
รายงานการประเมินโครงการตาม PDCA  
โครงการการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(รหัสโครงการ 620724) 
 
ส่วนที่ 1 รายละเอยีดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : สร้างความเปน็เลิศทางวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
กลยทุธท์ี ่ 2.2 : ส่งเสริมให้มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาทกุระดับปรญิญาให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ไดร้บัการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 2.7 : มีการจัดการความรู้ด้านงานวจิัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัย 
ลําดับความสําคัญ  : สําคัญมาก 

 
หลักการและเหตุผล 

ภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัย
รังสิตตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ผลิตผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ และพัฒนาผลงานวิจัยให้มี
ความก้าวหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางทั้งใน
ภูมิภาคและสากล อันจะสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสู่สากล 
มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายประชาช่ืน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ประเทศไทย), Malayan 
Colleges Laguna (ประเทศฟิลิปปินส์), Nong Lam University (ประเทศเวียดนาม), Nano Photonics Research Center, 
Shenzhen University (ประเทศจีน), Maranatha Christian University (ประเทศอินโดนีเซีย), Kyushu Dental University 
(ประเทศญี่ปุ่น) และ Fontys University of Applied Sciences (ประเทศเนเธอแลนด์) ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ของกัญชาทางการแพทย์ (The Challenges in The Upshot of Cannabis for Medicine)” เพื่อเป็นเวทีวิชาการใน
การนําเสนอผลงานวิชาการและแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อเพิ่มส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป 
  



วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อเป็นเวทวีิชาการในการเผยแพร่ผลงานวจิัยและผลงานสร้างสรรค์สู่นานาชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรก์ายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์ การพัฒนาการเรยีน
การสอน และการวิจัยสถาบัน 

2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บคุลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตติระหนักถงึความสําคัญของ
งานวิจัย และเกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจยั อันจะทําให้เกิด
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

4. เพื่อสร้างเครอืข่ายในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นระหว่างนกัวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
ประเภทของโครงการ : โครงการประจําทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ: - จํานวนผลงานวิชาการที่เข้ารบัการพจิารณาคัดเลือกที่มีคุณภาพ จากปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

- จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตเข้ารว่มจากปี 2561 เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 
เชิงคุณภาพ: - ในส่วนการจัดงานใช้แบบสอบถามประเมินผลการดําเนินงานและรับข้อเสนอแนะ เพื่อการพฒันาในการ

จัดงานครัง้ต่อไป โดยผู้เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจอย่างน้อยอยูท่ี่ระดับ 3.51 จากระดับ 5 
 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรจากภายนอกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คณาจารยแ์ละบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
โครงการทีจ่ัดในปีการศึกษา 2562 

 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้สถาบันวิจัยตอ้งปรับเปล่ียนรปูแบบการจัดงาน

ประชุมวิชาการเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งแบ่งได้เปน็ 2 แบบได้แก ่
1. Interactive Video Conference 
2. Real-time Video Conference 

 
 
 

ลําดับ โครงการอบรม วันที่จัดอบรม 
1 งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (Online) 1 พฤษภาคม 2563 



ส่วนที่ 2 ส่วนการดําเนินงาน/กระบวนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนดําเนินการ  
 

 
 
ในปีการศึกษา 2562 ทางสถาบันวิจัย ได้มีการเปิดรับบทความผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้  

1. ประชาสัมพันธ์งานจัดงานประชุมวิชาการและประสัมพันธ์เปิดรบับทความ 
2. เปิดรับบทความผ่านระบบออนไลน์  
3. ดําเนินการตรวจสอบบทความในเบื้องต้นในส่วนของการจัดรูปแบบบทความ การเขียนอ้างอิงถกูต้องหรือไม ่
4. เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านบทความ 2 ท่าน ผ่านทางระบบออนไลน์ 
5. ผลการพิจารณาที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะดําเนินการขั้นตอนตอ่ไปส่วนผลการพจิารณาที่ไม่ผ่านการ

ประเมินจะส่งให้นักวิจยัแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. ผลงานของนกัวจิัยที่ผ่านการประเมิน และได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและ จะส่งให้มกีารตรวจภา

อังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒทิางดา้นภาษา 
7. ส่งกลับให้นกัวิจยัตรวจสอบการประเมินภาษาองักฤษอกีครัง้  
8. บทความที่สมบูรณ์แล้วนํามาทาํเป็นผลงานวิจยัฉบับสมบรูณ์ เพื่อนําเข้าสู่การนําเสนอในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อไป 
 
 
 



ในส่วนของการเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มีดังต่อไปนี้ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําปี 2562 และคณะกรรมการ

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดงานและจัดเตรียมรายละเอียดการเรียนเชิญ 
Keynote Speaker ในการเข้าบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย 

2. ประชาสัมพันธ์รับบทความ ตรวจสอบบทความ ส่งบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ
ตามสาขาต่าง ๆ ปรับแก้ไขบทความ และตรวจเช็คเพื่อจัดทํารูปเล่ม  

3. มีการนําเสนอผลงานวิจัย 2 รูปแบบ คือ Virtual VDO (Live) presentation และ Interactive VDO presentation 
4. สําหรับผู้ที่นําเสนอในรูปแบบ Virtual VDO (Live) presentation ผ่านระบบ Zoom เตรียมไฟล์เพื่อนําเสนอใน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  
5. สําหรับผู้ที่นําเสนอ Interactive VDO presentation มีการจัดเตรียม VDO และส่งมายังผู้จัดงานเพื่ออัพโหลดขึ้น

ระบบออนไลน์ 
6. เตรียมประกาศนียบัตร สําหรับให้นักวิจัยที่นําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการฯ โดยการดาวน์โหลดผ่านระบบ

ออนไลน์ 
7. จัดเตรียมบทความเพื่อนําบทความขึ้นสู่ระบบออนไลน์ (Proceedings) พร้อมเลข DOI  
8. ประเมินผลและจัดทํารายงานสรุปตาม PDCA 
9. อัพเดตข้อมูลงานประชุมวิชาการและภาพบรรยากาศขึ้นระบบบนเว็บไซต์สถาบันวิจัย หัวข้อ กิจกรรม เพื่อการ

สืบค้นการจัดงานต่าง ๆ ของสถาบันวิจัย (http://rri.rsu.ac.th/activities.php) และเว็บไซต์งานประชุมวิชาการฯ  
10. นําข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามมาปรับปรุงในการจัดประชุมในครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อการพัฒนาการจัดงาน

ประชุมให้ตรงกับวัตถุที่ได้วางไว้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 3  
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ ทีต้ั่ง (ตามที่ปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ) 
1. เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์สู่นานาชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์ การพัฒนาการ
เรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน 

2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักถึงความสําคัญของ
งานวิจัย และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําให้เกิด
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 



ผลการดําเนินงาน 
1. การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตินับว่าเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานสู่นานาชาติอย่างแท้จริง เพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากมีนักศึกษาต่างชาติ และนักวิจัยชาวต่างชาติให้ความสนใจ
และส่งผลงานมาร่วมนําเสนองานในปีนี้เป็นจํานวนมากในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ทั้งแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการ
ออกแบบ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

2. เน่ืองจากมีคณะภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 14 คณะ/วิทยาลัย ร่วมจัดประชุมกลุ่มย่อย (Symposium)  
มีการเชิญวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งทําให้มีผู้ที่สนใจมากขึ้น และเป็นการเพิ่ม
เครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปีถัดไปควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้คณะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญ
ของงานวิจัย  

3. หลังจากงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีการรวบรวมบทความที่นําเสนอผลงานเผยแพร่ขึ้นสู่ระบบ
ออนไลน์ (Proceedings) ผ่านทางเว็บไซต์งานประชุมวิชาการ 

4. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในปี 2562 เกิดจากความร่วมมือกันกับเครือข่ายประชาช่ืนและ
มหาวิทยาลัยชั้นนําจากต่างประเทศมากมาย (รายชื่อสถาบันและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดูได้จากหัวข้อ
หลักการและเหตุผล) ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการพัฒนาเครือข่ายทางการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 
3.2 การประเมินโครงการ  

การจัดงานประชุมวิชาการ RSU National and International Conference 2020 มีผู้เข้าร่วมจาก
ต่างประเทศ ทัง้หมด 12 ประเทศ ดังน้ี 

1. Cambodia 
2. China 
3. India 
4. Japan 
5. Malaysia 
6. Philippines 

7. Thailand 
8. Vietnam 
9. Indonesia 
10. Brunei 
11. Bangladesh 
12. Netherland 

 
และมี CO-Organizers ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. Rangsit University (Thailand) 
2. Prachachuen network (Thailand) 
3. Prince of Songkla University,  

Pattani Campus (Thailand) 
4. Malayan Colleges Laguna (Philippines) 
5. Nong Lam University (Vietnam) 

6. Nanophotonics Research Center, 
Shenzhen University (China) 

7. Fontys University of Applied Sciences 
(Netherlands) 

8. Kyushu Dental University (Japan) 
9. Universitas Kristen Maranatha (Indonesia) 

 



ตารางที่ 1 จํานวนบทความที่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและผ่านเกณฑ์นําเสนอ 
ประเภท จํานวน (คน) ร้อยละ 

นักศึกษา RSU 75 21.18 
บุคลากรภายใน 87 54.24 
บุคลากรภายนอก 192 24.58 

รวม 354 100 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาย่อยของผู้เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ) ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
2.1 ความคิดเหน็ต่อการจัดงาน 4.51 ดีมาก 
2.2 การจัดการกับการนําเสนอบทความแบบออนไลน์ 4.70 ดีมาก 
2.3 การจัดการกับการนําเสนอแบบ  

INTERACTIVE VDO PRESENTATION (Web-based) 
4.55 ดีมาก 

2.4 การจัดการกับการนําเสนอแบบ  
REAL-TIME VDO PRESENTATION 

4.50 ดี 

2.5 ภาพรวมการจัดงาน 4.63 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้นําเสนอผลงานวิจัยที่มีต่อการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย ประจําปี 2563 โดยรวมอยู่ในค่าเฉล่ียระดับดีมาก (ค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 4.58) 
เชิงปริมาณ 

ที่ต้ัง ที่ได้ 
จํานวนบทความ 

-  ในปี 2561 มี ผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกและนําเสนอ โดยมีบทความระดับชาติ
ทั้ งหมด จํานวน 160 บทความ และบทความระดับ
นานาชาติทั้งหมด จํานวน 223 บทความ รวมทั้งส้ิน 383 
บทความ 
 
 
จํานวนผู้เข้าร่วมงาน 

-  มีบุคลากรทัง้ภายใน มหาวทิยาลัยรังสิต เข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
145 คน 

จํานวนบทความ 
-  ในปี 2562 มีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณา

คัดเลือกและนําเสนอ โดยมีบทความระดับชาติทั้งหมด จํานวน 
107 บทความ และบทความระดับนานาชาติทั้งหมด จํานวน 
2 4 7  บท ค ว า ม  ร ว ม ทั้ ง ส้ิ น  3 5 4  บท ค ว า ม  ล ด ล ง 
ร้อยละ 3.93 จากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 
 
จํานวนผู้เข้าร่วมงาน 

-   มี บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ภ า ย ใ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต  
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
87 คน ลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 



เชิงคุณภาพ  
ที่ต้ัง ที่ได้ 

จากจํานวนผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและ 
ระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยรั ง สิต  ประจํ าปี  2561  
จํานวน 236 คน ซึ่งผลประเมินความคิดเห็นการจัดงานของ
ผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ใน 
ระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.56) 

จากจํานวนผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2562  จํานวน 
303 คน ซึ่ งผลประเมินความคิดเห็นการจัดงานของ
ผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.58) 

 
ผลการประเมินในคราวน้ี 
เชิงปริมาณ:  

- จํานวนผลงานวิชาการที่เข้ารบัการพจิารณาคัดเลือกที่มีคุณภาพ จากปี 2562 ลดลงร้อยละ 3.93 จากปีกอ่น 
- จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตเข้ารว่มจากปี 2562 ลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อน 

เชิงคุณภาพ:  
- ในส่วนการจัดงานใช้แบบสอบถามประเมินผลการดําเนินงานและรับข้อเสนอแนะ เพื่อการพฒันาในการจัดงานครั้ง

ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.58) 
 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ: ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
เชิงคุณภาพ: ถอืว่าผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้  



ส่วนที่ 4 การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
 
- ขอ้เสนอแนะในการดําเนินงานคร้ังก่อน  
1. งานจัดในช่วงฤดูร้อนควรมีบริการด้านเครือ่งปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิของจุดติดตัง้ poster 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ปีการศึกษา 2562 สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทําให้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติต้องจัดเป็นแบบออนไลน์ ทําให้ปัญหาในข้อนี้ไม่ได้รับความกังวลใด ๆ ในปีนี้ เหตุเพราะผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมประชุม
จากที่บ้านผ่านระบบ ZOOM 
 
2. ควรมีห้องรองรับในช่วงเช้าทีเ่ปิดพิธกีาร 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
ปีการศึกษา 2562 สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทําให้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติต้องจัดเป็นแบบออนไลน์ ทําให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมประชุมจากที่บ้านผ่านระบบ ZOOM 
 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกเพิ่มขึ้น 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ปีการศึกษา 2562 ทางผู้จัดมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งทางอีเมล์ประชาสัมพันธ์ไปยัง

อาจารย์ทั้งภายในและนอกประเทศ จดหมายประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในประเทศ 
 

4. Please add more English signboard or notice for foreigners 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดทําเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการส่ือสารกับผู้ร่วมงานจากต่างประเทศ 

 
- ขอ้เสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในคร้ังต่อไป 

1) เว็บไซต์การนําเสนอผลงานอยากให้ปรับปรงุเพิ่มเติม ในส่วนของการตอบคําถาม อยากให้ระบบสามารถ Tag ชื่อผู้
ที่เข้ามาถามคําถามได้ และอยากให้มกีารนําเสนอแบบไลฟ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ มากกว่าผ่าน app zoom 

2) ระหว่างการนําเสนอแบบ Live มีผู้เข้ารว่มบางท่านมีปัญหากับไมค์โครโฟน ซึ่งอาจทําใหเ้กดิความล่าช้าในระหว่าง
การนําเสนอ ซึง่อยากให้มีการเพ่ิมขั้นตอนการเช็คระบบเหล่านี้ก่อนเริ่มงาน โดยเฉพาะคนที่จะต้องนําเสนอ 

3) ระบบตอบคําถามควรเป็นกล่องตอบคําถามแบบ reply ซึ่งทําใหดู้การตอบโต้ได้ง่าย มากกว่ากล่อง comment 
แบบต่อเนื่อง 

4) ควรมีข้อกําหนดวันเวลาล่วงหน้า และขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งบทความทั้งหมด เพื่อที่ผู้วิจยัจะได้มีการเตรยีมพร้อม  
 
  



ภาพรวมของงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเหน็ต่อการจัดสัมมนาย่อยของผู้เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ) ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 
 มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

Mean ± SD ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

2.1 ความคิดเห็นต่อการจัดงาน 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัด

งาน ทําไดด้ีระดบัใด 
49.2 39.9 9.9 0.7 0.3 4.37±0.715 มาก 

2. ผู้จัดพอใจระบบการจดัการรับ
บทความ 

60.7 34.7 3.6 0.7 0.3 4.55±0.633 ดีมาก 

3. การตดิต่อส่ือสารผ่านอีเมล์ระหว่าง
การพจิารณาบทความจนถงึการตอบ
รับบทความ 

72.6 22.8 3.3 - 1.3 4.65±0.673 ดีมาก 

4. ความพึงพอใจโดยรวมของระบบการ
จัดการรับบทความ 

61.4 33.7 4.0 1.0 - 4.55±0.622 ดีมาก 

5. ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและการ
ตอบคําถามของผู้จัดงาน 

72.9 22.8 3.3 - 1.0 4.67±0.639 ดีมาก 

รวม 4.51±0.656 ดีมาก 
2.2 การจัดการกับการนําเสนอบทความแบบออนไลน์ 

1. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ท่าน
พอใจการปรับเปล่ียนการจดัใหเ้ป็น
แบบออนไลน์ 

74.3 22.8 2.0 1.0 - 4.70±0.556 ดีมาก 

2. การประชาสัมพันธ์รูปแบบของการ
จัดแบบออนไลน์ทั้งสองแบบชัดเจน 

67.7 27.7 3.6 1.0 - 4.62±0.607 ดีมาก 

3. ท่านพอใจการมทีางเลือก 2 แบบ 
สําหรับการนําเสนอออนไลน์ 

78.9 19.1 1.7 0.3 - 4.77±0.483 ดีมาก 

รวม 4.70±0.549 ดีมาก 
  



 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

Mean ± SD ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

2.3 การจัดการกับการนําเสนอแบบ INTERACTIVE VDO PRESENTATION (Web-based) 
1. การกําหนดให้มรีูปแบบนําเสนอ

ด้วย interactive VDO ตอบโจทย์
ความต้องการของท่าน 

70.3 26.1 3.6 - - 4.67±0.544 ดีมาก 

2. การออกแบบเวบ็ไซต์ของการ
นําเสนอ มีองค์ประกอบครบและ
สวยงาม 

55.8 37.6 4.3 2.3 - 4.47±0.689 มาก 

3. รูปแบบ interactive VDO หน้า
เว็บไซต์ เป็นตวัแทนของการ
นําเสนอได้ด ี

63.4 29.0 6.9 0.7 - 4.55±0.653 ดีมาก 

4. การถามคําถามและตอบคําถาม 
เป็นขั้นตอนแสดงถงึการปฏิสัมพัทธ์
ระหว่างผู้นําเสนอและผู้ฟังได้ด ี

60.1 32.3 5.9 1.7 - 4.51±0.685 ดีมาก 

รวม 4.55±0.643 ดีมาก 
2.4 การจัดการกับการนําเสนอแบบ REAL-TIME VDO PRESENTATION 

1. การกําหนดให้มรีูปแบการนําเสนอ
แบบสด เสริมให้การจัดการประชุม
แบบออนไลน์มีความสมบูรณ์แบบ 

63.7 30.4 5.3 0.7 - 4.57±0.626 ดีมาก 

2. การนําเสนอแบบสด มีระบบการ
จัดการที่ด ี

51.5 39.9 7.9 0.7 - 4.42±0.666 มาก 

3. การให้ขอ้มูลเกีย่วกับการนําเสนอ
แบบสด มีความชัดเจน และ
เพียงพอ 

57.8 33.7 6.6 2.0 - 4.47±0.708 มาก 

4. ตาราง (โปรแกรม) การนําเสนอ
แบบสด ช่วยทําให้ผู้นําเสนอ
สามารถเตรียมตัวได้ถกูต้อง 

59.1 33.3 6.3 1.3 - 4.50±0.675 มาก 

5. บทบาทและหนา้ที่ของประธานกลุ่ม 
ทําใหก้ารนําเสนอมีขั้นตอนที่
ถูกตอ้งและเกิดประโยชน์ต่อผู้
นําเสนอ 

62.0 32.7 4.6 0.7 - 4.56±0.616 ดีมาก 

รวม 4.50±0.658 มาก 
2.5 ภาพรวมการจัดงาน 



 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

Mean ± SD ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของ
การจดังานทั้งหมด 

66.7 30.4 2.0 1.0 - 4.63±0.578 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58±0.715 ดีมาก 
 


