
สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” ครั้งที่ 2  

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 27 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น รวมทั้งความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง  2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจทักษะพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็น รวมทั้งความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 
36 คน โดยมีผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” 
ครั้งที่ 2 ซึ่งเก็บรวบรวมได้ทั้งสิ้น 31 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.11 จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
10 
21 

 
32.25 
67.75 

รวม 31 100.00 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 

 
26 
5 
- 

 
83.88 
16.12 

- 
รวม 31 100.00 

3. สังกัด 
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
วิทยาลัยการดนตรี 

 
- 
8 
6 

14 
3 

 
- 

25.80 
19.35 
45.17 
9.68 

รวม 31 100.00 
 
 
ผลการประเมินโครงการ  



 การประเมินผลการด าเนินโครงการ  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
๕ ระดับดังนี ้
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินโครงการ       
 ค่าเฉล่ีย     ความหมาย      
 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙    รายการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙    รายการประเมินอยู่ในระดับน้อย     
 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙    รายการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง   
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙    รายการประเมินอยู่ในระดับมาก     
 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐    รายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การประเมินความรู้ที่ได้จากโครงการการประชุม 
 

รายการ 

ก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับการเขียน มคอ.3 
และมคอ.5 เพ่ือน าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน 

1.00 0.68 น้อยที่สุด 4.55 0.51 มากที่สุด 

2. ข้อมูล/ความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
เรียน 

2.94 0.73 ปานกลาง 4.61 0.50 มากที่สุด 

3. ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครง
ร่างและรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

2.94 0.73 ปานกลาง 4.58 0.56 มากที่สุด 

รวมทั้งหมด 2.29 0.71 น้อย 4.58 0.52 มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความพึงพอใจ ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

1.1 รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.65 
 

0.49 
 

มากที่สุด 
1.2 ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.61 0.50 มากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.48 0.57 มาก 
1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.74 0.44 มากที่สุด 
1.5 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.77 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.50 มากที่สุด 
2. ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

2.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.97 0.18 
 

มากที่สุด 
2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิยากร 4.90 0.30 มากที่สุด 
2.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.90 0.30 มากที่สุด 

รวม 4.92 0.26 มากที่สุด 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

3.1 สถานที่จัดกิจกรรม 4.87 0.34 
 

มากที่สุด 
3.2 สื่อและโสตทัศนูปกรณ ์ 4.68 0.48 มากที่สุด 
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 4.87 0.34 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.39 มากที่สุด 
4.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.1  ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4.94 0.25 
 

มากที่สุด 
 4.2  ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุคใช้ในการด าเนินงาน 4.84 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.31 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.87 0.32 มากที่สุด 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดอบรมแบบ work shop เพ่ือน าไปใช้ได้จริง และควรเพ่ิมเวลาในการจัดอบรมเนื่องจาก 
มีเนื้อหามาก 

 
 
 

 



ประมวลภาพการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ 
เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” รอบที่ 2 

คร้ังที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 27 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” รุ่นท่ี 4 ครั้งท่ี 1 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” รุ่นที่ 4  ครั้งที่ 1 วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  2) เพ่ือให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการสร้างผลงานทางวิชาการผ่านการจัดระบบพ่ีเลี้ยง   

ทางวิชาการ  3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปสู่การจัดท า
ผลงานทางวิชาการให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ซ่ึงในโครงการดังกล่าวมีผูเ้ข้ารับการอบรมจ านวน 133 คน โดยมีผล          
การประเมินโดยใช้แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ” รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1ซ่ึงเก็บรวบรวมได้ 110 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.71 จากผู้ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
52 
58 

 
47.28 
52.72 

รวม 110 100.00 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 

 
70 
33 
7 

 
63.63 
30.00 
6.37 

รวม 110 100.00 
3. สังกัด 

คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
วิทยาลัยการดนตรี 

 
15 
16 
20 
49 
10 

 
13.64 
14.55 
18.18 
44.55 
9.09 

รวม 110 100.00 
 



 
ผลการประเมินโครงการ  
 การประเมินผลการด าเนินโครงการ  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย    
๕ ระดับดังนี้ 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินโครงการ       
 ค่าเฉล่ีย     ความหมาย      
 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙    รายการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙    รายการประเมินอยู่ในระดับน้อย     
 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙    รายการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง   
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙    รายการประเมินอยู่ในระดับมาก     
 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐    รายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การประเมินความรู้ท่ีได้จากโครงการการประชุม 

รายการ 
ก่อนเข้ารับการประชุม หลังเข้ารับการประชุม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ข้อมูล/ความรู้เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการแบบเร่งรัด และการเตรียม
ควา มพร้ อมในกา ร จัดท า ผลงานทา ง
วิชาการตามเกณฑ์ใหม่ 

3.73 0.77 มาก 4.45 0.53 มาก 

2. ข้ อ มูล / ควา มรู้ เก่ี ย วกับกา ร จัดท า
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

3.79 0.78 มาก 4.63 0.51 มากที่สุด 

รวมทั้งหมด 3.76 0.78 มาก 4.54 0.52 มากที่สุด 

 
การประเมินความพึงพอใจ ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

1.1 รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.55 0.50 
 

มากที่สุด 
1.2 ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.57 0.50 มากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.45 0.65 มาก 
1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.78 0.47 มากที่สุด 



รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.5 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.72 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.52 มากท่ีสุด 
2. ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

2.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.86 
 

0.37 
 

มากที่สุด 
2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิยากร 4.85 0.38 มากที่สุด 
2.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.75 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.40 มากท่ีสุด 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

3.1 สถานที่จัดกิจกรรม 4.71 
 

0.48 
 

มากที่สุด 
3.2 สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 4.76 0.45 มากที่สุด 
3.3 อาหารและเครื่องด่ืม 4.35 0.63 มาก 

รวม 4.61 0.52 มากท่ีสุด 
4.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.1  ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4.86 0.36 
 

มากที่สุด 
 4.2  ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุคใช้ในการด าเนินงาน 4.85 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.37 มากท่ีสุด 
รวมท้ังหมด 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1. เป็นโครงการที่ดีมาก และหากสามารถเปิดโอกาสโดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้แก่อาจารย์ที่บรรจุใหม่   ได้
เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้สามารถเตรียมตัวและก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ซ่ึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 
รวมถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มาสู่นักศึกษา  
 2. เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาคณาจารย์เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้อย่างดีเยี่ยม  
 3. ควรจะมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา       
 4. เป็นกิจกรรมที่ดี           
 5. ขอขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้        
   
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” รุ่นท่ี 4 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


