
 
 

 
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสรมิความรู้ด้านการเงินและการลงทุน   

สู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556       
การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” 

    
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนกงานห้องสมุด  ฝ่ายวิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 



 
 

 
 

 

ค าน า 
 

  รายงานสรุ ปผลการด า เนิน งาน   โครงการส่ ง เสริ มความรู้ ด้ านการ เ งิ นและการลงทุน                         
สู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556  การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” แผนกงานห้องสมุด   ฝ่ายวิทยบริการ            
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ด าเนินการจัดขึ้น
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินอย่างเป็น
ระบบ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เ พ่ือให้ทันสมัยต่อสภาพแวดล้อมทางการเงิน  และเศรษฐกิจ                          
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเป็นการเผยแพร่  และประชาสัมพันธ์   มุมความรู้ตลาดทุน  Set Corner                   
ที่ได้จัดให้บริการที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ในโอกาสต่อๆ ไป 
 

แผนกงานห้องสมุด 
        พฤศจิกายน 2556 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556” 
การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” 

 ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
   แผนกงานห้องสมุด  ฝ่ายวิทยบริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีภารกิจส าคัญในการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพของระบบงานวิทยบริการ เพ่ือให้มีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน แผนกงานห้องสมุดได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้ านต่างๆ
โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนอันเป็นทักษะชีวิตที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความ
ร่วมมือจัดตั้งมุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) 

 ในการนี้ แผนกงานห้องสมุด ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ก าหนดจัด
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาคปี 2556 ขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทาง
การเงินและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อันน าไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการเงินและวัฒนธรรมการลงทุนที่ดี 
ของผู้ใช้บริการในมหาวิทยาลัยฯต่อไป  
 
 2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผน
การเงินอย่างเป็นระบบ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทันสมัยต่อสภาพแวดล้อมทางการเงินและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
              2.2 เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษา มุมบริการความรู้ตลาดทุน  
หรือ  SET Corner   
 
3. วิธีด าเนินการ 

3.1 ติดต่อประสานงาน วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 
3.2 ด าเนินการอบรม  
3.3 สรุปและประเมินผลการอบรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา            

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556” 
การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” รวมทั้งสิ้น 300 คน ดังนี้ 
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1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ 1 ก จ านวน 38 คน 
 

ล าดับ                           ชื่อ – สกุล 
1 นางสาว กัญญรตัน ์ ฉายอรุณ 

 2 นางสาว สุภาพร บุญสิม 
 3 นาย วิวัฒนชัย ศิริประเสริฐ 
 4 นางสาว กมลทิพย ์ ค าตา 
 5 นาย อลงกรณ ์ สอนกระโทก 
 6 นางสาว ชลธิชา ดวงจรัส 
 7 นางสาว สุวรรณา แจ้งสันเทียะ 
 8 นางสาว นุจร ี ขุงสันเทียะ 
 9 นางสาว สุธิดา โพธิ์ชัย 
 10 นาย มารุต แรมพิมาย 
 11 นางสาว ธิดารัตน ์ ไขโพธ์ิ 
 12 นางสาว สุภสัสร ประดับวงษ ์
 13 นางสาว อาริยา สารคามครบรุ ี
 14 นางสาว อรอนงค ์ ปะกิระคะ 
 15 นางสาว สมร อยู่จันทร ์
 16 นางสาว หทัยชนก พรมศรีน้อย 
 17 นางสาว วันวิสา อิสระพายัพ 
 18 นาย ธนกรณ ์ ทิพย์สันเทียะ 
 19 นางสาว สุนิดา นรินทร์นอก 
 20 นางสาว ศิริลักษณ ์ ไชยอักษร 
 21 นาย ภาคภูม ิ เนมขุนทด 
 22 นางสาว สุวิมล พฤทธยานันต์ 
 23 นางสาว กมลชนก วงษ์จ าปา 
 24 นางสาว สาวิตร ี แย้มกลาง 
 25 นางสาว ชลลดา วัฒนโสภติ 
 26 นางสาว กนกอร โชคบุญม ี
 27 นางสาว เกศสยาม กลางนอก 
 28 นางสาว บวรลักษณ ์ เชี่ยวการ 
 29 นางสาว มิรันต ี ค้างส าโรง 
 30 นาย ชินวัตร คุ้มพงษ ์
 31 นาย ภาณ ุ ขันธพัฒน์ 
 32 นางสาว ฉัตรสดุา ถาวรผล 
 33 นางสาว อัญชล ี จันทร์ทอง 

 34 นาย สมชาย มหามล 
 35 นาย ณัฐพร วงษ์สกุล 
 36 นางสาว จุติพร ทองหล่อ 
 37 นาย อชิรวิทย ์ สุนทรโรจน ์
 38 นางสาว พัชรี   สังข์ลาว 
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2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 3/4 จ านวน 53 คน 

 
ล าดับ                               ชื่อ -สกุล 
1 นางสาว ยพาวรรณ ปลอดกรโทก 

 2 นางสาว อภิญญา มุ่งภู่กลาง 
 3 นาย คมกฤษณ ์ แสนค าแก้ว 
 4 นางสาว เพ็ญทร แผงงาม 
 5 นางสาว เสาวนีย ์ เขียวหมื่นไวย ์
 6 นางสาว มัณฑนา สุวรรณไตรย ์
 7 นางสาว ประกายแก้ว ยอดบุนอก 
 8 นางสาว อรอนงค ์ ธรรมคณุ 
 9 นางสาว มุกดา ขวัญกลาง 
 10 นางสาว พัชรี ทัพอาสา 
 11 นางสาว อ้อยทพิย ์ เภางาม 
 12 นางสาว รุ่งทิวา ขวัญประกอบ 
 13 นางสาว ณิชนันท์ เจริญศิลป ์
 14 นาย ณัฐภูม ิ ราชบุร ี
 15 นางสาว วารี แก่งสันเทียะ 
 16 นางสาว กัลยา ชีพกระโทก 
 17 นางสาว จีราภรณ ์ แน่นอุดร 
 18 นางสาว พิราวรรณ บุญญานสุิทธ์ิ 
 19 นางสาว ณัฐนันท ์ วิลัย 
 20 นางสาว ปวีณา หัดสูงเนิน 
 21 นางสาว ฝนทิพย ์ ล้วนกลาง 
 22 นาย สิรพัชร ์ วิทยากาญจน ์
 23 นาย อนุเชษฐ ์ แก้วก าพร้า 
 24 นางสาว อุษา ล าเจียก 
 25 นางสาว น้ าหวาน สนิทชัย 
 26 นางสาว จิตรณภา ชาติบุร ี
 27 นาย ธนากร ศิริวัชระกุล 
 28 นางสาว อนุศรา สุขกลาง 
 29 นางสาว ชนกสุดา ดีใหม ่
 30 นาย เกรียงศักดิ ์ ท่าพิมาย 
 31 นาย จาตุรนต ์ นุธรรม 
 32 นางสาว กนกอร ไสยอินทรักษ ์
 33 นางสาว อริสรา กลิ่นศรสีุข 
 34 นางสาว ไอลดา ต้นเถา 
 35 นาย เทพธาริน มีสีสงค ์
 36 นางสาว นันทกา สุจริยา 
 37 นาย อธิปไตย กาจวิวัฒน์ 
 38 นาย สธุีดล อนุลาวัพพ ์
 39 นาย กฤษณะ เซาะจอหอ 

 



 
 

 
 

     40 นางสาว กันยารัตน ์ ตอมพุ 
 41 นางสาว ญาณ ี    พิณศิริ 

 42 นางสาว ประรตัน์ดา ประสาวะเท 
 43 นาย วรัญญ ู มะลิกลุ 
 44 นาย ธีรวัฒน์ ไกรจัตรุัส 
 45 นางสาว สวนีย ์ มีกลาง 
 46 นางสาว นัทธมน จูงกลาง 
 47 นางสาว จริญญา เป้าตะลุมปุ๊ก 
 48 นางสาว ปรียานุช แขพุดซา 
 49 นางสาว สุรางคณา วิจันทึก 
 50 นางสาว อรอมล ด้อมกลาง 
 51 นางสาว ปรารถนา เพ็ชรกลาง 
 52 นางสาว อุทัยรัตน ์ โคตรสมบตั ิ
 53 นางสาว กุลพัชร รัตนก าเนดิ 
 

 

 
3. สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4/4 จ านวน 37 คน 

 
ล าดับ                        ชื่อ – สกุล 
1 นางสาว กรรณิการ ์ ประภาโนบล 

 2 นาย ธนะพล ณรงชีวพัฒน์ 
 3 นาย พิรุณ พูลลาย 
 4 นางสาว จุฑาทิพย์ ผาโพธิ ์
 5 นาย ณัฐพล ชูใจ 
 6 นาย นิธิภัทร ์ ชนะศรีภูม ิ
 7 นางสาว ปนัดดา เจียมสรน้อย 
 8 นางสาว ฐาปนีย ์ พลตาล 
 9 นางสาว สุลาวลัย ์ ลิ้มวงศ์ยุต ิ
 10 นางสาว พรพิมล อิงนิวัฒน์ 
 11 นางสาว กัณฐมาศ กรุยกระโทก 
 12 นางสาว ภิญญาพัชญ ์ ช านาญนาค 
 13 นางสาว ชลธิชา อาชาราช 
 14 นาย เกียรติศักดิ ์ ยศธร 
 15 นางสาว ศิรินรินทร ์ ไชยพรอินทร ์
 16 นางสาว หทัยชนก กรจตุพรหม 
 17 นางสาว พิราวรรณ หลุดกระโทก 
 18 นางสาว พวงร้อย พานทอง 
 19 นางสาว สิริประภา พงษ์ศรี 
 20 นางสาว รีนา จิระพพาณิชย ์
 21 นางสาว กัญญา ภักด ี
 22 นางสาว ฉัตรทณยี ์ ชุมส าโรง 
 23 นางสาว ชไมพร อาจศึก 
 24 นางสาว นีรนุช กล่องโพธิ ์
 



 
 

 
 

25 นางสาว อนุชิดา กรรโณ 
 26 นางสาว พลอยตะวัน สมานมติร 
 27 นางสาว นุชเนตร จอนเกาะ 
 28 นางสาว ประภาสิร ิ ก้านขุนทด 
 29   นางสาว วิภาว ี อาจด่อน 
 30   นางสาว ธนพรรณ วงษ์จ าปา 
 31   นาย ณัฐชัย ไชยชมภ ู
 32   นาย ภัทร ธีระประภาส 
 33   นางสาว พัตตร ี เอมประณีตร ์
 34   นางสาว โสรดา ประจงบัว 
 35   นางสาว ชลลดา ศรีแก้ว 
 36   นางสาว ภิรมยย์า กรึงในเมือง 
 37   นางสาว ศุภิชา อัฐโพธิ์ทอง 
 

 

 
4. สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 4/2 จ านวน 46 คน 

 
ล าดับ                            ชื่อ  -  สกุล 
1 นางสาว จิราพร จิระชีวี 

 2 นางสาว ศรสวรรค ์ ส้มแก้ว 
 3 นางสาว พรพิมล ยศกลาง 
 4 นางสาว เบญจพร ทองไทย 
 5 นางสาว อัญชลิกา บุญยืน 
 6 นางสาว พัชรา อัยรัตน ์
 7 นางสาว นลิน ี นาคศร ี
 8 นางสาว อมรา บัวส าโรง 
 9 นาย นุชานนท์ ไพบูลย ์
 10 นางสาว จันศิร ิ แนบพุดซา 
 11 นางสาว รัตติยา บรรลือหาญ 
 12 นางสาว ธิดารัตน ์ สดสระน้อย 
 13 นางสาว เจนจิรา พรมณ ี
 14 นางสาว นิภารัตน ์ กุลอุปฮาด 
 15 นางสาว ปิยภรณ ์ กันงูเหลือม 
 16 นางสาว กิตติพร เวียงสันเทียะ 
 17 นางสาว วิชชุลดา ตุนาค 
 18 นางสาว วาสนา สวยกลาง 
 19 นางสาว วรารัตน ์ พิลา 
 20 นางสาว พชัราภรณ์ เทศไธสง 
 21 นางสาว จันจุร ี สุทธิศักด ิ
 22 นางสาว มนัสนันท์ ทองเจริญ 
 23 นางสาว ประภาพร สาดพลกรัง 
 24 นางสาว จิราวรรณ กุมขุนทด 
 25 นางสาว พิมพ์หทัย เผื่อนสูงเนิน 
 



 
 

 
 

26 นางสาว พิชญานันท ์ แสนทวีสุข 
 27 นางสาว ดรุณ ี ขุนหอม 
 28 นางสาว พัชราภรณ ์ มุ่งคุณ 
 29 นางสาว อิสริยา จึงสุทธิวงษ ์
 30 นางสาว สกุฤตา ศรีนาค 

 31 สิบเอก อาณัต ิ บุญช่วย 
 32 นางสาว วรรณชนก โกนสันเทียะ 
 33 นางสาว นันทิยา เจริญด่าน 
 34 นางสาว กฤษณา ยศสระน้อย 
 35 นางสาว จุรีภรณ ์ ค ากระโจม 
 36 นางสาว กมลทิพย ์ ชาญนรา 
 37 นางสาว ประภาพร คูณขุนทด 
 38 นางสาว ณัฏฐธิดา ขันตี 
 39 นางสาว นิภาภรณ ์ แซ่ตัน 
 40 นางสาว จุฑามาศ แก้วดวงใหญ่ 
 41 นางสาว ศิรตา กมลกลาง 
 42 นางสาว รัตนาพร ชัยลิ้นฟ้า 
 43 นางสาว สุกัญญา ทองดี 
 44 นางสาว ลัดดาวลัย ์ ถิ่นโพธิ ์
 45 นางสาว นฤมล เจียมเกาะ 
 46 นางสาว วาสนา ฝันกลาง 
 

 

 
5. สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3/4 จ านวน 44 คน 

 
ล าดับ                         ชื่อ – สกุล 

1         นางสาว       นภาพร                        วันนะวันนา 
2         นางสาว       มัตติกา                         นาถสูงเนิน 
3         นางสาว       เบญจภรณ ์                   พรหมภักด ี
4         นางสาว       รวีวรรณนี                      สันเทียะ 
5         นางสาว       ศิริพร                           กล่องโพธิ์ 
6         นางสาว       สุรินทร                         ทองคลี่ 
7         นางสาว       โยษิตา                          เนาวรัตน์ 
8         นางสาว       สิริภา                           จันทมาลา 
9         นางสาว       เชษฐ์ธิดา                       หมื่นสุข 
10       นางสาว       ผกามาศ                        สวัสดี 
11       นางสาว       คชริน                           คชสุนทรบุตร 
12       นางสาว       วิราภรณ์                        ขาวกระจ่าง 
13       นางสาว       อัญชุลี                           ยศสันเทียะ 
14       นางสาว       วัชรินทร์                        ประจิตร 
15       นาย            ณัฐกิจกิจ                       เลิศนิรันดร ์
16       นาย            ศิริชัย                            เนียมโพธิ ์
17       นางสาว        เพ็ญนภา                        ยวงโป่งแก้ว 



 
 

 
 

18       นางสาว       จุติลักษณ์                       หิรัญพันธ์ุ 
19       นางสาว        สุริวิภา                          สิงห์ปรีชา 
20       นางสาว        ศิริรัตน์                         โกเสยะโยธิน 
21       นางสาว        สิริพร                           พรรณา 
22       นางสาว        ศิริภา                           ได้พร 
23       นางสาว         กมลชนก                      นนท์แก้ว 
24       นางสาว         ขนิษฐา                         มะกา 
25       นางสาว            ณัฐกมล                   ช านาญกิจ 
         26      นางสาว         จิตสุภา               ชนะนาญ 
         27       นางสาว         สุจิตรา               นิลทคช 

28       นางสาว         ผกาภรณ ์           โวหารกล้า 
29       นางสาว         เกศิน ี                แผลงนอก 

         30       นางสาว         นริศรา               ค ามี 
31       นางสาว         วิภาวรรณ           แก้วค าหอม 
32       นางสาว         เบญจมาศ           จันทร์เปรม 

 33       นางสาว         พัชรินทร์             จันทรวรากร 
34       นางสาว         อรทัย                ราชบันดิษฐ์ 

         35       นางสาว         น้ าอ้อย              ญาติกลาง 
         36       นางสาว         สาลี่                  ศรีเมฆ 
         37       นางสาว         ณัฏฐินี                แซ่จึง 

38       นางสาว         ธันยานีย ์             โกรพิมาย 
  39       นางสาว         ศิวภรณ ์             บัวหลวงงาม 
   40       นางสาว         นงลักษณ์            พืชทองหลาง 
   41       นางสาว         นิพัทธา               โค้วประสิทธ์ิ 

42       นางสาว         นวพรศิริ             รุ่งสกุลวงศ ์
         43       นางสาว         สุดารัตน์              มูลนอก 

 44       นางสาว         วันวิสาข์              ก ากระโทก 
 

 
6 สาขาวิชาการบัญชี  ชันปีที่ 4/2 A จ านวน 40 คน 

 
    ล าดับ                            ชื่อ –สกุล  

 

1 นางสาว ชุตินันท ์ บุดดีเสาร ์
2 นางสาว วารินทร ์ อิ่มกระสัง 
3 นางสาว พิชานันท์ นาคราช 
4 นางสาว รัชฎาภรณ ์ เกาะสังข ์
5 นางสาว วิภาวรรณ แซ่เฮง 
6 นางสาว ผ่องนภา ศรีภูธร 
7 นางสาว สุนิสา แก้วแจ่มจันทร ์
8 นางสาว ศิริกัลยา หารพรม 
9 นางสาว กัลยกร งามขุนทด 
10 นางสาว เพ็ญพร ถึงแสง 
11 นางสาว อภิญญา เมนขุนทด 

  



 
 

 
 

12 นางสาว พรพรรณ เกยสูงเนิน 
13 นางสาว วิลาวัณย ์ โนมขุนทด 
14 นางสาว ธิดารัตน ์ ดวงเนตร 
15 นางสาว รุ่งอรุณ พาจันด ี
16 นางสาว สุชาดา แพพรมราช 
17 นางสาว ทัศนีย์ ข้อสูงเนิน 
18 นางสาว ภาวด ี ตาส ิ
19 นางสาว ขวัญตา อาญาเมือง 
20 นางสาว ปาริชาต ิ สารสิทธ์ิ 
21 นางสาว นันทวรรณ บัตจัตุรสั 
22 นางสาว เทพพนม น้อยอุดม 
23 นางสาว ปวีณา ชัยชิต 
24 นางสาว กรรณิการ ์ ศรีอาภรณ ์
25 นางสาว วิภาวรรณ โพธารินทร ์
26 นางสาว พัชรินทร์ ฐาธะนัตร ์
27 นางสาว ไพลิน นภาการ 
28 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุนิสา เกตุสูงเนิน 
29 นางสาว อังคณา แสงประโคน 
30 นางสาว อัมรา ทิพวรรณ 
31 นางสาว วราล ี เวียงเงิน 
32 นางสาว ปัทมา โมหมื่นไวย 
33 นางสาว นฤมล ยุวะวาสน ์
34 นางสาว กาญจนา ชาญปรีชา 
35 นางสาว เกตุวด ี จันทร์เภาพะเนา 
36 นางสาว ชไมพร สิมาวัน 
37 นางสาว พรรณนดิา โกะขุนทด 
38 นางสาว สิรินญา ผ่องใส 
39 นางสาว อณัศยา ไชยพิเดช 
40 นางสาว ลักขณา พายส าโรง 

  

 
7. สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4/2 จ านวน 42 คน 

 
 

      1 นางสาว ศิริวรรณ ทมกระโทก 
           2 นางสาว ปัทมา กระจ่างโพธ์ิ 
           3 นางสาว ณัฏฐิดา ดิเรกศร ี
           4 นางสาว อังคณา เทพทะเล 
           5 นางสาว อภิญญา ละคร 
           6 นางสาว กัญญาณ ี สีส าโรง 
           7 นางสาว ศรัญญา ธูปน้ าค า 
           8 นางสาว เสาวนีย ์ ต้นกระโทก 
           9 นาย อดินันท์ จันทร์พุดซา 



 
 

 
 

          10 นางสาว กชวรรณ อินทราภิรมย์กุล 
          11 นางสาว รัชนก โมเหล็ก 
          12 นางสาว นวรินทร ์ คิมหันต ์
          13 นางสาว นลิน ี แสดใหม ่
          14 นางสาว พรรณธภิา มุ่งกรุงกลาง 
          15 นางสาว สุดารตัน ์ สวัสดริักษ ์
          16 นางสาว อภัณตร ี รอสูงเนิน 
          17 นางสาว ผกาพันธ ์ กุลนอก 
          18 นางสาว สุภัทรา พันธ์ดี 
          19 นางสาว หนึ่งฤทัย ฮวดจันทึก 
          20 นางสาว สราธร จันทร์โท 
          21 นางสาว สุวรรณ ี ศรทอง 
         22 นางสาว จุร ี เจริญสุข 
         23 นางสาว จุไรรัตน ์ กาญจนเกษ 
         24 นางสาว สิริกร สุวรากรกลุ 
         25 นางสาว วิชชุดา วิถี 
         26 นางสาว พิชญธิดา วารินทร ์
         27 นางสาว ฉัตรสรุางค ์ เรืองศิลป ์
         28 นางสาว พรทิวา กุมขุนทด 
         29 นางสาว สุทิศา เผ่ามงคล 
        30 นางสาว สมลักษณ ์ แกมขุนทด 
        31 นาย กล้าณรงค ์ ลื่นกลาง 
        32 นางสาว สุพัตรา สาสุข 
        33 นางสาว วาสนา หลักมั่น 
        34 นางสาว สุพัตรา นิลมาล ี
        35 นางสาว นฤมล ขอเพชร 
       36 นางสาว พรนรินทร ์ สิมเข้าจ้ า 
       37 นางสาว วนิดา นามโคตร 
       38 นางสาว พัชรินทร์ เพียรท าด ี
       39 นางสาว ชุติกาญจน ์ บุญเฮา้ 
       40 นางสาว ลีลาวด ี เวียนโคกสูง 
       41 นางสาว จุฑามาศ นันขุนทด 
       42 นางสาว นันทภัค ขัดมะโนแก้ว 

 

 
 
5. สถานที่   และวัน เวลาที่จัดกิจกรรม 

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12C   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ศูนย์กลางนครราชสีมา   วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556  
เวลา 13.00-16.30 น. 
 



 
 

 
 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 
7. ผลการประเมินคุณภาพ“โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556” 

การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” 
 โดยได้จากแบบประเมินคุณภาพโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค                
ปี 2556”การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” ที่มีลักษณะค าถาม 2 แบบ ได้แก่ 

1. ค าถามปลายปิด (Close End Question) แบบตัวเลือก 5 ระดับดังนี ้           
   5 หมายถึง  มากที่สุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  น้อย 

1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
2. ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
(มาตรฐาน (S.D) ส าหรับการแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                  อยู่ในระดับ   “มากท่ีสุด” 
  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                           

                                                       อยู่ในระดับ   “มาก” 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                          

                                                       อยู่ในระดับ   “ปานกลาง” 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                       อยู่ในระดับ   “น้อย” 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อโครงการ                   

                                                       อยู่ในระดับ   “น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

                   7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและ
การลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556”การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”   
ทั้งหมด 110 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตอนที่ 1 คุณภาพโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556                 
”การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” 

 ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมนิคุณภาพโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค     
ปี 2556”การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”   
 

หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
 (    ) 

Std. 
Deviation 

ค่าเฉลี่ย 
 (ร้อย
ละ) 

แปลผล 

1.ประเมินหลักสูตร 4.26 0.62 85.27 มากทีสุ่ด 
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ก่อน การอบรม / สัมมนา 2.97 0.93 59.45 ปานกลาง 
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา หลัง การอบรม / สัมมนา 4.54 0.55 90.83 มากที่สุด 
ความครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาหลักสูตรที่
ระบุไว้ 4.59 0.54 91.93 มากที่สุด 
ความเหมาะสมของการเรียงล าดับเนื้อหาหลักสูตร 4.57 0.58 91.45 มากที่สุด 
ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของท่าน 4.63 0.53 92.73 มากที่สุด 
2.ประเมินวิทยากร 4.70 0.51 94.07 มากที่สุด 
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่บรรยาย 4.69 0.53 93.82 มากที่สุด 
เทคนิคการสอน อาทิ น้ าเสียง การอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่าง 4.87 0.38 97.45 มากที่สุด 
การจัดสรรเวลาในแต่ละหัวข้อ 4.62 0.52 92.55 มากที่สุด 
การตอบค าถามได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น 4.69 0.57 93.82 มากที่สุด 
บุคลิกภาพ (การแต่งกาย/กิริยาท่าทาง) 4.63 0.57 92.73 มากที่สุด 
3.ผู้เข้าอบรมเคยใช้มุม Set Conner ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในห้องสมุดหรือไม่ 3.73 0.60 74.56 มาก 
เคยใช้ 3.52 0.60 66.62 ปานกลาง 
ไม่เคยใช้   4.13 0.61 82.50 มาก 

เฉลี่ย 4.23 0.57 84.60 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการ
ลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556”การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”   

x



 
 

 
 

โดยภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 84.60 อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเมินวิทยากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.07 
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” รองลงมา คือ ประเมินหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อคิดเป็นร้อยละ          
เท่ากับ 85.27 อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และประเมินผู้อบรมเคยใช้มุม Set Conner ของตลาดหลักทรัพย์ฯใน
ห้องสมุดหรือไม ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73   คิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 74.56  อยู่ในระดับ “มาก”  

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 คะแนนขึ้นไป มีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 99.10   
(คิดจากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 110 คน)  
 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุน
ภูมิภาค ปี 2556”การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”   
 

 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
 (    ) 

Std. 
Deviation 

ค่าเฉลี่ย 
 (ร้อยละ) แปลผล 

1.ประเมินหลักสูตร 4.26 0.62 85.27 มากท่ีสุด 
2.ประเมินวิทยากร 4.70 0.51 94.07 มากที่สุด 
3.ผู้เข้าอบรมเคยใช้มุม Set Conner ของตลาดหลักทรัพย์
ฯในห้องสมุดหรือไม่ 3.73 0.60 74.56 มาก 

เฉลี่ย 4.23 0.57 84.60 มากที่สุด 
 

 

      
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการประเมินคุณภาพโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุน
ภูมิภาค ปี 2556”การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”   

จากแผนภูมิสรุปผลการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 
2556”การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”   

x



 
 

 
 

 พบว่า  ด้านการประเมินวิทยากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.70 รองลงมา ด้านประเมินหลักสูตร คือ 
4.26 และด้านผู้เข้าอบรมเคยใช้มุม Set Conner ของตลาดหลักทรัพย์ฯในห้องสมุดหรือไม่ คือ 3.73  

8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

- อยากให้มีการจัดเพ่ิมเติมความรู้เรื่อยๆค่ะ 

- วิทยากรพูดเก่งมาก พูดได้ชัดเจน น่าฟัง 

- อยากให้จัดอบรมโดยมีระยะเวลานานกว่านี้ หรือจัดเป็น camp หลักสูตรนี้ 
- อยากให้มีการจัดสัมมนาแนวนี้อีก เพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับเงินทอง เพราะเงินทองเป็นสิ่งที่อยู่กับ

เราตลอดเวลา 
- วิทยากรมีความรู้ ท าให้ผู้ฟังไม่เบื่อ สร้างความสนใจ ท าให้ผู้ฟังพัฒนายิ่งขึ้น 
- อยากให้ขยายเวลา 
- เป็นสัมมนาที่น่าฟังและมีประโยชน์มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556 

การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” 
 

            
 

 

           
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ผู้ลงทุนภูมิภาค ปี 2556 

การอบรมหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” 
 

 

 
 

 

 
 

 


