
 
รายงานสรุปโครงการ 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านวิธีจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้
เกิดกระบวนการการเรยีนรู้ ความเป็นมนุษย์และพลเมืองทีด่ีของโลก มีทักษะที่จ าเป็น
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

โดย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)  

  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



ค าน า 

       โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดา้นวิธีจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ความ

เป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 รหัสกิจกรรม  203201B30221จัดขึ้นส าหรับ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้

 1  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ

ตลอดจนเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในยุค

ศตวรรษที่ 21 

2 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษที่
หลายหลายสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในยุคศตวรรษท่ี 21 

3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัยการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น  

4 เพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถแก่บุคลากรสายวิชาการเรื่องการเขียนบทความวิชาการหรือการน าเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเมื่อ 14-16 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และอาจารย์ผู้สอนท้ัง 3 สาขาวิชา จ านวน 18 คน เข้าร่วมโครงการ 

ซึ่งรายงานสรุปโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมในปีถัดไป 

 
ลงช่ือ............................................................ 
          (อาจารย์นารีมา แสงวิมาน) 

                   ผู้จัดท ารายงานสรปุโครงการ 
 

 
ลงช่ือ............................................................ 
          (อาจารย์สัมฤทธ์ิ  ทองสิมา) 

                 ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

ลงช่ือ............................................................ 
          (อาจารย์นารีมา แสงวิมาน) 

              ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านวิธีจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้เกิด
กระบวนการการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 
21 รหัสกิจกรรม  203201B30221    

2. ชื่อกิจกรรม   - 
โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน แผนวิชาการ 

แผนงานรอง จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ  

งาน/โครงการ พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

ความเป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 

     เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคม

อาเซียน     

     ตัวช้ีวัด     1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน    

     กลยุทธ์      ที่ 2 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  2.2  พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  

  ความเป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

4. โครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข 

  ตัวชี้วัดที่ 1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 

  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. โครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และสมศ. 

 สกอ.  ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สมศ. – 
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์นารีมา แสงวิมาน  หน่วยงาน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มีความรู้ 
ทักษะกระบวนการตลอดจนเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในยุคศตวรรษที่ 21 

7.2 เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวัดและ
ประเมินผลภาษาอังกฤษที่หลายหลายสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในยุคศตวรรษที่ 21 

7.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัยการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น  

7.4 เพ่ือส่งเสริมความรู้และความสามารถแก่บุคลากรสายวิชาการเรื่องการเขียนบทความวิชาการหรือ
การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 

8. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ 
โครงการนี้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
14-17 มิถุนายน 2560 

10. สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ รายละเอียด วิธีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

คน 
อาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 16 คน
เข้าร่วมโครงการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 
อาจารย์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 75 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 

 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วม เป้าหมาย จ านวน (คน) เข้าร่วมจริง จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษา 0 0 0 

บุคลากรสายวิชาการ 20 18  90 

รวมทั้งสิ้น 20 18 90 
 

2. งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินงาน 

หมวด ชื่อกิจกรรม/รายการ 

จ านวน

เงินที่ได้รับ

อนุมัติ 

(บาท) 

จ านวนเงิน

ที่เบิกจ่าย

จริง (บาท) 

จ านวนเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมจ านวน 1 คน 

จ านวน 18 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

21,600  

 

21,600  

 

0 

 - ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมจ านวน 1 คน 

จ านวน 6 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 1,200 บาท (1 คนx 

6 ช.ม.x 1,200 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท 

7,200  7,200 0 

ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากรและอาจารย์ผู้

เข้าอบรม จ านวน 20 คน จ านวน 8 มื้อๆ ละ 30 

บาท 

4,800  4,800 0 

 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ

อาจารย์ผู้เข้าอบรม จ านวน 20 คน จ านวน 4 

มื้อๆ ละ 80  

6,400  6,400 0 

 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส าหรับวิทยากร จ านวน  5,000  5,000 0 
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หมวด ชื่อกิจกรรม/รายการ 

จ านวน

เงินที่ได้รับ

อนุมัติ 

(บาท) 

จ านวนเงิน

ที่เบิกจ่าย

จริง (บาท) 

จ านวนเงิน

คงเหลือ 

(บาท) 

5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 

 - ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร 1 คน จ านวน 2 

คืนๆ ละ 1,800 บาท   

3,600  0 3,600 

 - ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานของผู้ดูแลอาคาร 

จ านวน 1 คน จ านวน 1 วัน วันๆ ละ 400 บาท  

400  0 0 

 - ค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานของนักวิชาการ

โสตทัศนูปกรณ ์จ านวน 1 วันๆ ละ 400 บาท  

400  0 0 

ค่าวัสดุ - ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 20 ชุดๆ 

ละ 100 บาท  

2,000  2,000 0 

 - ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ กระดาษ ฟลิป

ชาร์ต กาว 2 หน้า ปากกาเคมี ปากกาไวท์บอร์ด 

เป็นเงิน 5,000  บาท 

5,000 0 5,000 

 - ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานและแบบประเมิน

โครงการ 3 เล่มๆ ละ 100 บาท   

300  บาท 300 0 

 รวมทั้งสิน้ 56,700  50,900 8,600 

คิดเป็นร้อยละ 89.77 15.1 

 

3. การบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนอาจารย์ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่
วางไว ้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ
โดยภาพรวมทุกด้านระดับ  มาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

1. แบบประเมินโครงการ 

2. ค่าเฉลี่ย   5.00 – 4.51  = มากที่สุด 4.50 – 3.51 = มาก  3.50 – 2.51 = น้อย    2.50-0 = 
น้อยที่สุด 

ประเด็นความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ผล 
ค่า 

เฉลี่ย 

 

ค่า SD การแปรผล 

ด้านวิทยากร 

1. ความรู้ความสามารถของวิทยากร 5.0 0 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการถ่ายทอด 5.0 0 มากที่สุด 

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม 5.0 0 มากที่สุด 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.85 0.38 มากที่สุด 

5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 5.0 0 มากที่สุด 

ด้านสถานที่/อุปกรณ์โสต /ระยะเวลา 
6. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.92 0.28 มากที่สุด 

7. ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 5.0 0 มากที่สุด 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.92 0.28 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ  

9. ความรู้ความเข้าใจก่อน การอบรม 3.13 1.14 ปานกลาง 
10.ความรู้ความเข้าใจหลัง การอบรม 4.23 0.93 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

11. มีความรู้เพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับการสอนและวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ 4.54 0.52 มากที่สุด 

12. สามารถน าความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.38 0.51 มาก 

13. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้  4.31 0.48 มาก 

14. สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 4.38 0.51 มากที่สุด 

15. ความพึงพอใจในภาพรวม 5.0 0 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม    จากการตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 13 คน (72%)  ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดตามล าดับดังนี้   

- ด้านวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.97 

- ด้านสถานที่/อุปกรณ์โสต /ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 

4.95 

- ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย   3.68 

- ด้านการน าความรู้ไปใช้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.4 

- ความพึงพอใจในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 5.00 



8 

 

 

 

 

 



9 

 

ส่วนที่ 4 

ภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 5 

เอกสารประกอบ 

 


