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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 
ประเภทการบริการวิชาการ 

  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 
❑ ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
❑ ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาติ 

 
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ (*ข้อมูลที่กรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 
 
ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ) 640389 โครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับชุมชน 
หลักการและเหตุผล  
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีภารกิจหลักในการจัดการ
เรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งตอบสนองต่อภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานักศึกษา  และผลิต
ผลงานวิจัยให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในสังคม  
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เห็นความสำคัญของ
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการกีฬากับชุมชน จึงจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกีฬา
และสุขภาพ เพื่อสังคมและวัฒนธรรมในระดับชุมชนขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้ทำความเข้าใจใน
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บริบทสังคมในมิติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการกีฬา ทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมในการสร้างสรรค์การ
สื่อสารเพื่อสังคม ที่จำเป็นต้องมีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานทางด้านวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติต่อไป 
1.1วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีความพร้อมต่อการรับใช้สังคม  
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างชุมชน องค์กร โดยนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ 
1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 1.นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตไดพ้ัฒนา
ศักยภาพของ ให้มีความพร้อมต่อการรับใช้สังคม  
 2. นกัศึกษา และคณาจารย์ไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างชุมชน องค์กร โดยนักเรียน  
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์)    
 นักศึกษา 60 คน บุคลากร  5 คน   ภายนอก 5 คน 
 
ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 
 1. จัดการประชุมคณะทำงานโครงการ เพ่ือกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ  
 2. จัดเตรียม เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในโครงการ 
 3. จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์แก่นักศึกษาและบุคลากรของสาขานิเทศศาสตร์การกีฬาและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ โดยเชิญคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่
ประกอบการทางด้านการนิเทศศาสตร์การกีฬาและเชิญวิทยากรที่มีงานสายงานวิขาชีพให้ทัศนะในการทำงาน
แก่ว่าที่นักนิเทศศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกวิชาชีพ 
 4. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี 
 5. ทำข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
สถานที่ดำเนินงาน:  

 การสัมนนา ในหัวข้อ “การส่ือสารแบรนด์สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี” (ผ่านระบบออนไลน์) 
 วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 15.00 น. 
  การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี   
 วันเสารท์ี่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 19.00 น. 
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กำหนดการ 
การสัมนนา ในหัวข้อ “การสื่อสารแบรนด์สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี” (ผ่านระบบออนไลน์) 

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 15.00 น. 
โดยสาขานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
เวลา รายละเอียด 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00 – 13.10 น. พิธีเปิดโครงการ โดย อาจารย์นฤนาถ  ไกรนรา  

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
13.15 – 13.45 น. การสัมนนา ในหัวข้อ “การส่ือสารแบรนด์สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี” (ผ่าน

ระบบออนไลน์) โดย ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ ผู้จัดการทั่วไป สโมสรฟุตบอล โปลิศ 
เทโร 

13.45 – 13.50 น. ช่วง ถาม – ตอบ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร 
13.50 – 14.30 น. พิธีกรสรุปเนื้อหาจากการสัมมนา 
14.30 – 14.45 น. กล่าวพิธีปิด 
 

กำหนดการ 
การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี   
 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 19.00 น. 

โดยสาขานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เวลา รายละเอียด 

14.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานลงพื้นที่สโมสร และชุมชนโดยรอบ 
โดย ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ ผู้จัดการทั่วไป สโมสรฟุตบอล โปลิศ เทโร 

16.00 - 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ การสื่อสารแบรนด์กีฬา การบริหารจัดการ
สโมสรทีมกีฬาหรือองค์กรกีฬา 

17.00 - 17.30 น. ช่วง ถาม – ตอบ  
18.00 - 19.00 น. ชมการแข่งขันฟุตบอล 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนนิการ / การนำไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได ้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1 .ผู้ เข้ าร่ วม โค รงก าร
ได้ รั บ ป ระ โย ช น์ จ าก
โครงการอยู่ ในระดับดี
หรือมากขึ้นไป  

ร้อยละ 60 ของผู้ตอบ
แบบประเมิน ได้รับ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
โครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้ อ ย ล ะ  86.67 
ได้ รั บป ระ โยชน์
จากโครงการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 ผ ล ป ร ะ เมิ น จ า ก
ผู้ เข้ าร่ วม โค รงก าร 
(ตอบแบบประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

ตารางส รุป ผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น
ความพึงพอใจ 

2 . จ ำน วน ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
กลุม่เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มี จำนวนร้อยละ 
8 8 . 5 7  ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

เ อ ก ส า ร ล ง ชื่ อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 62 คน 

 
**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 
 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ 70 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 62 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 88.57 
 2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 60 คน (คิดเป็นร้อยละ96.77 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคือ 62 คน) 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 60 คน  
 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) และ 4 (มาก) จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 
ของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 คน 
 
 
ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกีฬาสู่การบูรณาการสู่ชุมชน และงานด้านนิเทศศาสตร์ จาก
บุคลากรในแวดวงวิชาชีพด้านการสื่อสารการกีฬา หรือองค์กรด้านการกีฬา ได้อบรมเชิงปฏิบัติการแก่
นักศึกษาในการเรียนรู้การบูรณาการงานนิเทศศาสตร์การกีฬา และนำส่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาสู่การ
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ปฏิบัติการในเชิงการบูรณาการความรู้  สู่การสร้างสรรค์การสื่อสารไปยังชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสม ออกมาเป็นผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น โครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับชุมชน ในทุกด้าน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านผลผลิต ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 
นำเข้า มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านปัจจัย ที่ค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.29 
ตามลำดับ 

ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การ
บริหารจัดการโครงการ เช่น การติดต่อประสานงานการประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน/อาหารว่าง ฯลฯ มี
ความเหมาะสม มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมา คือ วิทยากรตอบคำถามตรงประเด็นและเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ที่ค่าเฉลี่ย 4.51 ตามลำดับ 

ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้เรื่องการสื่อสารแบรนด์สโมสรกีฬา มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วม
สามารถนำความรู้และความเข้าใจจากการเข้าร่วมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ที่ค่าเฉลี่ย 4.58 และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความคิดและประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ค่าเฉลี่ย 
4.56 ตามลำดับ 

- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในคร้ังต่อไป 
1. จากการจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งแก่ตัวนักศึกษา บุคลากรและ

ประชาชน 
ทั่วไป โครงการที่จัดสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีอยากให้จัดต่อไป 
 2. จากข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ อยากให้มีเวลาในการจัดมากขึ้น 
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ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุม่ผู้รับบริการ)   
นักศึกษา 
 นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกีฬาสู่การบูรณาการสู่ชุมชน และงานด้าน
นิเทศศาสตร ์จากบุคลากรในแวดวงวิชาชีพด้านการส่ือสารการกีฬา หรือองค์กรด้านการกีฬา 
ไดอ้บรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในการเรียนรู้การบูรณาการงานนิเทศศาสตร์การกีฬา และ
นำส่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติการในเชิงการบูรณาการความรู้ สู่การสร้างสรรค์การ
สื่อสารไปยังชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ออกมาเป็นผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ
ชน 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน

อาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
1. อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ 
3. ดร.พงศ์ภัทร อนมุัติราชกิจ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิก ทวิชาชาติ 
5. อาจารย์พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น 
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ภาคผนวก 
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับชุมชน 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตามตำแหน่ง 

จำแนกตามเพศ จำนวน ร้อยละ 
นักศึกษา 57 91.94 
บุคลากร 5 8.06 

รวม 62  100.00 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นนักศึกษา จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 91.94 และ

บุคลากร จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ตามลำดับ 
 
ตอนที่ 2 ประเมินโครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับชุมชน 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามโครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬา
กับชุมชน 
 

รายด้าน x  S.D. แปลความ 
ด้านปัจจัยนำเข้า 
1.โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการของ
ท่าน 

4.76 0.43 มากที่สุด 

2.โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

4.52 0.50 มากที่สุด 

3. ความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/ผู้
ประสานงานโครงการ 

4.49 0.50 มาก 

4.ความพร้อมและความเพียงพอของวิทยากรในการบรรยาย 4.15 0.73 มาก 
5.ความพร้อมและความเพียงพอของเคร่ืองมือ/อุปกรณ/์
สถานที่ในการอบรม 

 
4.56 

0.58 มากที่สุด 

6.โครงการนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สื่อสารแบรนด์สโมสรกีฬา 

4.21 0.61 มาก 

รวม 4.44 0.56 มาก 
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ด้านกระบวนการ    
1.โครงการนี้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาการฝึกอบรม 

4.30 0.70 มาก 

2.หัวข้อในการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการฝึกปฏิบัติ 
มีความเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นการฝึกปฏิบัติงาน
ของท่าน 

4.35 
0.79 มาก 

3.วิทยากรมีความรอบรู้และมีความสามารถในการถ่ายทอด
ได้เป็นอย่างดี 

4.14 0.74 มาก 

4.วิทยากรมีการกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เข้าร่วมและมี
ความเป็นกันเอง 

4.21 0.70 มาก 

5.วิทยากรตอบคำถามตรงประเด็นและเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4.51 0.58 มากที่สุด 

6.มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรมมี
ความทันสมัย 

4.42 0.69 มาก 

7.มีการเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน 

4.23 0.54 มาก 

8.เอกสารประกอบมีเพียงพอและครอบคลุมประเด็นตามหัว
เร่ือง 

4.23 0.70 มาก 

9.ระยะเวลาในการจัดโครงการ 2-3 ชั่วโมง มีความเหมาะสม 4.04 0.75 มาก 
10.สถานที่ในอบรมมีความเหมาะสมและสามารถรองรับ
จำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ 

4.01 0.78 มาก 

11.การบริหารจัดการโครงการ เช่น การติดต่อประสานงาน/
การประชาสัมพันธ์/การลงทะเบียน/อาหารว่าง ฯลฯ มีความ
เหมาะสม 

4.75 0.44 มากที่สุด 

12.มีการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ 4.48 0.50 มาก 
13.ความเหมาะสมของการจัดโครงการอบรม ในภาพรวม 4.13 0.74 มาก 

รวม 4.29 0.63 มาก 
ด้านผลผลิต    

1.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้เรื่องการสื่อสารแบรนด์สโมสร
กีฬา 

4.64 0.50 มากที่สุด 
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2.สามารถนำความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดเพื่อต่อยอด
ความรู้ให้กับผู้อืน่ได้ 

4.49 0.50 มาก 

3.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ประจำได้ 

4.53 0.73 มาก 

4.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความคิดและประสบการณ์
ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
4.56 

0.58 มากที่สุด 

5.ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และความเข้าใจจากการเข้า
ร่วมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 

4.58 0.61 มาก 

รวม 4.56 0.58 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า  
 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.44 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการของท่าน ที่ค่าเฉลี่ย 4.76 รองลงมา คือ ความพร้อม
และความเพียงพอของเครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานที่ในการเข้าร่วมโครงการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 และโครงการนี้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.52 ตามลำดับ 
 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
การบริหารจัดการโครงการ เช่น การติดต่อประสานงาน/การประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน/อาหารว่าง ฯลฯ 
มีความเหมาะสม มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมา คือ วิทยากรตอบคำถามตรงประเด็นและเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ที่ค่าเฉลี่ย 4.51 ตามลำดับ 
 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความรู้เรื่องการสื่อสารแบรนด์สโมสรกีฬา มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วม
สามารถนำความรู้และความเข้าใจจากการเข้าร่วมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ที่ค่าเฉลี่ย 4.58 และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความคิดและประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ค่าเฉลี่ย 
4.56 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับชุมชน 

การประเมินรวมทุกด้าน x  S.D. แปลความ 
ด้านผลผลิต 4.56 0.58 มากที่สุด 
ด้านปัจจัยนำเข้า 4.44 0.56 มาก 
ด้านกระบวนการ 4.29 0.63 มาก 

รวม 4.43 0.59 มาก 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น โครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับ
ชุมชน ในทุกด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้าน
ผลผลิต ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 นำเข้า มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านปัจจัย ที่ค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.29 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |  

ตัวอย่าง  
แบบประเมินโครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับชุมชน 

จัดโดยสาขานิเทศศาสตร์การกีฬา  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่อง  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ตำแหน่ง   

 นักศึกษา               บุคลากร 

ตอนที่ 2 การประเมินโครงการบูรณาการนิเทศศาสตร์การกีฬากับชุมชน 
 

โครงการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ด้านปัจจัยนำเข้า 
1.โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติการของท่าน 

     

2.โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

     

3. ความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

     

4.ความพร้อมและความเพียงพอของวิทยากรใน
การบรรยาย 

     

5.ความพร้อมและความเพียงพอของเคร่ืองมือ/
อุปกรณ/์สถานที่ในการอบรม 

     

6.โครงการนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสื่อสารแบรนด์สโมสรกีฬา 

     

ด้านกระบวนการ      
1.โครงการนี้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาการฝึกอบรม 

     

2.หัวข้อในการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
การฝึกปฏิบัติ มีความเหมาะสมและครอบคลุม
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ประเด็นการฝึกปฏิบัติงานของท่าน 
3.วิทยากรมีความรอบรู้และมีความสามารถใน
การถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี 

     

4.วิทยากรมีการกระตุ้นเร้าความสนใจของ
ผู้เข้าร่วมและมีความเป็นกันเอง 

     

5.วิทยากรตอบคำถามตรงประเด็นและเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

     

6.มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การอบรมมีความทันสมัย 

     

7.มีการเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม
อบรมด้วยกัน 

     

8.เอกสารประกอบมีเพียงพอและครอบคลุม
ประเด็นตามหัวเร่ือง 

     

9.ระยะเวลาในการจัดโครงการ 2-3 ชั่วโมง มี
ความเหมาะสม 

     

10.สถานที่ในอบรมมีความเหมาะสมและ
สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ 

     

11.การบริหารจัดการโครงการ เช่น การติดต่อ
ประสานงาน/การประชาสัมพันธ/์การ
ลงทะเบียน/อาหารว่าง ฯลฯ มีความเหมาะสม 

     

12.มีการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ      
13.ความเหมาะสมของการจัดโครงการอบรม ใน
ภาพรวม 

     

ด้านผลผลิต      
1.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้เรื่องการสื่อสาร
แบรนด์สโมสรกีฬา 

     

2.สามารถนำความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอด
เพ่ือต่อยอดความรู้ให้กับผู้อื่นได ้
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3.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำได้ 

     

4.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความคิดและ
ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

     

5.ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และความเข้าใจ
จากการเข้าร่วมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง 

     

 
 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินผล 
สาขานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รายชื่อผู้เข้าร่วม 
โครงการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อการสื่อสารแบรนด์สโมสรฟุตบอลโปลิส เทโร เอฟซี" 

ลำดับ รายชือ่ 

1 อาจารย์ ดร.จตุพร บรรเริงเสนาะ 

2 น.ส.สิริกานต์ ผดุงเวียง 

3 สุรัตน์ ทองหร่ี 

4 ณัฐพล วงษ์พินิจ 

5 รัตติยา จันเทพา 

6 อ.ณัฐศรชัย พรเอี่ยม 

7 ผศ.ดร.อานิก ทวิชาชาติ 

8 ผศ.อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ 

9 ธนเดช ฟองเจริญ 

10  ศิลป์ศุภา รักงาม 

11  นายปรีชาพล บุญมานิตย์ 

12 วรันธร วงษ์กรณ์ 

13 ชานนท์ ดำชุม 

14 พงศ์พิสุทธิ์ สมใจ 

15 พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ 

16 อดิศร สิรีสี 

17 ศิริโชค เกิดสันเทียะ 

18 ภูมิพัฒน์ สมบุรณ์นาค 

19 ธีรเดช รักปาน 

20 ถิรพล แก้วพรหม 

21 ปิยดา โสมเกษตรินทร์ 
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22 ผศ. ธิราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ 

23 สุรเดช สินธุรักษ์ 

24 วาสนา เพ็ชรศรีช่วง 

25 pongsak swatdikiat 

26 นพดล สำเภาทอง 

27 วิศว สวนกูล 

28 ตะวัน แก้ววิมล 

29 ศุภกิตต์ พึ่งสุรภาพ 

30 นาย ธนเดช ฟองเจริญ 

31 นาย รักษ์เกียรติ โภชนะกิจ 

32 นาย ภูมินทร์ คามเขต 

33 นาย ยุคนธร บุญนาค 

34 นางสาว อนันต์ธิดา ศรีเกิด 

35 นาย รวินท์รัตน์ ลิ้มมณีวิจิตร 

36 นาย พีรวิชญ์ แข็งขัน 

37 นาย กรวุฒน์ ธรรมศิริ 

38 นาย อัครวิทย ์สิงห์ทอง 

39 นาย พัชรพล นาใจนึก 

40 นาย นันทวัฒ แสงจันทร์ฉาย 

41 นาย รดิศ สิรีสี 

42 นาย ชาญชัย ทองแสง 

43 นาย พัลลภ ศรีฉันทะมิตร 

44 นาย ปฏิภาณ เรืองจุ้ย 

45 นางสาว วรรณิกา พวงอินใจ 

46 นาย รหัท เกริกรัตนกุล 

47 นาย นิธิธัช เอมโอฐ 
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48 นาย ศักดิโชติ จงรุ่งสำราญ 

49 นาย ชุมพล แย้มสุข 

50 นาย ณัฏฐ์ ยาดอว์ 

51 นาย ธนกร จตุเทน 

52 นาย เปรมโชค พันเดช 

53 นฤนาถ ไกรนรา 

54 พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น 

55 นาย ณัฐพงศ์ น้อยม่วง 

56 นางสาว จุฑาริณี วรรณแก้ว 

57 นาย จิรโรจน์ เจริญจรัสชัยกุล 

58 นาย กมลชัย ต่อการพฤกษ์ 

59 นาย ณัฐพงษ์ เจริญสุข 

60 นาย พัฒนพงษ์ เงินยวง 

61 นางสาว ภคนันท์ สิริรัตนพันธุ์ 

62 นาย ภูชิต เฉลิมแสน 
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ภาพประกอบ 
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