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บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



ค าน า 

 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา 
และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
บัณฑิตตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับบัณฑิตที่ดีอย่ างมี
ประสิทธิภาพ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าคัญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน นอกจากนี้ยัง
เป็นโครงการที่ตอบสนองกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับคณะองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการตามตามพันธกิจของบัณฑิต
วิทยาลัย และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาและ
การปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรน าไปสู่เสริมสร้าง
ศักยภาพตามที่เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้งชุมชนและสังคมยังได้บัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
****************************** 

 
โครงการ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา 
และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1. ชื่อหน่วยงาน   

1.1 ชื่อหน่วยงานผู้ผิดชอบหลักโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1.2 ชื่อหน่วยงานร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

 หน่วยงานร่วมภายในมหาวิทยาลัย 
  หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย 

                                   
2. สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ        สิน้สุดโครงการแล้ว 

3. ความสอดคล้อง  
    3.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง ได้แก่ 1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  4. การสร้าง
เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

3.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์      

3.3 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี  
     (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ     
    3.4 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3   

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่  1 ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

 

 

 



 

แนวทางที่   1. สร้างและหรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชนบน
ฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่  1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2 อาจารย์ ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ง 

         
3.5 ความสอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด  
กิจกรรม   : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด    : จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
 

4. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มุ่งพัฒนาระบบการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบและกลไกการ  
บูรณาการการจัดเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้วางแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
ไว้ในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยทั้ง 5 พันธกิจ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของบัณฑิตวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาภาคทฤษฎีและการศึกษาภาคปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ 
พ้ืนที่เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเชื่อมโยงทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
ในท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี
เอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึง
จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่น 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่ประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19-22 เมษายน 2562 ณ แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว (National University of Laos หรือ NUOL) ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น.       
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

5. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับบัณฑิตท่ีดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าคัญที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
 
 
 



 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของกิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ของกิจกรรม/โครงการ 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 100 คน 

- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จ านวน 14 คน 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส60, 61    
 จ านวน ๘๖ คน 

- จ านวน94 คน  
- เพศหญิง จ านวน 76 คน        
  คิดเป็นร้อยละ 80.85 คน  
- เพศชาย จ านวน 18 คน  
  คิดเป็นร้อยละ 19.15 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ: ความ
สอดคล้องระหว่างกิจกรรมและ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ โ ค ร ง ก า ร                
2. ด้านความพึงพอใจ : ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของวิทยากร  
3. ด้านการน าไปใช้: คือ การน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง และ การน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ  

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการ
ได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มีความเหมาะสมของระยะเวลา
การอบรม  

 

7. งบประมาณ 
     7.1 งบประมาณที่ได้รับ   จ านวน 427,460 บาท  

 7.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส 
 

ไตรมาส 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง  ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 1 
.............. 

(1ต.ค.61- 31 ธ.ค. 61) 
.............. 

คิดจาก (เบิกจ่ายจริง*100/งบประมาณท่ี
ได้รับจากข้อ 7.1) 

ไตรมาสที่ 2 
.............. 

(วันที่1 ม.ค.62- 31 มี.ค. 62) 
.............. 

คิดจาก (เบิกจ่ายจริง*100/งบประมาณท่ี
ได้รับจากข้อ 7.1) 

ไตรมาสที่ 3 
จ านวน 427,460 บาท 

 (วันที่1 เม.ย.62- 30 มิ.ย. 62) 
100 

คิดจาก (เบิกจ่ายจริง*100/งบประมาณท่ี
ได้รับจากข้อ 7.1) 

ไตรมาสที่ 4 
.............. 

(1ก.ค.62- 30 ก.ย. 62) 
.............. 

คิดจาก (เบิกจ่ายจริง*100/งบประมาณท่ี
ได้รับจากข้อ 7.1) 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
..............  

(ไตรมาสที่ 1+2+3+4) 
.............. 

คิดจาก (เบิกจ่ายจริง*100/จ านวน



ไตรมาส 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง  ร้อยละ 
 งบประมาณท่ีได้รับจากข้อ 7.1) 

 
8. ขั้นตอนด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอน รายละเอียด พ.ศ.2562 

มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย 

P 
Plan 

1. วางแผน  
1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ และ
วางแผนโครงการ 

    

1.2 จัดท ารายละเอียดโครงการและขออนุมัต ิ     
1.3 แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ     

D 
Do 

2. ด าเนินการตามแผน   
2.1 ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง      
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ       
2.3 ติดต่อวิทยากร     
2.4 จัดโครงการ     
2.5 ประเมินผลการด าเนินการโครงการ     

C 
Check 

3. ติดตามผล   
3.1  วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ     
3.2 รายงานผลการด าเนินโครงการต่อคณะ 
กรรมการ บริหารคณะและมหาวทิยาลัย 

    

A 
Act 

4. สรุปผลและก าหนดการปรับปรุง   
น าผลการประเมินโครงการมาปรบัปรุง พัฒนา และ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อจัดโครงการในรอบต่อไป
  

    

 
9. สรุปผลการด าเนินงานและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

9.1 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
การประเมินผลการจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว       
วันศุกร์ที่ 19 – วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562  ณ จ.ขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ   
  1.1 ชาย 22 31.42 
  1.2 หญิง 48 68.58 



ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
รวม 70 100 
2. อายุ   
  2.1 25-30 ปี 26 37.14 
  2.2 31-35 ปี 14 20.00 

  2.3 36-40 ปี 19 27.14 
  2.3 มากกว่า 40 ปี 11 15.72 
รวม 70 100 
3. ระดับการศึกษา   
  3.1 ปริญญาเอก 10 14.28 
  3.2 ปริญญาโท 11 15.72 

  3.3 ปริญญาตรี 49 70.00 
รวม 70 100 
4. สถานะ   
  4.1 ผู้บริหาร (มบส.) 8 11.43 
  4.2 บุคลากร (มบส.) 23 32.86 
  4.3 นักศึกษาหลักสูตรป.วิชาชีพครู 39 55.71 
รวม 70 100 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 70 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.58 คน และเพศชาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.42 
 อายุของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ อายุ 25-30 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 อายุ 36-40 ปี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 อายุ 31-35 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายุมากกว่า 
40 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72 
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ ปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72 และปริญญาเอก จ านวน 10 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 14.28 
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหลักสูตรป.วิชาชีพครู จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71 
รองลงมาคือ บุคลากร (มบส.) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86 และผู้บริหาร (มบส.) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.43 ตามล าดับ 
 

 ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลโครงการ 
 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลโครงการ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ    

1.1 ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์ โครงการ 4.20 0.99 มาก 
1.2 ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 4.09 0.76 

 
มาก 



รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1.3 ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.09 1.09 มาก 
1.4 การตอบค าถามและให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ของวิทยากร 4.36 0.59 มาก 

    
2. ด้านการน าไปใช้    

2.1 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 4.26 0.56 มาก 
2.2 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 4.06 0.23 มาก 
2.3 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพครู 4.14 0.35 

 
มาก 

3. ด้านความพึงพอใจ    
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 4.03 0.95 มาก 
3.2 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของวิทยากร   4.43 0.50 มาก 
3.3 การอ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ 4.10 0.92 มาก 
3.4 การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ 4.09 0.97 มาก 
3.5 เอกสารประกอบการอบรม 4.04 0.65 มาก 
3.6 สถานที่และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 4.03 0.66 มาก 
3.7 อาหารและเครื่องดื่ม 4.13 0.66 มาก 

รวม 4.14 0.70 มาก 
 จากตาราง 2 การประเมินประสิทธิผลของโครงการพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอ
ใจความเชี่ยวชาญของวิทยากร อยู่ในระดับมาก (  = 4.43) รองลงมา คือ การตอบค าถามและให้ค าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ของวิทยากร อยู่ในระดับมาก (  = 4.36) การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.26) ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับมาก (  
= 4.20) และ การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู  อยู่ในระดับมาก ( 

 = 4.14) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อกิจกรรม 

ระยะเวลาในการจัดโครงการมคีวามเหมาะสม แต่ควรลดระยะเวลาในการอยู่บนรถ 

9.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  

11.1  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาตามตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและการปฏิบัติมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร 

  11.2  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตศึกษาทีเ่สริมสร้างศักยภาพตามที่เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



          11.3  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
 ชุมชนและสังคมได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 

12. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ  
12.1  ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) 

1. บัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. บัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพ 

12.2  ผลกระทบของโครงการ  
             - 

12.3  ประสิทธิภาพของโครงการ 
 บัณฑิตศึกษาสามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ  
12.4  ประสิทธิผลของโครงการ 
 มีบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

9.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

- 

9.5 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 - 
9.6 แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม  

 
คณะผู้บริหาร มรภ.มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ร่วมลงนามความร่วมมือ

ด้านการศึกษากับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL)  

 

 
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
(National University of Laos หรือ NUOL) 



 
 

 
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาร่วมถ่ายภาพหมู่ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL)  
 

 

  
ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษา ร่วมถ่ายภาพหมู่ 

 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL)  

 



 
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา 

ระหว่างบัณฑิตศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL)  

 
 

 

การแสดงวัฒนธรรม 
การแสดงฟ้อนร า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL) 



 

 

 

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ปะตูไซ อนุสรณ์สถานบนถนนล้านช้าง นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยว นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 



 
 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงศาสนา 
 วัดป่าหนองหลุบ ต.แดงใหญ่  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

 
 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมรับฟังการบรรยายธรรม โดยหลวงพ่อ กิตติศักดิ์ กิตติสาโร 
วัดป่าหนองหลุบ ต.แดงใหญ่  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 



 

 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสารประกอบการอบรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสารหลักฐานผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสารการสรุปรายงานผล 

 



สรุปผลการด าเนินงานและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
การประเมินผลการจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
วันศุกร์ที่ 19 – วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562  ณ จ.ขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ   
  1.1 ชาย 22 31.42 
  1.2 หญิง 48 68.58 
รวม 70 100 
2. อายุ   
  2.1 25-30 ปี 26 37.14 
  2.2 31-35 ปี 14 20.00 

  2.3 36-40 ปี 19 27.14 
  2.3 มากกว่า 40 ปี 11 15.72 
รวม 70 100 
3. ระดับการศึกษา   
  3.1 ปริญญาเอก 10 14.28 
  3.2 ปริญญาโท 11 15.72 

  3.3 ปริญญาตรี 49 70.00 
รวม 70 100 
4. สถานะ   
  4.1 ผู้บริหาร (มบส.) 8 11.43 
  4.2 บุคลากร (มบส.) 23 32.86 
  4.3 นักศึกษาหลักสูตรป.วิชาชีพครู 39 55.71 
รวม 70 100 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 70 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.58 คน และเพศชาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.42 
 อายุของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ อายุ 25-30 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 อายุ 36-40 ป ี
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 อายุ 31-35 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายุมากกว่า 
40 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72 
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ ปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72 และปริญญาเอก จ านวน 10 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 14.28 



 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหลักสูตรป.วิชาชีพครู จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71 
รองลงมาคือ บุคลากร (มบส.) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86 และผู้บริหาร (มบส.) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.43 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลโครงการ 
 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลโครงการ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ    

1.1 ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์ โครงการ 4.20 0.99 มาก 
1.2 ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 4.09 0.76 

 
มาก 

1.3 ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.09 1.09 มาก 
1.4 การตอบค าถามและให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ของวิทยากร 4.36 0.59 มาก 

    
2. ด้านการน าไปใช้    

2.1 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 4.26 0.56 มาก 
2.2 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 4.06 0.23 มาก 
2.3 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพครู 4.14 0.35 

 
มาก 

3. ด้านความพึงพอใจ    
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 4.03 0.95 มาก 
3.2 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของวิทยากร   4.43 0.50 มาก 
3.3 การอ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ 4.10 0.92 มาก 
3.4 การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ 4.09 0.97 มาก 
3.5 เอกสารประกอบการอบรม 4.04 0.65 มาก 
3.6 สถานที่และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 4.03 0.66 มาก 
3.7 อาหารและเครื่องดื่ม 4.13 0.66 มาก 

รวม 4.14 0.70 มาก 
 จากตาราง 2 การประเมินประสิทธิผลของโครงการพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอ
ใจความเชี่ยวชาญของวิทยากร อยู่ในระดับมาก (  = 4.43) รองลงมา คือ การตอบค าถามและให้ค าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ของวิทยากร อยู่ในระดับมาก (  = 4.36) การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.26) ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับมาก (  
= 4.20) และ การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู  อยู่ในระดับมาก ( 

 = 4.14) ตามล าดับ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสารการประเมินผล 


