
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------- 

 

กลยุทธ์ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินกิจกรรม บรรลุ ไม่บรรล ุ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริม
และสนบัสนุนโครงการ
และกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตให้มีลักษณะ
ตามนวลัษณ์และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF: HEd) ให้มี
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ้

- ร้อยละของนิสิตที่
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
- ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการจัด
โครงการ 

80 
 
 
 
 
3.51 

นิสิตจำนวน 85 รูป/คน 
ได้เข้าฝึกอบรม /สัมมนา จำนวน 
73  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
85.88 
 
นิสิตมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่
ในระดับดี คิดเปน็ 4.32 
 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

  

กลยุทธ์ 1.1.3 ประสาน
ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ 
หน่วยงาน และองค์กรที่
เก่ียวข้องในการส่งนิสิตไป
ฝึกประสบการณ์การ
ทำงาน 

โครงการจัดการความรู้
ด้านผลิตบณัฑิตและ
งานวิจยั 

- ร้อยละของ
บุคลากรวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม เข้า
ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับด ี

90 
 
 
 
 
 
>๓.๕๑ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
โครงการมีความพึงพอใจในระดบั
มาก  (๔.05) 
 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

  



โครงการจัดการความรู้
ด้านผลิตบณัฑิตและ
งานวิจยั (ครั้งที่ ๒) 

- ร้อยละของ
บุคลากรวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม เข้า
ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับด ี

90 
 
 
 
 
 
>๓.85 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
โครงการมีความพึงพอใจในระดบั
มาก  (๔.22) 

 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

  

โครงการอบรมการเขียน
บทความวิจบัและ
บทความวชิาการทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของ
บุคลากรวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม เข้า
ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับด ี

90 
 
 
 
 
 
>๓.85 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
โครงการมีความพึงพอใจในระดบั
มาก  (๔.20) 

 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 

  

รวม (บรรลุ / ไม่บรรลุ) 8 0  

 
สรุปผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 

 จากผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 ตามตัวชี้วัดจำนวน  8 ข้อ มี
รายละเอียดดังนี้.- 

๑. ตัวชี้วัดที่บรรลุ   จำนวน  8  ข้อ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
๒. ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ จำนวน  0  ข้อ (คิดเป็นร้อยละ 0) 

 



 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

 

 
 

จัดทําโดย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม 

ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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 บันทึกขอความเสนออนุมัติ 
 โครงการที่ไดรับอนุมัติฯ 
 กําหนดการ 

 รายชื่อผูเขารวมโครงการ  

 หนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน 
 แบบประเมินโครงการ 

 ประมวลภาพกิจกรรม 



๑ 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

____________ 

แผนงาน เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการผลิตบัณฑิตผลผลิตที่ ๒ 

๑.ชื่อโครงการ              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

๒. สถานภาพของโครงการ    โครงการตอเนื่อง  

๓. ชื่อหนวยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม 

๔. ผูรับผิดชอบโครงการ    นายมาวิน  โทแกว 

๕. ขอมูลพื้นฐานของโครงการ 

 ๕.๑ ประเภทโครงการ 

  Οผลิตบัณฑิต      Ο พัฒนาคุณภาพนิสิต Ο พัฒนาการเรียนการสอน 

  Ο พัฒนาบุคลากร    Ο บริการวิชาการแกชุมชน Ο ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

  Ο วิจัย        Ο อื่นๆ (ระบุ)   กิจกรรมสงเสริมและพัฒนานิสิต   

         ๕.๒ ความสัมพันธการบรูณาการโครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการ 

และ/หรือการทํานุงบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ/หรือการวิจัย 

 Ο หลักสูตร/รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ - ๒   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  

         และปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ 

 Ο องคความรูในเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

 Ο การวิจัย เรื่อง  ................................................................................... 

๕.๓ ความรวมมือกับหนวยงานอืน่ 

Οหนวยงานภายนอก (ระบุ) สํานักเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ 

 Ο หนวยงานภายใน (ระบุ) วิทยาลัยสงฆนครพนม 

 

 



๒ 

 ๕.๔ ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยสงฆนครพนม 

 

ระดับ ประเภท ขอที่ เรื่อง 

วิทยาลัยสงฆ

นครพนม 

ยุทธศาสตร ๑ พัฒนาการผลิตบณัฑิตใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค  ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ และ กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 

กลยุทธ ๑.๑.๑ สงเสริมและสนับสนนุโครงการและกจิกรรมการพัฒนา

นิสิตใหมลัีกษณะตามนวลักษณและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) และใหมีศักยภาพ

เปนที่ยอมรับ 

 

๕.๗ ความสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเด็น 

ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายในหลักสูตร 

๓ 

 

๓.๒ 

 

การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

 

สอดคลองกับ

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของนิสิต 

(TQF)  

ขอที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ขอที ่๒ ความรู 

ขอที่ ๓ ดานทักษะทางปญญา 

ขอที่ ๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ขอที่ ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

ขอที่ ๖ ทักษะการจัดการเรียนรู 

  

 ๕.๘ ความสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู 

ระดับ มาตรฐาน สมรรถนะ  

มาตรฐานวิชาชีพครู   

คุรุสภา 

ขอ ๑๒ ขอ ๑ ๑. สามารถจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู 

๒. สามารถจัดการเรียนรูในสาขา

วิชาเอก 

 

 

 



๓ 

๖. หลักการและเหตุผล 

 การวางแผนจัดการเรียนรูจะชวยใหนิสิตผูสอนทราบวา ในแตละสัปดาหหรือแตละชั่วโมงผูสอน

ควรจะสอนรายละเอียดอะไร ขอบขายสาระการเรียนรูครอบคลุมเรื่องราวอะไรบาง รวมทั้งการสํารวจ

สภาพปญหาตาง ๆ ที่จะชวยใหผูสอนเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรูและสามารถเปนเครื่องมือวัด

ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือทราบความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแตละเนื้อหา และเปน

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 นอกจากนั้น แผนการจัดการเรียนรูยังเปนเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนด เปนเครื่องมือสําหรับผูปฏิบัติการสอนแทน สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามสาระที่กําหนดไดอยางเหมาะสม และยังชวยใหผูสอนมีโอกาสศึกษาคนควาและเรียนรูการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประกอบการเขียนแผนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและ

ผูเรียน 

จากเหตุผลขางตน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม จึงไดจัดใหมีโครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูแกนิสิตป ๔ ที่จะขึ้นป ๕ (หลักสูตร ๕ ป) และนิสิตป ๒ จะขึ้นป ๓ (หลักสูตร ๔ ป) ในปการศึกษา 

๒๕๖๔ นี้ในสาขาขึ้นและเพื่อเตรียมความพรอมแกนิสิตในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต และพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

๗.วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๗.๑ เพ่ือใหนิสิตมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและการจัดทําตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ๗.๒ เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและวิทยาลัยสงฆนครพนม 
 

๘. ลักษณะกิจกรรม 

  อบรมเชิงวชิาการและปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและวิเคราะหตัวชี้วดัของหลักสูตร  
 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตารางที่ ๑ ตารางแสดงผลวิเคราะหรอยละ ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม (รูป/คน) 

 

 จํานวนผูตอบ(รูป/คน) รอยละ 

สถานภาพ 

คณาจารย คณะครุศาสตร ๑๐ ๑๑.๗๖ 

วิทยากร  ๒ ๗.๑๔ 



๔ 

นิสิต ๗๓ ๘๕.๘๘ 

รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับการศึกษา 

กําลังศกึษาปริญญาตรี ๗๓ ๘๕.๘๘ 

ปริญญาตรี   - - 

ปริญญาโท   ๙ ๓๒.๑๔ 

ปริญญาเอก ๓ ๓.๓๕ 

รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

อายุ 

นอยกวา ๒๑ ป ๓๙ ๔๕.๘๘ 

๒๑ – ๓๐ ป ๓๖ ๔๒.๓๕ 

๓๑ – ๔๐ ป ๗ ๘.๒๓ 

๔๑ ปขึ้นไป ๓ ๓.๕๓ 

รวม ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางที่ ๑ แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามหากจําแนกเปนสถานภาพพบวา เปนนิสิต 

จํานวน  ๗๓  รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๕.๘๘ และอาจารย ๑๐ รปู/คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๖ 

 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่กําลังศึกษาปริญญาตรี  จํานวน ๗ 

รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๕.๘๘ รองลงมาเปนปริญญาโท  จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๑๔ และ

ปริญญาเอก จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๓.๓๕ 

 จําแนกตามอาย ุพบวา ผูเขารวมโครงการอายุนอยกวา ๒๑ ป จํานวน ๓๙ รูป/คน คิดเปนรอยละ 

๔๕.๘๘  รองลงมา ๒๑ – ๓๐ ป จํานวน ๓๖  รูป/คน คิดเปนรอยละ  ๔๒.๓๕ และ ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน 

๗  รูป/คน คิดเปนรอยละ  ๘.๒๓ 

 ๙.๒ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูรับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๑๐ ขอ  โดยมีเกณฑ

การประเมินคาคะแนน (Rating Scale) แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ 

  ๕ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

  ๔ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

  ๓ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

  ๒ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

  ๑ หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 



๕ 

  เกณฑการแปลความหมาย ดังนี้          

  ชวงคะแนนเฉลี่ย  ผลการประเมิน   

  ๔.๕๑ - ๕.๐๐  ระดับมากที่สุด   

  ๓.๕๑ - ๔.๕๐  ระดับมาก   

  ๒.๕๑ - ๓.๕๐  ระดับปานกลาง   

  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  ระดับนอย   

  ๑.๕๑ - ๑๕๐  ระดับนอยมาก 
 

 ตารางที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ 

n=๘๕ 

ที ่ รายการประเมิน xത S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

๑. ทานมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมครัง้นี้มากนอยเพียงใด ๔.๒๘ ๐.๗๕ มาก 

๒. ระยะเวลาในการดําเนินการอบรมมีความเหมาะสม ๔.๒๓ ๐.๘๐ มาก 

๓. สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม ๔.๕๓ ๐.๖๐ มากที่สุด 

๔. ทานมคีวามรูกอนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔.๐๕ ๐.๖๘ มาก 

๕. การบรรยาย “การวิเคราะหตวัชี้วัด และการเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนรู” วาที่รอยตรี ดร.นิพนธ บรรพสาร มีความ

นาสนใจ และตอยอดได 

๔.๔๐ ๐.๗๑ 

มาก 

๖. การบรรยาย “การวิเคราะหตวัชี้วัด และการเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนรู” ดร.ยศกร  สิทธศิักดิ์ไพบูลย  มีความนาสนใจ 

และตอยอดได 

๔.๓๘ ๐.๗๐ 

มาก 

๗ นิสิตสามารถทําตัวชี้วัดของหลักสูตรได ๔.๒๓ ๐.๖๒ มาก 

๘ ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดจริงเมื่อตอง

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

๔.๓๘ ๐.๖๓ 
มาก 

๙ ทานสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไดอยางถูกตอง ๔.๓๘ ๐.๕๙ มาก 

๑๐ ทานมีความรูเพ่ิมมากข้ึนหลังเขารวมโครงการนี ้ ๔.๓๘ ๐.๕๙ มาก 

๑๑ ทานมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มากนอยเพียงใด ๔.๓๘ ๐.๖๗ มาก 

 รวม ๔.๓๒ ๐.๖๗ มาก 

 



๖ 

 จากตารางที่ ๒ พบวา ผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  ไดแสดง

ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๒ 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ถาหากจําแนกจากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ๓ 

อันดับ ไดแก อันดับ ๑ คือ การบรรยาย “การวิเคราะหตัวชี้วัด และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู” 

วาที่รอยตรี ดร.นิพนธ บรรพสาร มีความนาสนใจ และตอยอดได และ สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม 

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๓ ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด อันดับ ๒ คือ การบรรยาย “การวิเคราะห

ตัวชี้วัด และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู” วาที่รอยตรี ดร.นิพนธ บรรพสาร มีความนาสนใจ และ

ตอยอดได คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๐ ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และอันดับที่ ๓ คือ ทานมีความพรอมใน

การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้มากนอยเพียงใด คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๘ ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก และขอ

ทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานมคีวามรูกอนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๕ ความพึงพอใจอยู

ในระดับ มาก 

 

 ๙.๓ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

  - อยากใหมีการจัดโครงการที่เกิดประโยชนที่สามารถนําไปใชไดจริงๆแบบนี้อีก 

  - อยากใหจัดโรคงการดีๆแบบนี้บอยๆครับ 

  - จัดกิจกรรมที่มีประโยชนอยางมากๆ อยางนี้อีกเรื่อยๆในทุกๆปการศึกษา 

 

 ๙.๔ เชิงเวลา 

        โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 

๑๐.  งบประมาณดําเนินการ 

๑๐.๑  งบประมาณจากวิทยาลัยสงฆนครพนม            จํานวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                                             (หาหม่ืนบาทถวน) 

 

หมวดรายจาย รายการงบประมาณ คําของบประมาณ 

ป ๒๕๖๓ 

ชี้แจงรายละเอียด 

๑.งบดําเนินงาน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   

    ๑.๑.๑ คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนวิทยากร วันที่ ๒๘ 

– ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  จํานวน 

๒ วัน ๒ ทาน ๆ ละ (๕ ชั่วโมง 

* ๖๐๐ บาท) 

 จํานวน ๖,๐๐๐ บาท 



๗ 

    ๑.๑.๒ คาน้ํามัน

เชื้อเพลิงวิทยากร 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง  ทานท่ี ๑ จากสกลนคร – 

วิทยาลัยสงฆนครพนม (๑๒๕ 

กม.x๔บาทx๒ ไป-กลับ เปนเงิน 

๑,๐๐๐ บาท) 

ทานท่ี ๒ จากอําเภอเมือง

นครพนม-วิทยาลัยสงฆ

นครพนม (๕๐ กม.x๔บาทx๒ 

ไป-กลับ เปนเงิน ๔๐๐ บาท) 

       รวมเปนเงิน ๑,๔๐๐ บาท 

    ๑.๑.๓ คาที่พัก

วิทยากร 

คาที่พัก  คาที่พัก ๑ คืน ๑,๐๐๐ บาท 

(คืนวันท่ี ๒๘ – ๒๙ มีนาคม 

๒๕๖๔ ) 

    ๑.๑.๔ คาอาหาร-

อาหารวาง 

๑) คาอาหาร  คาอาหารกลางวัน (เที่ยงวันที่ 

๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔) 

จํานวน ๒ วัน  (๘๕ รูป/คนx

๑๕๐ บาท x ๒ มื้อ) 

        จํานวน  ๒๕,๕๐๐  บาท 

๒) คาอาหารวาง  คาอาหารวาง เชา-บาย (วันที่ 

๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔) 

จํานวน ๒ วัน  (๘๕ รูป/คนx

๓๐ บาท x ๔ มื้อ) 

        จํานวน  ๑๐,๒๐๐  บาท 

    ๑.๑.๕ คาวัสดุอปุกรณ ๑) คาปายโครงการ  คาปายโครงการ (๓x๖x๑๕๐

บาท) 

        จํานวน  ๒,๗๐๐  บาท 

 ๒) คาถายเอกสาร  คาถายเอกสาร (๑๐๐ เลม x 

๓๒ บาท) 

        จํานวน  ๓,๒๐๐  บาท 

    

หมายเหต:ุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ 



๘ 

๑๑. กิจกรรมการดําเนินงานและแผนการเบิกจายงบประมาณของโครงการ (PDCA) 

 

 

กิจกรรม/

ขั้นตอน 

การดําเนินงานและแผนการเบิกจายงบประมาณของโครงการ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) ระบุขั้นตอนการวางแผน 

๑.ขออนุมัติ

โครงการ 

            

๒.ขออนุมัติ

ดําเนินการ 

            

๓.ประชุมการ

ทํางาน/เชิญ

วิทยากร 

            

             

 

ขั้นดําเนินการ (D) ระบุขั้นตอนการดําเนินงาน 

๑.จัดทําเอกสาร             

๒.จัดประชุม             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ระบุขั้นตอนการประเมินผล 

๑.จัดทําแบบ

ประเมิน 

            

๒.แจก-เก็บแบบ

ประเมิน 

            

๓.วิเคราะหและ

สรุปผลการ

ประชุม 

            

๔.รายงานผล             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

นําขอเสนอแนะ

จากผูบริหารและ

ผูที่เก่ียวของมา 

            



๙ 

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานใน

ครั้งตอไป 
 

๑๒. ระยะเวลาการดําเนินโครงงาน 

 วันอาทิตยที่ ๒๘ – วันจันทรที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑๓. สถานที่ศกึษาดูงาน :  หองประชุมพระเทพวรมุนีฯ วิทยาลัยสงฆนครพนม 
 

๑๔. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

 ๑๔.๑. นิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูและจัดทําตัวชี้วัดของหลักสูตรได 

 ๑๔.๒. นิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ถูกตองได 

๑๕. ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกปญหาในการดําเนินโครงการ 

 - ระยะเวลาในการดูงานนอยเกินไป 

๑๖. แนวทางการแกไขปญหา 

 - เพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาดูงาน



10 
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แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๒๘-๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 

ตอนท่ี ๑ : ขอมูลทั่วไป (กรุณาทําเครื่องหมาย ที่ตรงกับความคดิเหน็ของทานมากที่สุด 
สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา 

    บรรพชิต 

    คฤหัสถ 

 

     นอยกวา ๒๑ ป 

     ๒๑ – ๓๐ ป 

     ๓๑ – ๔๐ ป 

     ๔๑ ปข้ึนไป 

     กําลังศึกษาปรญิญาตร ี

     ปริญญาตร ี

     ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก 

 

สวนที่ ๒: โปรดทําเครื่องหมายถูก √ ลงในชองใหถูกตองตามความเปนจริง 

 

ที ่

 

รายการ 
มา

กท
ี่สดุ

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ทานมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมครั้งนีม้ากนอยเพียงใด     

๒ ระยะเวลาในการดําเนินการอบรมมีความเหมาะสม     

๓ สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม     

๔ ทานมคีวามรูกอนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ     

๕ การบรรยาย “การวิเคราะหตวัชี้วัด และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู” 

วาที่รอยตรี ดร.นพินธ บรรพสาร มีความนาสนใจ และตอยอดได 

    

๖ การบรรยาย “การวิเคราะหตวัชี้วัด และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู” 

ดร.ยศกร  สิทธิศักดิไ์พบูลย  มีความนาสนใจ และตอยอดได 

    

๗ นิสิตสามารถทําตัวชี้วัดของหลักสูตรได     

๘ ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดจริงเมื่อตองปฏบิัติการสอนใน

สถานศกึษา 

    

๙ ทานสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรูไดอยางถูกตอง     

๑๐ ทานมีความรูเพ่ิมมากข้ึนหลังเขารวมโครงการนี ้     
 

 

 

 



 

 
 

ตอนท่ี ๓. ขอเสนอแนะ 

            

            

             

  



 

 
 

ประมวลภาพประกอบ 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



๑ 
 

 
โครงการจัดการความรูด้้านผลิตบัณฑติและงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ประจำปีงบประมาณ 25๖๓ 

วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563 
โดย นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 

อาจารย์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 



๒ 
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๓ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 
ระหว่างวันที่  11 – 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

……………………………….. 
 

๑. แผนงาน  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
   งบประมาณ   เงินรายได้ 
๒. ผลผลิตที่   2: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
๓. โครงการที่   ....................................................................... 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
๕. ผู้สรุปโครงการ (ถ้ามี) นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
๖. หลักการและเหตุผล   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เห็นความสำคัญของการจัดการ
ความรู้ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ท่ีมองคนในองค์กรเป็นทรัพย์อันมีค่าเนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ที่
มีความเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี ่ยนแปลง ทำให้ คนในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ และ คุณภาพ ต้องสามารถทำงานได้เองอย่างรอบด้าน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ความมุ่งมั่นต่อองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมายซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีสมรรถนะสูง เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้
องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างมาก รวดเร็ว นั่นคือองค์กรต้องมี
ความสามารถในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการจัดการความรู้เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ให้กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันเม่ือบุคลการมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตได้ 
การวิจัย ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ผู้สอนจำเป็นต้องมี เนื่องการวิจัยคือกระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริงที่มี
ระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้ ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ๆ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้หรือความ
จริงเพื่อสร้างเป็นกฎ สูตร ทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพื่อนำไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ มี
จุดมุ่งหมายในการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง  
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จึงได้เล็งเห็นถึงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้
เพ่ือถ่ายทอดให้กับนิสิตต่อไป 
 
 ๗. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตบัณฑิต
และงานวิจัย 
 ๗.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 
 ๗.3 เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๘. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์ฯ ยุทธศาสตร์ที่; 
ระดับ ประเภท ข้อที่ เรื่อง 
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: 
HEd) 

กลยุทธ์ 1.1.3 ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ หน่วยงาน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องในการส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
การทำงาน 

 
๙. สอดคล้องกับองค์ประกอบที่/ตัวบ่งชี้ที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ:  
 

ระดับ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็น 
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในหลักสูตร/
วิทยาลัยสงฆ ์

๔ 
 

๔.๑ 
 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

 
 ๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ -ไตรมาสที่ ........................... 

 วันที่ 11 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
๑๑. สถานที่ดำเนินงาน  ห้องประชุมพลโทสนธยา ศรีเจริญ ชั้น 2 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๑๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน    35     รูป/คน ประกอบด้วย 
        ๙.๑ กลุ่มวิทยากร   จำนวน        4   รูป/คน 
 ๙.๒ กลุ่มคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จำนวน        31  รูป/คน 
๑๓. งบประมาณ   

๑๓.๑ งบประมาณท่ีได้รับ   49,942 บาท  
๑๓.๒ งบประมาณท่ีจ่ายจริง  49,942 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
๑๓.๓ งบประมาณเหลือจ่าย  .............-........... บาท คิดเป็น........-............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

๑๔. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 

รายงานตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) ผลการดำเนินงาน 
ตามที่ตั้งในโครงการ ค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ 

โครงการจัดการความรู้ด้านผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย 

  

๒. ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ของกลุ่มเป้าหมาย) 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

๓.ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมที่เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการความรู้
ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการความรู้
ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

  

4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับดี (>๓.๕๑) 

โครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด  (๔.05) 
 

  

 

สรุปตัวช้ีวัด บรรลุจำนวน 4 ตัว ไม่บรรลุ    -    ตัว      คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
๑๕. สรุปกิจกรรมโดยย่อ 
 โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระหว่างวันที่ ๑1 – ๑3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย และ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) และเพ่ือรองรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและวิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดยมีกิจกรรมตามแผนกำหนดการ ดังนี้ 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 
08.00 น. – 08.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน 
08.30 น. – 08.45 น.  โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

-  พิธีเปิดโครงการฯ โดย พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ. ดร.  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  

08.45 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 
โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน 

10.15 น. – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 น. – 11.45 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน (ต่อ) 

11.45 น. – 13.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. – 14.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 



๖ 
 

โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน (ต่อ) 

14.30 น. – 14.45 น.  พักฉันน้ำปานะ 
14.45 น. – 17.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน (ต่อ) 

17.30 น. – 18.30 น.  พักฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น 
18.30 น. – 20.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน (ต่อ) 

ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 
08.00 น. – 08.30 น.  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน 
08.30 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ 
10.15 น. – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 น. – 11.45 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ (ต่อ) 
11.45 น. – 13.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. – 14.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ (ต่อ) 
14.30 น. – 14.45 น.  พักฉันน้ำปานะ 
14.45 น. – 17.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ (ต่อ) 
17.30 น. – 18.30 น.  พักฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น 
18.30 น. – 20.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ (ต่อ) 
เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 
08.00 น. – 08.30 น.  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน 
08.30 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย 
10.15 น. – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 น. – 11.45 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 
11.45 น. – 13.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. – 14.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 
14.30 น. – 14.45 น.  พักฉันน้ำปานะ 
14.45 น. – 17.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 
17.30 น. – 18.30 น.  พักฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น 



๗ 
 

18.30 น. – 20.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 
โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

20.30 น.   ปิดโครงการ 
 
 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจยั 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 – เสาร์ที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
.................................................................................................................... 

กรอบการประเมิน เพื่อให้ผู ้จัดโครงการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของตนเอง และนำไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อไป โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ระดับความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย 
  มากที่สุด/ดีมาก   ๔.๕๑ - ๕.๐๐ 
  มาก/ดี    ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
  ปานกลาง/พอใช้   ๒.๕๑ - ๓.๕๐ 
  น้อย    ๑.๕๑ - ๒.๕๐ 
  น้อยที่สุด   ๑.๐๐ - ๑.๕๐ 
   
 ได้แจกแบบประเมินโครงการฯ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 ชุด ได้รับแบบประเมินความพึง
พอใจคืน จำนวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.90 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี ๑ แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ 
 

เพศ N=๗ 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 20 66.66 
หญิง 10 33.33 
รวม   

 

 จากตาราง ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นเพศชาย จำนวน 20 รูป/คน คิดเป็น   
ร้อยละ 66.66 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
ตาราง 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 
  

 
รายการประเมิน 

N=30 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.วัตถุประสงค์โครงการ    
   ๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ผลิตบัณฑติและงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

4.03 0.32 มาก 

   ๑.๒ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจดัการ
ความรู้ (KM) 

4.03 0.41 มาก 

   ๑.๓ สามารถนำไปประกอบงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม  

4.07 0.37 มาก 

2. กระบวนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม    
๒.1 กระบวนการจดักิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การ
จัดงาน 

4.07 0.45 มาก 

2.2 มีการประชาสัมพันธล์่วงหน้าและทั่วถึง 4.03 0.61 มาก 
2.3 ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.07 0.45 มาก 
3. ด้านวิทยากร    
3.1 ความรอบรู้ในเนื้อหา ชัดเจน ตรงประเด็น 4.03 0.18 มาก 
3.2 ความสามารถในการสอบคำถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
ให้คำแนะนำ 

4.07 0.45 มาก 

3.3 ความเหมาะสมในดา้นบุคลกิภาพ/การแต่งกาย 4.03 0.32 มาก 
4. ด้านคุณภาพ    
4.1 สามารถนำความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ    
ไปใช้ประโยชน์หรือปรับใช้ในการทำงาน 

4.10 0.31 มาก 

5. ด้านความรู้    
5.1 ก่อนเข้าร่วมมีความรู้เกีย่วกับหัวข้อโครงการ 4.00 0.37 มาก 
5.2 หลังเข้าร่วมมีความรูเ้กี่ยวกบัหัวข้อโครงการ 4.13 0.43 มาก 
6. ความพึงพอใจโดยราม 4.03 0.41 มาก 
รวม 4.05 0.39 มาก 

   
 จากตาราง ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการจัดการความรู้ด้านผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย วันที่11 – 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมทุก
ประเด็น ระดับ4.00, 4.03, 4.07 และระดับ 4.13 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 4.05) เมื่อพิจารณาในแต่
ละประเด็นผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก ในทุก
คำถาม 
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ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๓.๑ สิ่งที่คาดหวังก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 - ความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - การเขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 
๓.๒ สิ่งที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ 
 - แหล่งทุนในการวิจัย 
 - ขั้นตอนในการเสนอโครงการวิจัย 
 
๓.๓ ข้อเสนอแนะที่ควรรีบดำเนินการ  
 - ต้องการให้จัดโครงการเกี่ยวกับงานวิจัยและเขียนบทความเพ่ือนำเสนอ TCI ฐาน 1 
 
 
การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุสรรคการดำเนินงาน การนำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข  
ปี ๒๕๖4 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ  
    ผู้เข้าร่วมโครงการมีเวลาน้อย (3 วันในโครงการ) 
ในการเขียนโครงการวิจัย ทำให้ไม่สามารถเขียน
โครงการวิจัยที่ดีได ้

    แจ้งให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้เขียนโครงการวิจัย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพื่อมานำเสนอในการ
อบรม จะทำให้ไม่เสียเวลาและได้ร ับคำแนะนำ
เกี่ยวกับโครงการวิจัยของตน 
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ภาคผนวก ก 
(รูปภาพกิจกรรม) 
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ภาคผนวก ข 
(เอกสารต่าง ๆ) 
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กำหนดการ 

โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจยั 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 – เสาร์ที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

********************************* 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 

08.00 น. – 08.30 น. คณาจารย ์เจ้าหน้าที ่ลงทะเบียน 

08.30 น. – 08.45 น. โครงการจัดการความรู้ดา้นผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

- พิธีเปิดโครงการฯ โดย พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ. ดร.  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆน์ครพนม  

08.45 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 

และทีมงาน 

10.15 น. – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 น. – 11.45 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 

และทีมงาน (ต่อ) 

11.45 น. – 13.00 น. ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 

และทีมงาน (ต่อ) 

14.30 น. – 14.45 น. พักฉันน้ำปานะ 

14.45 น. – 17.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 

และทีมงาน (ต่อ) 

17.30 น. – 18.30 น. พักฉันน้ำปานะ / รบัประทานอาหารเยน็ 
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18.30 น. – 20.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร ์

และทีมงาน (ต่อ) 

ศุกร์ที ่12 มิถุนายน 2563 

08.00 น. – 08.30 น. คณาจารย ์เจ้าหน้าที ่ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ ์

10.15 น. – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 น. – 11.45 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ์ (ตอ่) 

11.45 น. – 13.00 น. ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ์ (ตอ่) 

14.30 น. – 14.45 น. พักฉันน้ำปานะ 

14.45 น. – 17.00 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ์ (ตอ่) 

17.30 น. – 18.30 น. พักฉันน้ำปานะ / รบัประทานอาหารเยน็ 

18.30 น. – 20.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ์ (ตอ่) 

เสาร์ที ่13 มิถุนายน 2563 

08.00 น. – 08.30 น. คณาจารย ์เจ้าหน้าที ่ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย 

10.15 น. – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 น. – 11.45 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

11.45 น. – 13.00 น. ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 
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13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

14.30 น. – 14.45 น. พักฉันน้ำปานะ 

14.45 น. – 17.00 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

17.30 น. – 18.30 น. พักฉันน้ำปานะ / รบัประทานอาหารเยน็ 

18.30 น. – 20.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

20.30 น.   ปิดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 
 



๒๖ 
 

 
 
 



๒๗ 
 

 



 
 

 
โครงการจัดการความรูด้้านผลิตบัณฑติและงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ประจำปีงบประมาณ 25๖๔ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

โดย นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
อาจารย ์

 

 
 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 



๒ 

 

สารบัญ  

ชื่อโครงการ ......................................................................................... ๓ 
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ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ.................................................................... ๓ 
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วัตถุประสงค์......................................................................................... 3 
งบประมาณ........................................................................................... 5 
ผลการดำเนินโครงการ/ 
กิจกรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ................................. 5 
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การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/ 
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๓ 

 

โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจยั 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ประจำปีงบประมาณ 25๖๔ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

........................................ 
 

๑. แผนงาน  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
   งบประมาณ   เงินรายได้ 
๒. ผลผลิตที่    ....................................................................... 
๓. โครงการที่   ....................................................................... 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
๕. ผู้สรุปโครงการ (ถ้ามี) นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
๖. หลกัการและเหตุผล   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เห็นความสำคัญของการ
จัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการสมยัใหม่ที่มองคนในองคก์รเปน็ทรัพย์อันมคี่าเนือ่งจากกระแสยุค
โลกาภิวัฒน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรบัตวักับการเปลี่ยนแปลง ทำให้คนใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ และ คุณภาพ ต้องสามารถทำงานได้เองอย่างรอบด้าน และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นได้ มีความมุ่งมั่นต่อองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมายซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีสมรรถนะสูง 
เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้องค์กรให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว นั่นคือองค์กรต้องมีความสามารถในการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และการจัดการ
ความรู ้เป็นแนวทางหนึ่งที ่ทำให้เกิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ ่มให้กับองค์กร ให้กลายเป็น ผู้มี
ความสามารถในการแข่งขันเมื่อบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ก็จะสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตได้ 

การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย เป็นปัจจัยหลักที่บุคลากรในสถาบันต้องมี 
เนื่องจากการผลิตบัณฑิต และผลงานวิจัยของบุคลากรนั้น จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
เดินไปข้างหน้าได้อย่างทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จึงได้เล็งเห็นถึงการให้ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัยให้แก่บุคลากร  จึงได้จัดทำโครงการการจัดการ
ความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อต่อยอดด้านการทำงาน
ต่อไป 
 
๗.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพื่อให้บุคลากรวิทยาลยัสงฆ์นครพนม มีความรู้ ความเข้าใจในการจดัการความรู้ด้านผลิต
บัณฑิตและงานวิจัยเบื้องต้น 
 ๗.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 ๗.3 เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลกัสูตรและวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 



๔ 

 

 
๘. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์ฯ ยุทธศาสตร์ที่; 

ระดับ ประเภท ข้อที่ เรื่อง 
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
กลยุทธ์ 1.1.3 ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ หน่วยงาน และ

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
การทำงาน 

 
๙. สอดคล้องกับองค์ประกอบท่ี/ตัวบ่งช้ีที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ:  

ระดับ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเด็น 
ระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษา
ภายในหลักสตูร/
วิทยาลัยสงฆ ์

๔ 

 

๔.๑ 

 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 

  
๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ -ไตรมาสที่ 3 
 ในวันจันทร์ที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

๑๑. สถานที่ดำเนินงาน ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 
 
๑๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด   ๓๐    รูป/คน  
 คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
  
๑๓. งบประมาณ  

๑๓.๑ งบประมาณท่ีได้รับ   3,600 บาท  
๑๓.๒ งบประมาณท่ีจ่ายจริง  3,600 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
๑๓.๓ งบประมาณเหลือจ่าย    - บาท  คิดเป็นร้อยละ - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

๑๔. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 

รายงานตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) ผลการดำเนินงาน 

ตามที่ตั้งในโครงการ ค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. จำนวนของผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมจริง ไมต่่ำกว่าจำนวนผู้
เข้ารบัการฝึกอบรมตาม
เป้าหมายโครงการทีก่ำหนดไว ้

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 
รูป/คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 
รูปคน 

  

2. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัความเหมาะสมของ
กระบวนการฝกึอบรมในภาพรวม 
อยู่ในระดับ   ไม่นอ้ยกวา่ 3.85 

ค่าเฉลี่ยของการอบรมโดย
ภาพรวม = 4.22 

  

 

สรุปตัวช้ีวัด บรรลุจำนวน 2 ตัว ไม่บรรลุ    -    ตัว      คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

๑๕. สรุปกิจกรรมโดยย่อ 
 โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดขึ้นผ่าน application zoom ในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 โดยเริ่มตั้งแต ่

เวลา 08.45 – 09.00 น.      ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้า program zoom  
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

เวลา 09.00 – 09.30 น.      พิธีเปิดโครงการโครงการสัมมนาวิชาการ: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
             วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
          - ดร. ศตพล ใจสบาย รักษาการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร 
           ประธานในพิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
                   - กล่าวรายงานโดย  
           Mr.Yukesh Shakya อาจารย์ประจำหลักสูตร  

        สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
                            - ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน 
เวลา 09.30 – 11.30 น.       ฟังการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านผลิต

บัณฑิตและงานวิจัย 
 โดย รศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์คณะการบัญชี

และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 



๖ 

 

เวลา 11.30 – 12.30 น.       พักกลางวัน 

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.     ฟังการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย” (ต่อ) 

 เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.    ผู้เข้าอบรมและวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เวลา ๑๖.๓๐ น.         ปิดโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
ประจำปีงบประมาณ 25๖๔ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
ผ่าน application ZOOM 

 
กรอบการประเมิน เพ่ือให้ผู้จัดโครงการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของตนเอง และนำไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อไป โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามออนไลน์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ระดับความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย 
  มากที่สุด/ดีมาก   ๔.๕๑ - ๕.๐๐ 
  มาก/ดี    ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
  ปานกลาง/พอใช้   ๒.๕๑ - ๓.๕๐ 
  น้อย    ๑.๕๑ - ๒.๕๐ 
  น้อยที่สุด   ๑.๐๐ - ๑.๕๐ 
   
ตอนที่ 1  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 รูป/คน ไดท้ำแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 32 รปู/คน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด  
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นบรรพชิตจำนวน 7 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.9 
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นฆราวาสชายจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นฆราวาสหญิงจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 
ผู้บริหาร จำนวน 3 รูป/คน คดิเป็นร้อยละ 9.4 
บุคลากรฝ่ายวิชาการ จำนวน 18 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 11 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 
ตอนที่ 2 รายการประเมิน 
ข้อ รายการ �̅� S.D ผลลัพธ์ 
ประเด็นด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรูด้้านผลติบัณฑติ

และงานวิจัยเบื้องต้น 
3.81 1 มาก 

๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่องการจดัการความรู ้ 4.06 0.95 มาก 
3 สามารถนำไปประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร

และระดับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
4.16 0.77 มาก 



๘ 

 

ประเด็นด้านกระบวนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑ กระบวนการจดักิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 4.31 0.64 มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธล์่วงหน้าและทั่วถึง 4.53 0.57 มากที่สุด 
๓ ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.44 0.50 มาก 
ประเด็นด้านวิทยากร 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหา ชัดเจน ตรงประเด็น 4.38 0.49 มาก 
๒ ความสามารถในการสอบคำถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ 4.50 0.57 มาก 
๓ ความเหมาะสมในด้านบุคลิกภาพ 4.50 0.51 มาก 
ประเด็นด้านคุณภาพ 
๑ สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ    

ไปใช้ประโยชน์หรือปรับใช้ในการทำงาน 

4.34 0.65 มาก 

ประเด็นด้านความรู ้
๑ ก่อนเข้าร่วมมีความรู้เกีย่วกับหัวข้อโครงการ 3.28 0.99 มาก 
๒ หลังเข้าร่วมมีความรูเ้กี่ยวกับหัวขอ้โครงการ 4.06 0.72 มาก 
ประเด็นด้านความพึงพอใจ 
๑๐ ความพึงพอใจโดยรวม 4.53 0.51 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าและทั่วถึง
อยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.53 รองลงมาคือประเด็นด้านวิทยากรที่สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
คำแนะนะ และมีความเหมาะสมในด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.50 ถัดมาผู้ตอบแบบประเมินมี
ความพึงพอใจในกระบวนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมด้านระยะเวลาในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม และ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงานอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.44 และ 
4.31 ตามลำดับ 
 เมื่อถามถึงประเด็นด้านโครงการสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ผู้ตอบแบสอบถามมี
ความถึงพอใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและ
งานวิจัยเบื้องต้น ข้อ 2 คือ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้  และข้อ 3 คือ สามารถนำไป
ประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม อยู่ในระดับมาก 
เฉลี่ย 3.81, 4.16, และ 4.06 ตามลำดับ  

และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เฉลี่ย 
4.53 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ควรนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
- หากได้จัดการอบรม on site จะดีมาก 
- อยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้บ่อย ๆ   
    

 



๙ 

 

การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 

 

การนำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข  

ปี ๒๕๖5 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ควรจัดโครงการแบบ on site หากสถานการณ์เกี่ยวกับ covid-19 คลี่คลาย จะมี
การจัดโครงการแบบ on site 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารต่าง ๆ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ประจำปีงบประมาณ 25๖๔ 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

โดย นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
อาจารย ์

 
 

 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
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โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
ประจำปีงบประมาณ 25๖๔ 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

........................................ 
 

๑. แผนงาน  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
   งบประมาณ   เงินรายได้ 
๒. ผลผลิตที่    ....................................................................... 
๓. โครงการที่   ....................................................................... 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
๕. ผู้สรุปโครงการ (ถ้ามี) นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
๖. หลักการและเหตุผล   
 การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากล เป็นเกณฑ์การชี้วัดคุณภาพของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมที่สำคัญ
อย่างหนึ่ง ที่ผ่านมาวิทยาลัยสงฆ์นครพนมได้มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรให้ตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 อย่างไรก็ตาม การเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครพนมที่มีศักยภาพในการเขียน
บทความยังไม่มีบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติมากนัก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีบุคลากรที่ได้ตีพิมพ์น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากร
ของวิทยาลัย ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ และ
ต้องการความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเชิงวิชาการเพื่อการสื่อสารบทความเพื่อให้ได้รับการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จึงได้จัดโครงการอบรมการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มทักษะและ
ความสามารถในการเขียนและปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๗.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรใหม้ีความรู้ มทีักษะและความสามารถในการเขียน
บทความวิจัยและบทความวชิาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



๔ 

 

 ๗.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปรบัปรงุแก้ไขบทความวิจยัและบทความวิชาการของตนเองได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตแิละนานาชาติ 
 ๗.3 เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลกัสูตรและวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 
 
๘. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์ฯ ยุทธศาสตร์ที่; 

ระดับ ประเภท ข้อที่ เรื่อง 
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
เป้าประสงค์  ๕.๑ ระบบการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ ๕.๑.๒ เร่งรัดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินการพัฒนา

บุคลากรตามแผน 
 
๙. สอดคล้องกับองค์ประกอบท่ี/ตัวบ่งช้ีที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ:  

ระดับ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็น 
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในหลักสูตร/
วิทยาลัยสงฆ ์

๔ 

 

๔.๑ 

 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 

  
๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ -ไตรมาสที่ 3 
 ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

๑๑. สถานที่ดำเนินงาน ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 
 
๑๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด   ๓๖    รูป/คน  
 คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
  
๑๓. งบประมาณ  

๑๓.๑ งบประมาณท่ีได้รับ   3,600 บาท  
๑๓.๒ งบประมาณท่ีจ่ายจริง  3,600 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
๑๓.๓ งบประมาณเหลือจ่าย    - บาท  คิดเป็นร้อยละ - 

  
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
 

๑๔. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 

รายงานตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) ผลการดำเนินงาน 

ตามที่ตั้งในโครงการ ค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. จำนวนของผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมจริง ไมต่่ำกว่าจำนวนผู้
เข้ารบัการฝึกอบรมตาม
เป้าหมายโครงการทีก่ำหนดไว ้

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36
รูป/คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 
รูปคน 

  

2. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัความเหมาะสมของ
กระบวนการฝกึอบรมในภาพรวม 
อยู่ในระดับ   ไม่นอ้ยกวา่ 3.85 

ค่าเฉลี่ยของการอบรมโดย
ภาพรวม = 4.20 

  

 

สรุปตัวช้ีวัด บรรลุจำนวน 2 ตัว ไม่บรรลุ    -    ตัว      คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑๕. สรุปกิจกรรมโดยย่อ 
 โครงการจัดทำและบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดขึ้นผ่าน application zoom ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มตั้งแต่ 
เวลา 08.45 – 09.00 น.      ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้า program zoom  

เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
เวลา 09.00 – 09.30 น.      พิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ          
- พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

           ประธานในพิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
                   - กล่าวรายงานโดย  
           ดร. ศตพล ใจสบาย  

          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ประธานหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
                            - ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน 
เวลา 09.30 – 11.30 น.        ฟังการบรรยายหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษให้มีประสทิธภิาพ”  
 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกลุ 
 อาจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เวลา 11.30 – 12.30 น.        พักกลางวัน 



๖ 

 

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.        ฟังการบรรยายหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้มีประสทิธภิาพ” (ต่อ) 

 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกลุ 
 อาจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       ผู้เข้าอบรมและวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เวลา ๑๖.๓๐ น.        ปิดโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มี

ประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ประจำปีงบประมาณ 25๖๔ 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  
ผ่าน application ZOOM 

 
กรอบการประเมิน เพ่ือให้ผู้จัดโครงการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของตนเอง และนำไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อไป โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามออนไลน์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ระดับความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย 
  มากที่สุด/ดีมาก   ๔.๕๑ - ๕.๐๐ 
  มาก/ดี    ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
  ปานกลาง/พอใช้   ๒.๕๑ - ๓.๕๐ 
  น้อย    ๑.๕๑ - ๒.๕๐ 
  น้อยที่สุด   ๑.๐๐ - ๑.๕๐ 
   
ตอนที่ 1  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 รูป/คน ไดท้ำแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 33 รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ 91.66 โดยมีรายละเอียด  
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นบรรพชิตจำนวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 24.2 
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นฆราวาสชายจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นฆราวาสหญิงจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 
ผู้บริหาร จำนวน 4 รูป/คน คดิเป็นร้อยละ 12.1 
บุคลากรฝ่ายวิชาการ จำนวน 21 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 8 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ตอนที่ 2 รายการประเมิน 
ข้อ รายการ �̅� S.D ผลลัพธ์ 
ประเด็นด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการเขียนบทความ

วิจัยและบทความวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.18 0.77 มาก 

๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับปรงุแก้ไขบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ

4.15 0.72 มาก 

3 สามารถนำไปประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร
และระดับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

4.16 0.86 มาก 

ประเด็นด้านกระบวนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑ กระบวนการจดักิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 4.24 0.71 มาก 
๒ มีการประชาสัมพันธล์่วงหน้าและทั่วถึง 4.09 0.74 มาก 
๓ ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.15 0.74 มาก 
ประเด็นด้านวิทยากร 
๑ ความรอบรู้ในเนื้อหา ชัดเจน ตรงประเด็น 4.27 0.66 มาก 
๒ ความสามารถในการตอบคำถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ 4.17 0.75 มาก 
๓ ความเหมาะสมในด้านบุคลิกภาพ 4.33 0.62 มาก 
ประเด็นด้านคุณภาพ 
๑ สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ    

ไปใช้ประโยชน์หรือปรับใช้ในการทำงาน 

4.18 0.82 มาก 

ประเด็นด้านความรู ้
๑ ก่อนเข้าร่วมมีความรู้เกีย่วกับหัวข้อโครงการ 4.06 0.79 มาก 
๒ หลังเข้าร่วมมีความรูเ้กี่ยวกับหัวขอ้โครงการ 4.21 0.75 มาก 
ประเด็นด้านความพึงพอใจ 
๑๐ ความพึงพอใจโดยรวม 4.33 0.73 มาก 

 
จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมในด้านบุคลิกภาพของวิทยากรอยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือวิทยากรมีความรอบรู้ในเนื้อหา ชัดเจน ตรงประเด็น อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 
4.27  
เมื่อสอบถามประเด็นด้านกระบวนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงานอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือด้าน
ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.15 
สำหรับประเด็นด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งด้าน 
ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ มีทักษะและความสามารถในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ด้านสามารถนำไปประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม และด้านผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  โดยมี



๙ 

 

คะแนนเฉลี ่ย 4.18, 4.16 และ 4.15 ตามลำดับ และค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจโดยรวมของผู ้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คือ เฉลี่ย 4.33 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- อยากให้จัดอบรม onsite 
- ควรมีการติดตามงาน บทความวิจัย   
    

การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 

 

การนำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข  

ปี ๒๕๖5 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

อยากให้มีการจัดอบรม onsite   หากสถานการณ์ covid-19 ด ีข ึ ้น จะม ีการจัด
โครงการแบบ onsite 

ควรมีการติดตามงาน บทความวิจัย ว ิทยาล ัยสงฆ ์นครพนม จะจ ัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ด้านการผลิตบทความวิจัย บทความวิชาการ 
ตำรา งานวิจัย อย่างต่อเนื่องเพื ่อติดตามงานเป็น
ระยะๆ  
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ภาคผนวก ก 
เอกสารต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 
 



๑๒ 

 

 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 



๑๖ 

 

 
 

 



๑๗ 

 

 
 



๑๘ 

 

 
 



๑๙ 

 

 
 



๒๐ 

 

 

 
 



๒๑ 

 

 
 



๒๒ 

 

 
 



๒๓ 

 

 
 



๒๔ 

 

 
 



๒๕ 

 

 
 



๒๖ 

 

 
 



๒๗ 

 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


