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คํานํา 

 โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�  จัดข้ึนเพื่อเป!นการเพิ่ม
ทักษะความรู%ความเข%าใจรูปแบบในการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�  รวมถึง    
การอ%างอิงในเน้ือหา และการเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA ให%ถูกต%องตามมาตรฐานสากล โดยจัด
โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ� ให%แก2นักศึกษา อาจารย� 
เจ%าหน%าท่ี และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให%ผู%เข%าร2วมอบรมได%รับความรู% ความเข%าใจเก่ียวกับการเขียน
อ%างอิงในเนื้อหา และการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และนําไปประยุกต�ใช%ในการการเขียนรายงาน
ทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�ต2อไป 

แผนกงานห%องสมุด งานวิทยบริการ ขอขอบคุณอาจารย�  นักศึกษาผู%เข%าร2วมอบรม  และทุกท2าน     
ที่มีส2วนเก่ียวข%องให%การดําเนินงานโครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญา
นิพนธ�สําเร็จลุล2วงด%วยดี  หวังเป!นอย2างยิ่งว2ารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ฉบับน้ี จะก2อให%เกิด
ประโยชน�ต2อการดําเนินโครงการในคร้ังต2อไป 
 
 

   แผนกงานห%องสมุด 
     กรกฎาคม 2562 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ$   

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�ของแต2ละสาขาวิชา            
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานน้ัน มีหลากหลายรูปแบบ ไม2เป!นไปในแนวทางเดียวกัน และมี
รูปแบบการเขียนที่ไม2ถูกต%อง  โดยนักศึกษาแต2ละสาขาวิชานั้น จะต%องทําโครงงาน หรือวิจัยอย2างน%อย    
คนละ 1 เร่ือง ท้ังในรูปของตัวผลงานและเอกสาร  ในส2วนของเอกสารนั้น มีความสําคัญอย2างยิ่งสําหรับ
ผู%อ2านหรือผู%ที่ศึกษาค%นคว%า เพราะหากจัดทําโดยไม2มีรูปแบบหรือแบบแผนในการเขียน จะส2งผลให%ผลงาน
ทางวิชาการนั้น  ขาดความน2าเชื่อถือ ไม2ว2าจะเป!นรูปแบบการพิมพ�  การใช%ศัพท�เฉพาะทาง  การกล่ันกรอง
เอกสารที่เก่ียวข%อง  การอ%างอิงในเน้ือหา    การเขียนบรรณานุกรม  ซ่ึงถือว2ามีความสําคัญและเป!นการให%
เกียรติเจ%าของผลงานทางวิชาการน้ัน ๆ  รวมทั้งจะส2งผลให%รายงานทางวิชาการที่ทําอยู2มีความน2าเชื่อถือ
มากข้ึน  หากมีรูปแบบในการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�ที่เป!นมาตรฐานหรือ
เป!นไปในทิศทางเดียวกัน  จะส2งผลให%รายงานทางวิชาการน้ันได%รับความน2าเชื่อถือจากผู%ท่ีได%ศึกษา  อีกท้ัง
ยังส2งผลต2อการนําไปใช%ในการทํางานในอนาคต 
 ดังนั้น แผนกงานห%องสมุดได%เล็งเห็นความสําคัญดังกล2าว  จึงได%จัดโครงการ “อบรมการเขียน
รายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�” ข้ึน  เพื่อเป!นการเพิ่มทักษะความรู%ความเข%าใจในการ
เขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�  ให%เป!นแนวทางเดียวกันทุกสาขาวิชา และถูกต%อง
ตามมาตรฐานสากล  ได%เรียนรู%รูปแบบในการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�  
รวมถึงการอ%างอิงในเน้ือหา และการเขียนบรรณานุกรม  เพื่อนําความรู%ท่ีได%ไปใช%ในการเขียนรายงานทาง
วิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ�ต2อไป 
 
2. วัตถุประสงค$ 
 2.1 เพื่อให%ผู%เข%าร2วมอบรมมีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับรูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อ     
การจัดทําปริญญานิพนธ�       .  
 2.2 เพื่อให%ผู%เข%าร2วมอบรมมีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับการเขียนอ%างอิงในเน้ือหา 
 2.3 เพื่อให%ผู%เข%าร2วมอบรมมีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับการเขียน  
 2.4 เพื่อให%ได%ปริญญานิพนธ�ที่มีรูปแบบการเขียนเป!นไปในแนวทางเดียวกัน         
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     การบรรลุวัตถุประสงค$  

 โดยมีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค� อยู2ในระดับมากที  ดังน้ี 

 1. ผู%เข%าร2วมอบรมมีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับรูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทํา
ปริญญานิพนธ�  
 - โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยเท2ากับ 4.21 คิดเป!นร%อยละ 84.20 
 2. ผู%เข%าร2วมอบรมมีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับการเขียนอ%างอิงในเนื้อหา  
 - โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยเท2ากับ 4.21 คิดเป!นร%อยละ 84.20 
 3. ผู%เข%าร2วมอบรมมีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับการเขียนบรรณานุกรม  
 - โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยเท2ากับ 4.21 คิดเป!นร%อยละ 84.20 
 4. ได%ปริญญานิพนธ�ที่มีรูปแบบการเขียนเป!นไปในแนวทางเดียวกัน  
 - โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยเท2ากับ 4.25 คิดเป!นร%อยละ 85.00 
 
3. วิธีดําเนินงาน 
 โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ� เป!นการอบรมให%ความรู%
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเชิญวิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ที่มีความรู%ความสามารถมาถ2ายทอดความรู%เก่ียวกับเร่ืองการเขียนอ%างอิงในเน้ือหา และการ
เขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA มาให%ความรู%แก2ผู%เข%าร2วมอบรม 
 

4. กลุ.มเป/าหมาย  
4.1  กลุ2มเป>าหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จํานวน 50 คน 
4.2  นักศึกษาเข%าร2วมกิจกรรม  จํานวน 63 คน  

 
5. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินงาน 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห%องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ชั้น 3      
อาคาร 12C สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 
6. งบประมาณ 
 6.1  งบประมาณท่ีได%รับ จํานวน 32,000 บาท 
 6.2  งบประมาณท่ีใช%ไป จํานวน 32,000 บาท 
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7. สรุปผลการดําเนินงาน 
 โดยใช%แบบประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อ
การจัดทําปริญญานิพนธ�แบบอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงท่ีมีลักษณะคําถาม 2 แบบ ได%แก2 

7.1 คําถามปลายปQด (Close End Question) แบบตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
5  หมายถึง  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  น%อย 
1  หมายถึง  น%อยท่ีสุด 
 

7.2 คําถามปลายเปQด (Open Ended Questions) 
สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห�ข%อมูล ได%แก2 ค2าเฉลี่ย ( X ) และส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการ

แปลผลที่ได%จากการวิเคราะห�ข%อมูลมีเกณฑ� ดังนี้ 
ค2าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว2า ผู%เข%าร2วมอบรมมีความพึงพอใจ อยู2ในระดับ “มากท่ีสุด” 
ค2าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว2า ผู%เข%าร2วมอบรมมีความพึงพอใจ อยู2ในระดับ “มาก” 
ค2าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว2า ผู%เข%าร2วมอบรมมีความพึงพอใจ อยู2ในระดับ “ปานกลาง” 
ค2าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว2า ผู%เข%าร2วมอบรมมีความพึงพอใจ อยู2ในระดับ “น%อย” 
ค2าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว2า ผู%เข%าร2วมอบรมมีความพึงพอใจ อยู2ในระดับ “น%อยที่สุด” 
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แบบประเมินความพึงพอใจการดําเนินงาน 
โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ� 

 
http://e-survey.oarit.rmuti.ac.th/index.php/47297?lang=th  รหัสแบบประเมิน 47297 
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ผลการประเมินความพึงพอใจการดําเนินงาน โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพ่ือการ
จัดทําปริญญานิพนธ$ 

ผลการวิเคราะห�ข%อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการอบรมการเขียน
รายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ� มีผู%เข%าร2วมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 85 คน มีผู%ตอบแบบ
ประเมินจํานวน 63 คน โดยมีผลการประเมินดังน้ี 

 
ตอนที่ 1 ข%อมูลท่ัวไป 

1. เพศ 
- ชาย       จํานวน  12  คน คิดเป!นร%อยละ 19.05 
- หญิง       จํานวน  51  คน คิดเป!นร%อยละ 80.95 

2. การศึกษา 
- ปริญญาตรี   จํานวน  63  คน  คิดเป!นร%อยละ 100 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการดําเนินงาน โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการ
จัดทําปริญญานิพนธ� 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค.าเฉลี่ย ( X )  Std. Deviation (S.D.) ค.าเฉลี่ย (ร�อยละ) แปลผล 

1. ด�านความรู�ความเข�าใจ 3.38 0.76 67.50 มาก 

   1.1 ความรู%ความเข%าใจของเร่ืองน้ี ก2อน การอบรม 2.54 0.89 50.80 มาก 

   1.2 ความรู%ความเข%าใจของเร่ืองน้ี หลัง การอบรม 4.21 0.63 84.20 มาก 

2. ด�านเนื้อหา /การนําความรู�ไปใช� 4.07 0.72 81.47 มาก 

   2.1 การจัดลาํดับหัวข%อมีความเหมาะสม 3.87 0.77 77.40 มาก 

   2.2 เนื้อหาตรงตามความต%องการ 4.10 0.73 82.00 มาก 

   2.3 สามารถนําความรู%ท่ีได%ไปเขยีนการอ%างอิงและ
การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 

4.25 0.65 85.00 มาก 

3. ด�านวิทยากร 4.14 0.65 82.70 มาก 
   3.1 ความสามารถในการถ2ายทอดความรู%ให%ผู%ฟqง
เข%าใจ 

4.11 0.65 82.20 มาก 

   3.2 ความชัดเจนในการบรรยายและตอบคําถาม 4.16 0.65 83.20 มาก 

   3.3 รูปแบบ/วิธีการในการนําเสนอมีความ
เหมาะสม 

4.16 0.68 83.20 มาก 

   3.4 สื่อ/เอกสารประกอบการบรรยายมีความ
เหมาะสม 

4.11 0.60 82.20 มาก 

4. ด�านสถานท่ีจดักิจกรรมและอุปกรณ$ 4.24 0.62 84.80 มาก 

   4.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.16 0.60 83.20 มาก 

   4.2 ความพร%อมของอุปกรณ�โสตฯ เช2น ไมค�, จอ
แสดงภาพ 

4.32 0.64 86.40 มาก 

ความพึงพอใจต.อภาพรวมของโครงการ 4.29 0.61 85.80 มาก 
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จากตารางแสดงให%เห็นว2า ผลการประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการอบรมการเขียน
รายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ� โดยภาพรวม มีค2าเฉลี่ยเท2ากับ 4.29 คิดเป!นร%อยละ 
85.80  อยู2ในระดับ “มาก”   

เม่ือพิจารณาเป!นรายด%าน พบว2า ด%านสถานท่ีจัดกิจกรรมและอุปกรณ� มีค2าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท2ากับ 
4.24 คิดเป!นร%อยละ 84.80 อยู2ในระดับ “มาก” รองลงมา คือ ด%านวิทยากร มีค2าเฉลี่ย เท2ากับ 4.14       
คิดเป!นร%อยละ 82.70 อยู2ในระดับ “มาก” และด%านเนื้อหา/การนําความรู%ไปใช% มีค2าเฉลี่ย เท2ากับ 4.07    
คิดเป!นร%อยละ 81.47 อยู2ในระดับ “มาก” ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาเป!นรายข%อ พบว2า ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝsกอบรม มีค2าเฉลี่ย    
มากที่สุด เท2ากับ คือ 4.32 คิดเป!นร%อยละ 86.40 อยู2ในระดับ “มาก” รองลงมา คือ สามารถนําความรู%    
ที่ได%รับไปใช%ให%เกิดประโยชน�ในการปฏิบัติงาน  มีค2าเฉลี่ยเท2ากับ 4.25 คิดเป!นร%อยละ 85.00  อยู2ในระดับ 
“มาก”  และการจัดลําดับหัวข%อมีความเหมาะสม  มีค2าเฉลี่ยน%อยที่สุด เท2ากับ 3.87  คิดเป!นร%อยละ 77.40 
อยู2ในระดับ “มาก 

 
 

แผนภูมิแสดงค.าเฉล่ียความพึงพอใจการดําเนินงาน 
โครงการอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการเพื่อการจัดทําปริญญานิพนธ$ 

3.38

2.54
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1. ด%านความรู%ความเข%าใจ

1.1 ความรู%ความเข%าใจของเรื่องนี้ ก2อน การ… 

1.2 ความรู%ความเข%าใจของเรื่องนี้ หลัง การ… 

2. ด%านเนื้อหา/การนําความรู%ไปใช%

2.1 การจัดลําดบัหัวข%อมีความเหมาะสม

2.2 เนื้อหาตรงความต%องการ

2.3 สามารถนําความรู%ที่ได%ไปเขียนการอ%างอิง… 

3. ด%านวิทยากร 

3.1 ความสามารถในการถ2ายทอดความรู%ให%… 

3.2 มีความชัดเจนในการบรรยายและการ… 

3.3 รูปแบบ/วิธีการในการนําเสนอมีความ… 

3.4 สื่อ/เอกสารประกอบการบรรยายมีความ… 

4. ด%านสถานที่จัดกิจกรรมและอุปกรณ
�

4.1 ความเหมาะสมของสถานที่จดักิจกรรม

4.2 ความพร%อมของอุปกรณ
�โสตฯ เช2น ไมค�… 

ความพึงพอใจต2อภาพรวมของโครงการ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
- อยากให%มีโครงการอบรมดี ๆ แบบน้ีอีกให%รุ2นน%องได%เข%าอบรมดี ๆ แบบนี้ และอยากให%วิทยากรนํา

สื่อการอบรมให%มีความสนุกสนานมากกว2านี ้
- แอร�ร%อน 
- ดีมาก ๆ ค2ะ อยากให%มีทุกปu 
- อยากให%เนื้อหาที่พูดบนจอตรงตามชีทท่ีให%มา เปQดไปมาหาไม2เจอเลย ทําให%ไม2ค2อยรู%เรื่อง 
- ร%อน 
- โครงการดีมากครับ 
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ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก 
เอกสารการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการดําเนินงาน

 



 



 



 


