


 

 

 

 



ค ำน ำ 

     ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ได้รับมอบหมายให้จัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National Conference 
on Technology and Vocational and Innovation Institutes of Vocational Education Central 
Region 1-5)  “การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่  29  - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการ ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ได้แก่ ผู้เข้าชมนิทรรศการ และผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการ/เสวนา ต่อการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ  

  รายงานสรุปผลการประเมินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สรุปผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย/สัมมนา/เสวนา ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป
ของผู้เข้าร่วมงาน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย/สัมมนา/
เสวนา ต่อการจัดประชุมฯ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดหัวข้อบรรยาย/เสวนา ส่วนที่ 2 สรุปผล
การประเมินความพึงพอใจภาพรวมที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ประกอบด้วยข้อมูลไป การประเมินความ 
พึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการประเมินการประชุมวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2564 “การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและผู้ศึกษาค้นคว้าทั่วไปได้
น าไปใช้เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติให้สอดคล้องตามความคิ ดเห็น  
และความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการในปีต่อไป 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 16 ก าหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษา                  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังสม 

สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ได้มีมติให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่อยู่ในแต่ละภาคผลัดเปลี่ยน
กันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2564                         
ที่ประชุมคณะกรรมการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
1-5 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เพ่ือให้ครู คณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษาได้มี
โอกาสจัดท าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบัน หน่วยงานวิจัยและหน่วยงานทางการศึกษาภายนอก 
ตลอดจนได้ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล และน าเอาแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ถ่ายทอดให้นักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป และโดยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมวิชาการฯ ได้ตามปกติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 จึงได้จัดท าโครงการ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 โดยผ่านการประชุมทางไกล  
(Video Conference) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ของอาจารย์อาชีวศึกษา ทั้ง 23 สถาบัน 
2.2 เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาได้ตระหนัก                

และเห็นความส าคัญของงานวิจัยในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
2.3 เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า                   

ทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุม 
2.4 เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
2.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
2.6 เพ่ือน าเอาความรู้ไปใช้ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาต่อไป 

3. วิธีกำรด ำเนินกำร 
3.1 จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
3.2 กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
3.3 กิจกรรมลงนามความร่วมมือ 

4. ระยะเวลำ 
เดือนมีนาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 
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5. กำรวัดผลประเมินผล 
5.1 การสังเกตการด าเนินโครงการ  
5.2 การน าเสนอและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
5.3 การใช้แบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1 ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 สถาบัน               

ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  
6.2 คณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
6.3 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
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บทที่ 2 
สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุมวิชำกำร 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National 

Conference on Technology and Vocational and Innovation Institutes of Vocational Education 
Central Region 1-5)  “การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) แบ่งการน าเสนอ
สรุปผลการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ 

1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย/สัมมนา/เสวนา  
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 

 เกณฑ์กำรให้คะแนนในแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามเป็นข้อค าถามชนิดประเมินค่า (Rating scale) ประเมินค่า  

5 ระดับ เกณฑ์การตอบมี 5 ระดับ ดังนี้ 
  5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

เกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความพึงพอใจ (แปลผล) จากการค านวณอันตรภาคชั้น โดยใช้สูตร 
 

  
 
 
 
 

 
ได้เกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 
  พึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 

 พึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20  
 พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40  
 พึงพอใจน้อย  ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  
 พึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  

 
  

คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่ำสดุ 

จ ำนวนระดบั 

= 5 – 1 
  5 

= 0.80 
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1. สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมพิธีเปิดและฟังกำรบรรยำย/สัมมนำ/เสวนำ กำรประชุม
วิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ตุลำคม 2564 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  
มีประชากรผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 103 คน 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปนี้ได้วิเคราะห์ 
และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการอธิบาย โดยแบ่งชุดค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดกิจกรรม 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 39 37.9 
หญิง 64 62.1 

รวม 103 100 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ 

 จากตารางที่  1 พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ เข้าร่วมพิธี เปิดการประชุมวิชาการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 จ านวน 103 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.1 และเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 ตามล าดับ 

 

 

39, 37.9%

64, 62.1%

ชาย หญิง
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ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามอายุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 35 ปี 40 38.80 
35 - 40 ปี 9 8.70 
41 - 45 ปี 13 12.70 
46 - 50 ปี 12 11.70 
51 - 55 ปี 10 9.70 
56 - 60 ปี 10 9.70 
มากกว่า 60 ปี 9  8.70 

รวม 103   100 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุ 

จากตารางที่  2 พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ เข้าร่วมพิธี เปิดการประชุมวิชาการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 จ านวน 103 คน ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 35 ปี จ านวน 40 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.80 อายุระหว่าง 41- 45 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 อายุระหว่าง 46 - 50 ปี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 อายุระหว่าง 51 - 55 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70             
อายุระหว่าง 56 - 60 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 อายุระหว่าง 35 - 40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.70 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามล าดับ 

 

 

 

40, 38.8%

9, 8.7%13, 12.7%

12, 11.7%

10, 9.7%

10, 9.7%

9, 8.7%

ต่ ากว่า 35 ปี 35-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี

51-55 ปี 56-60 ปี มากกว่า 60 ปี



6 
 

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามสถานภาพปัจจุบัน 

สถำนภำพปัจจุบัน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหาร สอศ. 0 0.00 
ผู้บริหารสถาบันฯ สอศ. 11 10.70 
ผู้บริหารสถานศึกษา 8 7.80 
สถานประกอบการ 1 1.00 
ประธานหลักสูตร 2 1.90 
อาจารย์ผู้สอน 41 39.80 
นักศึกษา 32 31.10 
อ่ืนๆ (เจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่
สถาบัน,ท าหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ,
พนักงานราชการ,อ.ประจ า
หลักสูตร และผู้เข้าร่วมน าเสนอ
งานวิจัย) 

8 7.80 

รวม 103 100 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานภาพปัจจุบัน 

 จากตารางที่  3 พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ เข้าร่วมพิธี เปิดการประชุมวิชาการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 จ านวน 103 คน ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอน จ านวน 41 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.80 นักศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 ผู้บริหารสถาบันฯ สอศ. จ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.70 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ประธานหลักสูตรจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.90 และสถานประกอบการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 

10.7%

7.8%

1%
1.9%

39.8%

31.10%

7.8%

ผู้บริหาร สอศ. ผู้บริหารสถาบันฯ สอศ. ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานประกอบการ ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา อื่นๆ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมต่อกำรจัดกิจกรรม 
ตำรำงท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ค่าเฉลีย่ ควำมหมำย
จำกค่ำเฉลี่ย 

1. ด้ำนกำรเตรียมกำร 
1.1 การประชาสัมพนัธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารในพิธีเปิด 4.30 มากที่สุด 
1.2 ความพร้อมและความเหมาะสมของการจัดพิธีเปิด 4.40 มากที่สุด 
1.3 การประสานงานและการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเปิด 4.45 มากที่สุด 
1.4 ความพร้อมและความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานพิธีเปิด 4.35 มากที่สุด 
1.5 ความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดระบบเครือข่ายในพิธีเปิด 4.40 มากที่สุด 
2. ด้ำนพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรฯ 
2.1 ความช านาญของพิธีกรที่น าเสนอในพิธีเปิด 4.37 มากที่สุด 
2.2 ความเหมาะสมของเนื้อหาในการน าเสนอในพิธีเปิด 4.38 มากที่สุด 
2.3 ล าดับขั้นตอนพิธีการในพิธีเปิด 4.40 มากที่สุด 
2.4 การประสานงานของเจ้าหนา้ที่ในการคุมระบบ 4.38 มากที่สุด 
2.5 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในพิธีเปดิ 4.37 มากที่สุด 
3. ด้ำนเนื้อหำกำรบรรยำยพิเศษในพิธีเปิด 
3.1 เนื้อหาสาระในการบรรยายของประธานในพิธีเปิด (ท่านฯ เลขาธิการ สอศ.) 4.36 มากที่สุด 
3.2 ความน่าสนใจของหัวข้อที่ใช้ในการบรรยาย 
(ท่านฯ เลขา สอศ.) 

4.40 มากที่สุด 

3.3 เนื้อหาสาระของการบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) 
 ในพิธีเปิด (ทา่นฯ ดร.รอยล จิตรดอน) 

4.44 มากที่สุด 

3.4 ความน่าสนใจของหัวข้อในการบรรยาย  
(ท่านฯ ดร.รอยล จิตรดอน) 

4.44 มากที่สุด 

3.5 ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยายของทั้งสองทา่นโดยรวมในพิธีเปิด 4.36 มากที่สุด 
4. ด้ำนระบบกำรเชื่อมต่อสญัญำณในพิธีเปิด 
4.1 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงสัญญาณในพิธีเปิดหลักและห้องบรรยายย่อย 4.32 มากที่สุด 
4.2 ความง่ายในการใช้งานของระบบโดยรวม 4.36 มากที่สุด 
4.3 ความเร็วในการท างานในการเชื่อมต่อสัญญาณ 4.30 มากที่สุด 
4.4 ความเหมาะสมการออกแบบฉากหลังของพิธีเปิดหลักและห้องบรรยายย่อย 4.39 มากที่สุด 
4.5 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวม 4.39 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.38 มำกที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 จากประเด็นต่าง ๆ เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.38 
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
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ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ควรมีการจัดทุก ๆ ปี 
 ควรมีการน าเสนออย่างต่อเนื่อง 
 ควรจัดอย่างนี้ทุก ๆ ปี 
 อยากให้มีการสร้างไลน์กลุ่มเพ่ือการสอบถามข้อมูลหากกรณีเกิดปัญหาเพราะอาจจะมีอาจารย์บาง

ท่านที่พ่ึงเข้าร่วมงานระดับชาติครั้งแรก อาจจะเจอปัญหาได้ค่ะ 
 ภาพไม่ชัดเจนครับ 
 การจัดพิธีการเปิดดีมาก 
 อินเตอร์เน็ตไม่เร็ว 
 การประชาสัมพันธ์ดีค่ะ 
 การประชุมรูปแบบออนไลน์ ยังมีข้อจ ากัด 
 ดีมากครับ ควรด าเนินการทุก ๆ ปี 
 ถ้ามี link ให้เข้าไปอ่านบทความฉบับเต็มจะดีมากครับ 
 จัดท าได้ดีในบริบทของการ online 
 การน าเสนอไม่เป็นไปตามก าหนดการ คาดเคลื่อนอย่างมาก 
  
    

 
    



 

ไม่ทราบว่าได้เชิญทีมผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีฯ ด้วยหรือเปล่า เห็นควรเชิญฯ

 

ด้วย

 



 

ระหว่างการบรรยายมีเสียงแทรกของผู้ร่วมงาน

 



 

ระบบเสียงไม่ค่อยดี

 



 

เป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติที่ดีมากครับ พบว่า มีการประสานความร่วมมือการท างานหลายฝ่าย 
หลายองค์กร และได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ดังนั้นควรจัดในรูปแบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดีและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับทุก

 

ๆ

 

ฝ่าย

 



 

ล าดับการดีมาก

 



 

ยังมีเสียงอื่น

 

ๆ

 

รบกวนบ้างนิดหน่อย

 



 

อยากให้มีเรื่องแนะน าเพ่ิมมากกว่านี้

 



 

เป็นการน าเสนอในรูปแบบที่สามารถให้บุคคลที่สนใจเข้าถึงได้

 



 

ได้ความรู้มากครับ

 

พอใจในสิ่งที่ประชุมแล้ว

 



 

ขอให้จัดโครงการดี

 

ๆ ครั้งต่อไป

 



 

การประชาสัมพันธ์ยังน้อยไปค่ะ

 



 

เป็นงานที่เปิดโอกาสครูอาจารย์ได้มีพ้ืนที่ในการแสดงผลงาน ขอบคุณมากครับ
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 ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมพิธีกรด าเนินรายการในห้องประชุมหลักครับ 
 น่าสนใจมากครับ โดยรวมถือว่าดีครับ 
 ควรจัดโครงการประชุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติของสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลางเป็นประจ าทุกปี 
 ไม่มีโดดเด่นเกี่ยวกับด้านวิชาการ นวัตกรรมส าหรับงานระดับชาติ 
 การบรรยายพิเศษควรให้สอดคล้องกับสาระส าคัญของการประชุม 

2. สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจภำพรวมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อกำรจัดประชุมวิชำกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ตุลำคม 2564 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปนี้ได้วิเคราะห์ 
และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการอธิบาย โดยแบ่งชุดค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดกิจกรรม 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 108 23 
หญิง 361 77 

รวม 469 100 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ 

108,23% 

361, 77%

ชาย หญิง
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จากตารางที่ 5 พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 จ านวน 469 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 77 และเพศชาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 6 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามอายุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 249 53.1 
20-25 ปี 72 15.4 
26-30 ปี 13 2.8 
31-35 ปี 22 4.7 
36-40 ปี 21 4.5 
41-45 ปี 32 6.8 
46-50 ปี 29 6.2 
51-55 ปี 17 3.6 
56-60 ปี 9 1.9 
มากกว่า 60 ปี 5  1.1 

รวม 469   100 

 

 แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุ 

 

 

249, 53.1%

72, 15%

13,2.8%
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จากตารางที่ 5 พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 จ านวน 469 คน ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 อายุ 20 - 25 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 อายุ 41 - 45 ปี 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 อายุ 46 - 50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 อายุ 31 - 35 ปี จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 อายุ 36 - 40 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 อายุ 51 - 55 ปี จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.6 อายุ 26 - 30 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 อายุ 56 - 60 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.9 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดับ   

ตำรำงท่ี 7 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 282 60.1 
ปริญญาตรี 85 18.1 
ปริญญาโท 93 19.8 
ปริญญาเอก 9   1.9 

รวม 469 100 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 จากตารางที่ 7 พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 จ านวน 469 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 ปริญญาโท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 
ปริญญาตรี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 8 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามสถานภาพปัจจุบัน 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหาร สอศ. 2 0.4 
ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 13 2.8 
ผู้บริหารสถานศึกษา 12 2.6 

282, 60.1%85, 18.1%

93, 20%

9, 1.9%

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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ตำรำงท่ี 8 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามสถานภาพปัจจุบัน (ต่อ) 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 0 0.0 
ประธานหลักสูตร 9 1.9 
นักวิชาการ 1 0.2 
ครู/อาจารย์ (ผู้สอน) 86 18.3 
เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการศึกษา 9 1.9 
ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 1 0.2 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 333 71.0 
อ่ืน ๆ  3 0.6 

รวม 469 100 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานภาพปัจจุบัน 

จากตารางที่ 8 พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 จ านวน 469 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ครู/อาจารย์ (ผู้สอน) จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 
ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.6 ประธานหลักสูตร (ทล.บ.) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อนละ 1.9 ผู้บริหาร สอศ. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4  อ่ืน ๆ  
ได้แก่ ครูสังกัด สอศ., ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 นักวิชาการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.2 ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 9 ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยจ าแนกตามประเภทหน่วยงาน 

หน่วยงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 25 5.3 
สถาบันการอาชีวศึกษา 300 64.0 
หน่วยงานของรัฐ 109 23.2 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 7 1.5 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 17 3.6 
หน่วยงานภาคเอกชน 9 1.9 
อ่ืน ๆ 2 0.4 

รวม 469 100 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามประเภทของหน่วยงาน 

 จากตารางที่ 9 พบว่า จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 จ านวน 469 คน ส่วนใหญ่สังกัดในสถาบัน 
การอาชีวศึกษา จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 64 หน่วยงานของรัฐ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 17 คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 คน และอ่ืน ๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท) 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ 

 

25,5.3

300,64%

109,23.2%

7,1.5%

17,3.6%

9,1.9%

2,0.4%

0 50 100 150 200 250 300 350

อื่น ๆ

หน่วยงานภาคเอกชน

โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน
หน่วยงานของรัฐ

สถาบันการอาชีวศึกษา



14 
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุมวิชำกำร 

ตำรำงท่ี 10 ข้อมูลแสดงร้อยละของสื่อหรือช่องทางรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

ประเภทของสื่อ จ ำนวน (ควำมถี่) ร้อยละ ล ำดับ 
1. หนังสือเวียนในหน่วยงาน 76 9.9 3 
2. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 75 9.8 4 
3. เพ่ือนร่วมงาน/คนรู้จัก 39 5.1 5 
4. หนังสือพิมพ์ 4 0.5 8 
5. วิทยุ R-radio network 3 0.4 9 
6. หนังสือเชิญจากผู้จัดการประชุม 30 3.9 7 
7. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 83 10.8 2 
8. เว็บไซต์หน่วยงานต้นสังกัด 38 5.0 6 
9. เฟสบุ๊ค (Facebook) 75 9.8 4 
10. โทรทัศน์ (TV) 3 0.4 9 
11. กลุ่มไลน์ 339 44.3 1 
12. อ่ืน ๆ 1 0.1 10 

รวม 766 100.0  
 

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละของสื่อหรือช่องทางรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
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จากตารางที่ 10 พบว่าสื่อหรือช่องทางการรับรู้ข่าวสารการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ที่ท าให้ผู้เข้าฟังการบรรยายวิชาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชุมวิชาการครั้งนี้
มากที่สุด คือกลุ่มไลน์ คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน คิดเป็นร้อยละ 
10.8 หนังสือเวียนในหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 9.9 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 
9.8 เฟสบุ๊ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 9.8 เพ่ือนร่วมงาน/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 5.1 เว็บไซต์หน่วยงานต้น
สังกัด คิดเป็นร้อยละ 5 หนังสือเชิญจากผู้จัดการประชุม คิดเป็นร้อยละ 3.9 หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 0.5 
วิทยุ R-radio network คิดเป็นร้อยละ 0.4 โทรทัศน์ (TV) คิดเป็นร้อยละ 0.4 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.1 
ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 11 ข้อมูลแสดงร้อยละของเหตุผลการตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

เหตุผลที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร จ ำนวน (ควำมถี่) ร้อยละ ล ำดับ 
1. ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 180 24.0 2 
2. ความรู้/คุณวุฒิของวิทยากร 113 15.1 4 
3. ต้องการความรู้ไปใช้ในการท างาน 240 32.0 1 
4. สนใจหัวข้อการประชุม 138 18.4 3 
5. เปิดโอกาสได้สร้างเครือข่าย 75 10.0 5 
6. อ่ืน ๆ 3 0.4 6 

รวม 749 100.0  

 

แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละของเหตุผลการตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 จากตารางที่ 11 พบว่า เหตุผลการตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 มากที่สุด คือต้องการความรู้ไปใช้ในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ 
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 24 สนใจหัวข้อการประชุม คิดเป็นร้อยละ 18.4 ความรู้/คุณวุฒิ
ของยวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 15.1 เปิดโอกาสได้สร้างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 10 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
0.4  ได้แก่ น าเสนอผลงานทางวิชาการ, พัฒนาตนเองด้านงานวิจัย และพัฒนาตนเองด้านงานวิจัย ตามล าดับ 
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16 
 

ส่วนที ่3 ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมต่อกำรจัดกิจกรรม 
ตำรำงท่ี 12 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านการเตรียมความพร้อมใน

การจัดประชุมวิชาการ 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
1. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดประชุมวิชำกำร 
1.1 การเตรียมความพร้อมของผู้รับผิดชอบการจัดการงาน 4.54 มากที่สุด 
1.2 ความสามารถในการจัดการประชุมวชิาการก่อนเร่ิมงาน 4.52 มากที่สุด 
1.3 ความเหมาะสมในการก าหนดกิจกรรมทางวิชาการ 4.42 มากที่สุด 

1.4 การเตรียมการในการร่วมกิจกรรมน่าสนใจ 4.47 มากที่สุด 

1.5 การบริหารเวลาก่อนการจัดการประชุมวชิาการ 4.43 มากที่สุด 

รวม 4.47 มำกที่สุด 

 จากตารางที่ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านการเตรียมความ
พร้อมในการจัดประชุมวิชาการ พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีข้อคะแนนสูงสุด คือการเตรียมความพร้อมของผู้รับผิดชอบการจัดการงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.54) และข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือความเหมาะสมในการก าหนดกิจกรรมทางวิชาการ        
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.42)  

ตำรำงที่ 13 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านความสามารถในการ
จัดการและด าเนินงานการประชุมวิชาการ 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
2. ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรและด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำร 
2.1 ความสะดวกในการลงทะเบยีนและการให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 4.45 มากที่สุด 

2.2 การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดประชุมวชิการ 4.42 มากที่สุด 

2.3 รูปแบบการจัดงานมีความนา่สนใจ เปน็ประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานได ้

4.44 มากที่สุด 

2.4 ระยะเวลาในการด าเนนิพิธกีารก่อนน าเสนองานวชิาการมีความเหมาะสม 4.43 มากที่สุด 

2.5 ระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการมีความเหมาะสม (2 วนั) 4.46 มากที่สุด 

2.6 การประสานงานของเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบระหว่างการประชุมวิชาการ 4.40 มากที่สุด 

2.7 ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและสัญญาณ Internet ต่อการจัดการ
น าเสนอผลงานทัง้แบบ Oral และ Poster 

4.41 มากที่สุด 

รวม 4.43 มำกที่สุด 
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จากตารางที่ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านความสามารถในการ
จัดการและด าเนินงานการประชุมวิชาการ พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.43)           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีข้อคะแนนสูงสุด คือระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการมีความเหมาะสม       
(2 วัน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.46) และข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระหว่างการประชุมวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.40)  

ตำรำงที่ 14 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านความเหมาะสมของการ
จัดงานการประชุมวิชาการ 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
3. ควำมเหมำะสมของกำรจัดงำนกำรประชุมวิชำกำร 
3.1 ความสอดคล้องของพิธีการและการจัดการน าเสนอโดยรวม 4.45 มากที่สุด 

3.2 ระบบสารสนเทศและขั้นตอนในการน าเสนอผลงานทั้งแบบ Oral และ Poster 4.41 มากที่สุด 

3.3 ความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ การน าเสนอผลงานทั้งแบบ Oralและ 
Poster 

4.44 มากที่สุด 

3.4 ความรู้โดยรวมที่ได้รับจากการประชุมวชิาการในครั้งนี้ 4.46 มากที่สุด 

3.5 ความเหมาะสมของการจัดงานในสถานการณ์โควิด-19 4.48 มากที่สุด 

รวม 4.45 มำกที่สุด 

 จากตารางที่ 14 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านความเหมาะสมของ
การจัดงานการประชุมวิชาการ พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่ามีข้อคะแนนสูงสุด คือความเหมาะสมของการจัดงานในสถานการณ์โควิด - 19 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.48) และข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือระบบสารสนเทศและขั้นตอนในการน าเสนอผลงานทั้ง
แบบ Oral และ Poster มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.41) 

ตำรำงที่ 15 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านการบรรยาย/เสวนาใน
หัวข้อ “การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
4. กำรบรรยำย/เสวนำในหัวข้อ “กำรเพิ่มศักยภำพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำ เพื่อพัฒนำประเทศ” 
4.1 หัวข้อ/เนื้อหามีความสอดคล้องกับการจัดประชุมวิชาการ 4.42 มากที่สุด 

4.2 เนื้อหาที่บรรยายตรงกับหัวข้อ และมีความครบถ้วน 4.43 มากที่สุด 

4.3 ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อบรรยาย 4.48 มากที่สุด 

4.4 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้/การบรรยายที่ท าให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ 4.44 มากที่สุด 

4.5 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอภิปราย/ซักถาม/เสนอความคิดเห็น 4.45 มากที่สุด 
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ตำรำงที่ 15 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านการบรรยาย/เสวนาใน
หัวข้อ “การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ” (ต่อ) 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
4. กำรบรรยำย/เสวนำในหัวข้อ “กำรเพิ่มศักยภำพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำ เพื่อพัฒนำประเทศ” 
4.6 ระยะเวลาในการบรรยายทีเ่หมาะสม 4.46 มากที่สุด 

4.7 ประโยชนท์ี่ได้รับตรงกับความต้องการ 4.50 มากที่สุด 

4.8 ความรู้ที่ได้รับน าไปประยุกต์ในการพัฒนางานได้ 4.47 มากที่สุด 

4.9 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่รับฟังเพิ่มข้ึน 4.38 มากที่สุด 

4.10 ระบบสารสนเทศในการเชือ่มต่อสัญญาณมีความสะดวกงา่ยต่อการใช้งาน 4.41 มากที่สุด 

4.11 ความพึงพอใจในภาพรวมของการฟังบรรยาย/เสวนา หัวข้อนี้ 4.43 มากที่สุด 

รวม 4.44 มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 15 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการ ด้านการบรรยาย/เสวนา 
ในหัวข้อ “การเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ ” พบว่า ภาพรวมมี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีข้อคะแนนสูงสุด  คือ ประโยชน์ที่ 
ได้รับตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.50) และข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีรับฟังเพ่ิมข้ึน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.38)

ตำรำงท่ี 16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน 

 ระดับควำมพึงพอใจ 
 รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ

ค่ำเฉลี่ย แปลผล 
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวชิาการ 4.47 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการจัดการและด าเนนิงานการประชุมวชิาการ 4.43 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของการจัดงานการประชุมวิชาการ 4.45 มากที่สุด 

4. การบรรยาย/เสวนาในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศ” 

4.44 มากที่สุด 

รวม 4.45 มำกที่สุด 

 จากตารางที่ 16 เป็นการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 รวม 4 ด้าน เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) จะพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ได้เท่ากับ 4.45 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ส่วนที ่4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 2.4.1 สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ 
 สัญญาณภาพและเสียงที่ไม่ชัดเจน 
 พิธีเปิดไม่น่าสนใจ  
 เพ่ิมเครือข่ายหน่วยงานรัฐและเอกชน 
 ควรท าลิงก์การร่วมประชุมเพ่ือความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
 ไม่พบข้อบกพร่อง 
 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ 
 หัวข้อบรรยายควรเน้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ควรเพิ่มช่องทางในการเข้าห้องประชุมเพ่ือสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก ๆ ได้
 การด าเนินโครงการดีมาก 
 ควรให้มีผลงานวิจัยเข้าร่วมมากกว่านี้ เพราะสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือลงทุนสนับสนุนของ

ภาคเอกชนได้ 
 บางสถานศึกษา อาจมีปัญหาระบบอินเทอร์เน็ต อยากให้มีการทดสอบระบบก่อน 1 วัน 
 ด้านพิธีการควรก าหนดเวลาให้พอดีกับก าหนดการที่แจ้งไว้ 
 ควรมีการจัดในลักษณะนี้ทุก ๆ ปี 
 การติดตามประสานงานกับผู้เข้าร่วมน าเสนอ ในการแจ้งข้อมูลการแก้ไขบทความ 
 ควรน าเสนอผ่านโปรแกรมประชุมจะท าให้สัญญาณภาพมีปัญหาด้านความละเอียดในการ

รับส่งข้อมูล 

2.4.2 ในการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไปควรก าหนดหัวข้อหลักอะไร 
 การแข่งขันเสนอชิงทุนด้านนวัตกรรม 
 เน้นอาชีวศึกษาเท่านั้น 
 นวัตกรรมการเทคโนโลยีเฉพาะทางสู่เปลี่ยนแปลงอาชีพ 
 ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 เน้นเทคโนโลยีในอนาคต 
 เรื่อง การพัฒนาการเกษตร และเทคโนโลยี 
 การพัฒนาการอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ 
 การเรียนการสอนออนไลน์ 
 การพัฒนาเครื่องมือการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการใช้งานทางด้านการเกษตร 
 การน าเสนอผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 
 การพัฒนาคุณภาพ นร/นศ อาชีวะได้อย่างไร 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 นวัตกรรม IOT 
 หัวข้อเดิมเหมาะสมดีครับ 
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 2.4.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ตรงกับแนวคิด 

ไทยแลนด์ 4.0  
 ควรจัดให้มีการประชุมผลงานวิชาการระดับชาติครั้งต่อไป 
 สัญญาณภาพและเสียงมีความชัดเจนดี วิทยากรมีความรู้และอธิบายหัวข้อได้น่าสนใจ 
 การจัดการประชุมครั้งนี้ ดีมาก สามารถน าความรู้เพื่อไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ 
 ควรให้สถานศึกษาที่ไมไ่ด้สังกัดสถาบันได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 การบรรยายพิเศษของวิทยากรควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ดีมาก 
 ควรให้ผู้เรียนเข้าร่วมเยอะๆ 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพ 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 5  

(The 5th National Conference on Technology and Vocational and Innovation Institutes of Vocational Education Central Region 1-5)   

“การเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศ”  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 

 
 ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือเตรียมจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประชุมครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
 

  
 
ประชุมครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 21 เมษายน 2564  
 

  
 
ประชุมครั้งที่ 3 : วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564  
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ประชุมครั้งที่ 4 : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564  

   
 

 
 
ประชุมครั้งที่ 5 : วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  
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ประชุมครั้งที่ 6 : วันพุธที่ 8 กันยายน 2564  
 

 
 

 
 
ประชุมครั้งที่ 7 : วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564  
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ประชุมครั้งที่ 8 : วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  
 

 
 

   
 
ประชุมครั้งที่ 9 : วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  
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 ประมวลภาพพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5  

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 
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 ประมวลภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
กับ สถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2564  
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 ประมวลภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
กับ สถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2564  
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 ประมวลภาพการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ห้องน าเสนอผลงานที่ 1 : กลุ่มสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
รหัสผลงาน OI101 - OI106 : ช่างยนต์ 
รหัสผลงาน OI201- OI210 : เครื่องกล/ช่างกลโรงงาน/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเขียนแบบเครื่องกล 
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 ประมวลภาพการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ห้องน าเสนอผลงานที่ 2 : กลุ่มสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
รหัสผลงาน OI301-OI309 : ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
รหัสผลงาน OI401 : ช่างก่อสร้าง/โยธา 
รหัสผลงาน OI501 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รหัสผลงาน OI601 : การบัญชี/การตลาด/การจัดการส านักงาน 
รหัสผลงาน OI801 - OI805 : อ่ืนๆ 
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 ประมวลภาพการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ห้องน าเสนอผลงานที่ 3 : กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
รหัสผลงาน OE001 : OE015 
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 ประมวลภาพการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ห้องน าเสนอผลงานที่ 4 : กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
รหัสผลงาน OE016 - OE027 
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 ประมวลภาพการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ห้องน าเสนอผลงานที่ 5  
กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รหัสผลงาน OE028 - OE029 
กลุ่มนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา รหัสผลงาน OM001 - OM009 
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การประชาสัมพันธ ์
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 5  

(The 5th National Conference on Technology and Vocational and Innovation Institutes of Vocational Education Central Region 1-5)   

“การเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศ”  
จดัขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 

 
 สรุปช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา

ระดับชาติ ครั้งที่ 5  
o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 

(http://www.ncvet5.lbtech.ac.th) 
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o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ (เดลินิวส์) 
 

 
 

o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ (เดลินิวส์ออนไลน์) 

  

แหล่งที่มา 
https://www.dailynews.
co.th/news/409019 
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o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
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o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
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o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
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o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) 

  
  
 
 
 

o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ (TV) 
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สัมภาษณ์ใน

รายการเพ่ือประชาชน ช่วงพูดตรงประเด็น "อาชีวะ จัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5" 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/zHgeNODngpM 
 

 
 
 
 

เพจศูนย์ประสานงานสถาบัน 
การอาชีวศึกษา 

เพจประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

https://youtu.be/zHgeNODngpM?fbclid=IwAR2bnlDK93FbPREGhek6hnhia9RGT4ZSi2QwP6CAB0iZfA5UYBPtaPpC_GA
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o การประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่มไลน์ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5  

(The 5th National Conference on Technology and Vocational and Innovation Institutes of Vocational Education Central Region 1-5)   

  



42 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
จัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5  

(The 5th National Conference on Technology and Vocational and Innovation Institutes of Vocational Education Central Region 1-5)   

(รูปแบบออนไลน์ด้วย Application Google form) 
 
 

 แบบประเมินพิธีเปิด 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekd4XGHZNGimRRQg1k6ZW2ZL9VnK7Hfa27f

RMNd33pWPWQPQ/viewform 

 
 
 แบบประเมินภาพรวมที่มีต่อการจัดประชุม 
https://docs.google.com/forms/d/1UbS4xfEs4X5Bt2v-Kq-rN690WixJ-oyhlypCeVevIao/edit 
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คณะผู้จัดท า 

1. นายเรวัช ศรีแสงอ่อน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รักษาราชการแทน  
    ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
2. นายกริช เตียนพลกรัง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ท าหน้าที่ 
    รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
3. นางสาวองนงค์ลักษณ์ อาจมังกร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ท าหน้าที่ 
    รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
4. นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ท าหน้าที่ 
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
5. นางฑิพากร ทรงตระกูล  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์ 
6. นางสาวกาญจนา น้อยกลิ่น   ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
7. นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ  ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
8. นายรณภูมิ นาคสมบูรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
9. นางสาวฤด ี ปุสสลานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

10. นางศุภานัน กังคะพิลาศ  ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
11. นายสิรภพ ใยธรรม  ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
12. นางสาวพงษ์โสภา พงษ์สุชล  ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
13. นายศึกษา นัยจิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวลัดดา สมนึก  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านด้านบริหารงานทั่วไป) 
15. นางธนิตา สิทธิรักษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
16. นายดิเรก เรืองเกษม  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 
17. นายมาโนช ห้วยหงษ์ทอง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) 
18. นางสาวเจนจิรา อินทะชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 



 
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ระดับชำติ ครั้งที่ 5 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ภำคกลำง 1-5 

The 5th National Conference on Technology and Vocational and Innovation 
Institutes of Vocational Education Central Region 1-5 

ระหว่ำงวันที่ 29-30 ตุลำคม 2564 
ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล (Video Conference) 

 
วันศุกร์ที่ 29 ตุลำคม 2564 
09.00-12.00 น.    - ลงทะเบียนผู้น ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย 

- ลงทะเบียนผู้น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์ 
13.00-20.00 น.    - ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ตำมประเภทและกลุ่มผลงำน  

   ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล (Video Conference) 
 

วันเสำร์ที่ 30 ตุลำคม 2564 
08.00-09.00 น.    - พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรฯ ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล (Video Conference) 
      (ทดสอบระบบเวลำ 07.00-08.00 น.) 

- ชมวิดิทัศน์นิทรรศกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
-  นำยศิริ จันบ ำรุง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง ๓ กล่ำวรำยงำน 

09.00-09.30 น.  - ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ประธำนในพิธี  
  มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้สนับสนุนกำรจัดประชุมวิชำกำรฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม 
  วิชำกำรฯ และบรรยำยพิเศษ                

09.30-10.00 น.   - พิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรอำชีวศึกษำท้ัง 19 สถำบัน กับ   
     สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
10.00-11.00 - ดร.รอยล  จิตรดอน ประธำนกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ บรรยำยพิเศษ    

  หัวข้อ “กำรเพ่ิมศักยภำพเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำ เพ่ือพัฒนำประเทศ”  
11.00-12.00 น.    - น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 

- ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 
- ภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

12.00-13.00 น.   - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-17.00 น.   - น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร (ต่อ) 
17.00-17.30 น.   - คณะกรรมกำรประมวลผล  
17.30-18.00 น.   - ประกำศผลกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับรำงวัล  
    - ปิดกำรประชุม 
 
 




