
รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
 

โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 
กิจกรรม “สัมมนาหัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษา

และการเขียนงานวิจัย” 
วันท่ี ๒๖ – 2๗ เมษายน  256๒ 

ณ  โรงแรมรีสอร์ท ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ กิจกรรม “สัมมนาหัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรสองภาษาและการเขียนงานวิจัย” 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

2. กลยุทธ์ที่ ๒ :  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ณัฐพนธ์  เกษสาคร และคณะวิทยาการจัดการ 
4. วันที่ ๒๖ – 2๗ เมษายน  256๒ สถานที่  ณ โรงแรมรีสอร์ท ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
5. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการให้มีความรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษาและการเขียนวิจัย 

   2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษาเพ่ือสร้างโอกาส
การแข่งขันในตลาดแรงงาน 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผล 

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมาย 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา
กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

เป็นไปตาเป้าหมาย 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
7. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๓๘  คน 
8. งบประมาณโครงการ 

หมวด จ านวนเงินตามแผน จ านวนเงินที่เบิก – จ่ายจริง คงเหลือ 
ค่าตอบแทน ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ - 
ใช้สอย ๑๑๐,๖00 ๘๕,๖00 ๒๙,๒๐๐ 
วัสดุ -  - 
รายจ่ายอ่ืนๆ.. - - - 

รวม ๑๓๔,๐00 ๑๐๔,๘00 ๒๙,๒๐๐ 
 
 



9. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์และบุคคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการให้มีความรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสองภาษาและการเขียน
งานวิจัย” 

 

 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็น
ความต้องการของสากลให้ เป็ น
หลักสูตรสองภาษาเพ่ือสร้างโอกาส
การแข่งขันในตลาดแรงงาน 

 

 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
10. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

  เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  
ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือ
หัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง 

พอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

3 สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดใน
โครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 



11. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
11.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย จ านวน   ๙ คน       เพศหญิง  จ านวน ๑๗ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม   จ านวน  ๓๐ คน 
 คิดเป็นร้อยละ 86.66  ของผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 

 11.2 ตารางแสดงความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการให้มีความรู้เกี่ยวกับ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสอง
ภาษาและการเขียนงานวิจัย 

4.93 .258 มากที่สุด 

2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
สองภาษา 

4.73 .458 มากที่สุด 

3.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการเขียน
งานวิจัย 

4.87 .352 มากที่สุด 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสอง
ภาษาและการเขียนงานวิจัย 

4.53 .516 มากที่สุด 

5. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการ
บรรยาย 

5 .000 มากที่สุด 

รวม 4.81 .320 มากที่สุด 
  
 จากตาราง พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความ
พึงพอใจด้านวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยาย (ค่าเฉลี่ย = 5) รองลงมา คือ ด้านส่งเสริมให้
คณาจารย์และบุคคลากรของคณะวิทยาการจัดการให้มีความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสองภาษาและการเขียนงานวิจัย (ค่าเฉลี่ย  = 4.๙๓ ) 

ตารางแสดงความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม 

ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความ
ต้องการของท่าน 

5.00 .000 มากที่สุด 

2. วิทยากรที่จัดกิจกรรมมีความรู้ความสามารถ 4.67 .488 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ 5.00 .000 มากที่สุด 
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.53 .516 มากที่สุด 
5. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.73 .458 มากที่สุด 

รวม 4.79 .290 มากที่สุด 
  



 จากตาราง พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการจัดการอยู่ระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจด้านกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
สุภาพในระดับมากสุด (ค่าเฉลี่ย = 5 ) รองลงมา คือ ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลีย่ = 4.73) 

12. สรุปในภาพรวม 
12.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคคลากรของคณะวิทยาการจัดการให้มีความรู้เกี่ยวกับ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษาและการเขียนงานวิจัย” 

2. พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษาเพ่ือสร้าง
โอกาสการแข่งขันในตลาดแรงงาน 

12.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม 
- 
 

12.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ / กิจกรรม 
- 
 
 
 
 

   ลงชื่อ                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (อาจารย์ณัฐพนธ์   เกษสาคร) 

          รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

 

 

 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



สรุปผลที่ได้จากโครงการ 
- การเขียนงานวิจัย  :  น าองค์รู้ที่ได้จากการจัดโครงการน ามาพัฒนาผลงานบทความวิจัยลงวารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ IMMS 2019  

 

 

 

 

 



- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษา : ผลจากการน าองค์ความรู้ของการเข้าร่วมโครงการ
เป็นร่างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษา 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

 

 

 




















