดิเห็น 

จ านวน (N = 40) ร้อยละ (%) 

ผูบ้ริหำร 5 12.50 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 2.50 

พนักงำนมหำวิทยำลัยเงนิงบประมำณแผ่นดิน 18 45.00 

พนักงำนรำชกำร 1 2.50 

พนักงำนมหำวิทยำลัยเงนิงบประมำณรำยได้  8 20.00 

แมบ่้ำนประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 7 17.50 

รวม/เฉลี่ย 40 100.00 
 

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมในกำรประเมินครั้งนี้ทั้งหมด จ ำนวน 40 คน 

มสีถำนภำพส่วนใหญ่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.00 รองลงมำ มีสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณรำยได้ จ ำนวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  แม่บ้ำนประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ  จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.50 ผู้บริหำร จ ำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.50 และพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตำมล ำดับ  
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ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู ้/ กำรน ำไปใช้ ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียว

เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กิจกรรม “กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน” วันอังคำรที่ 8 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.00 น. – 16.30 น.                       

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ช้ัน 4 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม พบว่ำ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน 42 คน และ                  

มีผู้ตอบแบบสอบถำมในกำรประเมินครั้งนี้ทั้งหมด จ ำนวน 40 คน  มีความพึงพอใจโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 90.80   (�̅�= 4.54, S.D. = 0.75) ตำมล ำดับดังนี้   

 

ตำรำงที่ 4 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร (ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำดำ ศรเีจริญ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และกำรอธิบำยเนื้อหำ

ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน 

 

4.60 

 

0.81 

 

92.00 

 

มำกที่สุด 

2. กำรเชื่อมโยงเนื้อหำในกำรฝึกอบรม 4.65 0.74 93.00 มำกที่สุด 

3. มีควำมครบถ้วนของเนื้อหำในกำรฝึกอบรม 4.63 0.81 92.60 มำกที่สุด 

4. กำรใชเ้วลำตำมที่ก ำหนดไว้ 4.55 0.75 91.00 มำกที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 4.61 0.78 92.20 มากที่สุด 

 

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลควำมควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรม

ด้ำนวิทยำกรกำรบรรยำย (ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำดำ ศรีเจรญิ) มีระดับควำมพึงพอใจโดย

ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 92.20  (�̅�= 4.61, S.D. = 0.78) 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรเชื่อมโยงเนื้อหำใน                 

กำรฝึกอบรม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 93.00  (�̅�= 4.65, S.D. = 0.74)  

และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือกำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนดไว้ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด            

คิดเป็นรอ้ยละ 91.00 (�̅�= 4.55, S.D. = 0.75) 
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ตำรำงที่ 5 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร (ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรรถพล  รอดแก้ว)  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

5. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และกำรอธิบำยเนื้อหำ

ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน 4.65 0.74 93.00 

 

มำกที่สุด 

6. กำรเชื่อมโยงเนื้อหำในกำรฝึกอบรม 4.60 0.81 92.00 มำกที่สุด 

7. มีควำมครบถ้วนของเนื้อหำในกำรฝึกอบรม 4.68 0.73 93.60 มำกที่สุด 

8. กำรใชเ้วลำตำมที่ก ำหนดไว้ 4.58 0.78 91.60 มำกที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 4.63 0.77 92.60 มากที่สุด 

 

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรม

ด้ำนวิทยำกร  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรรถพล  รอดแก้ว)  มีระดับควำมพึงพอใจโดย               

ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 92.60 (�̅�= 4.63, S.D. = 0.77) 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือมีควำมครบถ้วนของเนื้อหำใน

กำรฝึกอบรม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 93.60 (�̅�= 4.68, S.D. = 0.73) 

และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือกำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนดไว้ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด                  

คิดเป็นรอ้ยละ 91.60 (�̅�= 4.58, S.D. = 0.78) 

 

ตำรำงที่ 6 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำรว่ำง / อำหำรกลำงวัน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

9. สถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม 4.60 0.74 92.00 มำกที่สุด 

10. ควำมพรอ้มของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.58 0.81 91.60 มำกที่สุด 

11. ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 4.48 0.85 89.60 มำก 

12. อำหำรว่ำง  อำหำรกลำงวัน และเครื่องดื่ม             

มีควำมเหมำะสม 

 

4.58 

 

0.78 

 

91.60 

 

มำกที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 4.56 0.80 91.20 มากที่สุด 
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จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลควำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำรว่ำง / อำหำรกลำงวัน มีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวมอยู่

ในระดับมำกที่สุด  คิดเป็นรอ้ยละ 91.20  (�̅�= 4.56, S.D. = 0.80) 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือสถำนที่สะอำดและมีควำม

เหมำะสม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 (�̅�= 4.60, S.D. = 0.74) 

และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม มีควำมพึงพอใจในระดับ

มำก  คิดเป็นรอ้ยละ 89.60  (�̅�= 4.48, S.D. = 0.85) 

 

ตำรำงที่ 7 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนควำมรูค้วำมเข้ำใจ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

13. ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่องนี ้ก่อน กำรอบรม 4.08 1.10 81.60 มำก 

14. ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่องนี ้หลัง กำรอบรม 4.50 0.88 90.00 มำก 

15. ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรอบรม 4.60 0.74 92.00 มำกที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 4.40 0.91 88.00 มาก 

 

จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลควำมควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรม

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวมอยู่ ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 

88.00 (�̅�= 4.40, S.D. = 0.91) 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำร

อบรม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 (�̅�= 4.60, S.D. = 0.74) และ

ข้อที่มคี่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คอืควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่องนี ้ก่อน กำรอบรม  มีควำมพึงพอใจในระดับ

มำก คิดเป็นรอ้ยละ 81.60 (�̅�= 4.08, S.D. = 1.10) 
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ตำรำงที่ 8 แสดงควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำควำมรูไ้ปใช้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

16. สำมำรถน ำควำมรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นกำร

ปฏิบัติงำนได้ 4.53 0.82 90.60 

 

มำกที่สุด 

17. สำมำรถน ำควำมรูท้ี่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ำยทอดได้ 4.38 0.87 87.60 มำก 

18. ภำพรวมกำรน ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ 4.58 0.75 91.60 มำกที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 4.50 0.81 90.00 มาก 

 

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหข์้อมูลควำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ มีระดับควำมพึงพอใจโดยภำพรวมอยู่ ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 

90.00 (�̅�= 4.50, S.D. = 0.81) 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือภำพรวมกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.60 (�̅�= 4.58, S.D. = 0.75) 

และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ำยทอดได้ มีควำมพึงพอใจ

ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 87.60  (�̅�= 4.38, SD = 0.87) 

 

ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินควำมรู้ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม กิจกรรม “กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน” วันอังคำรที่ 8 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.00 น. – 16.30 น.                       

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall)  ช้ัน 4 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม พบว่ำ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน 42 คน โดยมี

รำยละเอียด ดังนี้                   

1. มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มท ำ แบบทดสอบ ในกำรป ร ะ เ มิ น ส ำ ห รั บ หั ว ข้ อ  “Ergonomic                      

ความปลอดภัยในการท างานที่ไม่ควรมองข้าม” จ ำนวน  24 คน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนเข้ำ

รับกำรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 64.77  และควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังเข้ำรับกำรฝึกอบรม คิดเป็น                 

ร้อยละ 79.29 เมื่อพจิำรณำร้อยละควำมรูท้ี่เพิ่มขึ้นของผูเ้ข้ำร่วมฝึกอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 14.52 
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ใบประเมินผลบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 

วันอังคารที ่8 มถิุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.   

ชื่อหลักสูตร การบรหิารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ภายใตห้ัวข้อ  “Ergonomic ความปลอดภัยในการท างานทีไ่ม่ควรมองขา้ม” 

 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ - นามสกุล 
คะแนนก่อน

ฝึกอบรม 

คะแนนหลัง

ฝึกอบรม 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.บญัชำ   ศรีสมบัต ิ 26 28 

2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุขสมำน  สังโยคะ 29 31 

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สนธยำ  สำล ี 15 25 

4 อำจำรย ์ดร.พมิรนิทร ์ ครีนิทร์ 22 25 

5 นำงสำวอมัรนิทร ์ บุญพลอย 20 25 

6 นำงสำวหทยัชนก สว่ำงวงศ ์ 30 27 

7 นำงสำวอมรรัตน ์ ศรีละออ 19 29 

8 นำงสำวสธุำรัตน ์ ทับอิน 17 25 

9 นำงสำวพรวรีย ์ ทองกลึง 22 27 

10 นำงสำวอัจฉรำพร แย้มเหมน็ 20 25 

11 นำงรัตนพำ พันธ์ศร ี 19 29 

12 นำยคม กันชูลี 21 23 

13 นำยมนต์ชัย สุรยิำมำตร 21 26 

14 นำยเจริญชัย พันธ์ศร ี 27 28 

15 นำยจงเจตน ์ ดิดประเสรฐิ 19 28 

16 นำงอรนุช หมวกหล ำ 19 22 

17 นำงสำวกชพร ยอดข ำ 19 25 

18 นำงจิตรำภรณ ์ ไกรฤทธิ์ 24 24 

19 นำงอัจฉรำภรณ์ บุญเปี่ยม 21 24 

20 นำงสำวสุรำงคนำง ไชยศรี 23 26 

21 นำยรำเชนทร ์ ยอดบุร ี 17 23 
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ล าดับท่ี 
 

ชื่อ - นามสกุล 
คะแนนก่อน

ฝึกอบรม 

คะแนนหลัง

ฝึกอบรม 

22 นำยสมภพ มุสิกร 23 27 

23 นำยเทวัญ ทำเกิด 23 30 

24 นำยสันตสิุข ค ำอินทร์ 15 26 

รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 792 คะแนน) 513 628 

คิดเป็นร้อยละ 792

513x100
= 64.77 

792

628x100
= 79.29 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 79.29 – 64.77 = 14.52 

 

2. มีผู้เข้ำร่วมท ำแบบทดสอบในกำรประเมินส ำหรับหัวข้อ “การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 

และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” จ ำนวน 22 คน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนเข้ำรับกำรฝึกอบรม               

คิดเป็นร้อยละ 64.77 และควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังเข้ำรับกำรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 79.29                  

เมื่อพจิำรณำร้อยละควำมรูท้ี่เพิ่มขึ้นของผูเ้ข้ำร่วมฝกึอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 14.52 

 

ใบประเมินผลบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 

วันอังคารที ่8 มถิุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.   

ชื่อหลักสูตร การบรหิารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ภายใตห้ัวข้อ  “การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชพีขั้นพื้นฐาน” 
 

 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ - นามสกุล 
คะแนนก่อน

ฝึกอบรม 

คะแนนหลัง

ฝึกอบรม 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.บญัชำ   ศรีสมบัต ิ 8 8 

2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุขสมำน  สังโยคะ 7 9 

3 อำจำรย ์ดร.พมิรนิทร ์ ครีนิทร์ 6 8 

4 นำงสำวอมัรนิทร ์ บุญพลอย 6 10 

5 นำงสำวหทยัชนก สว่ำงวงศ ์ 7 9 

6 นำงสำวอมรรัตน ์ ศรีละออ 6 9 

7 นำงสำวพรวรีย ์ ทองกลึง 8 10 
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ล าดับท่ี 
 

ชื่อ - นามสกุล 
คะแนนก่อน

ฝึกอบรม 

คะแนนหลัง

ฝึกอบรม 

8 นำงสำวอัจฉรำพร แย้มเหมน็ 6 8 

9 นำงรัตนพำ พันธ์ศร ี 8 8 

10 นำยคม กันชูลี 6 8 

11 นำยมนต์ชัย สุรยิำมำตร 5 9 

12 นำยเจริญชัย พันธ์ศร ี 6 7 

13 นำยจงเจตน ์ ดิดประเสรฐิ 8 9 

14 นำงอรนุช หมวกหล ำ 5 6 

15 นำงสำวกชพร ยอดข ำ 9 10 

16 นำงจิตรำภรณ ์ ไกรฤทธิ์ 5 10 

17 นำงอัจฉรำภรณ์ บุญเปี่ยม 8 10 

18 นำงสำวสุรำงคนำง ไชยศรี 8 9 

19 นำยรำเชนทร ์ ยอดบุร ี 7 8 

20 นำยสมภพ มุสิกร 6 9 

21 นำยเทวัญ ทำเกิด 10 10 

22 นำยสันตสิุข ค ำอินทร์ 8 10 

รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 220 คะแนน) 153 194 

คิดเป็นร้อยละ 220

153x100
= 69.55 

220

194x100
= 88.18 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 88.18 – 69.55 = 18.63 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะในการอบรมคร้ังน้ี ได้แก่ 

1. เป็นกิจกรรมที่ดีมำก เพรำะเป็นเรื่องใกล้ตัว (f = 1) 

2. วิทยำกรบรรยำยสนุก (f = 1) 

3. วิทยำกรน่ำจะบรรยำยคนละครึ่งวัน (f = 1) 

 

หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่ 

1. กำรจัดอบรมเรื่องกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ (f = 1) 

2. ควำมปลอดภัยในชีวติและกำรป้องกันอุบัติเหตุ (f = 1) 

3. กำรปลูกต้นไม ้กำรดูแลต้นไม้  หรอืต้นไมท้ี่ควรปลูกในส ำนักงำน (f = 1) 

4. กำรช่วยเหลือผูป้่วยในด้ำนอื่น ๆ (f = 1) 
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ประมวลภาพ 

โครงการห้องสมุดสเีขยีวเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม  

กิจกรรม “การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน”  

วันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564  

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting  Hall) ชั้น 4  

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 



15 

 

 



16 

 



17 

 












	แผน 3 (SOC) TSEMS_สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม แก้ไข
	แผน 3 (SOC) TSEMS_สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ล่าสุด
	แผน 3 (SOC) TSEMS_สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม แก้ไข
	แผน 3 (SOC) TSEMS_สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
	รายงานผลการดำเนินงาน
	รายชื่ออบรม 2



