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โครงการ   การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active  Learning)และศึกษาดูงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ Icon Plus Academy ประเทศสิงค์โปร์ 
 

ความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
พัฒนาระบบงานให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

หลักการและเหตุผล 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีวิสัยทัศน์ที่ส าคัญคือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดย 

มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญดังนี้ 
    1.สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง 

มาตรฐานสากล 
    2.สร้างความรู้และนวัตกรรมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับ ปัจเจกบุคคล ชุมชน

องค์กรและภาคการผลิต 
     3.ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 
     4.ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่  

งดงามภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
 5.เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
 6.ก าหนด แนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน
ระดับสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไดก้ าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และด ารงตนอยู่ในท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมี
ความสุข จึงจัดท าโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ Icon Plus 
Academy  ประเทศสิงค์โปร์ โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
      1.  เพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้าน
วิชาการและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)  ในการเรียนการสอน 
      2.  เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  
(Active  Learning) การศึกษาจากการศึกษาดูงาน และร่วมสัมมนาวิชาการกับคณาจารย์ในต่างประเทศ 
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เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ     
 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน   20  คน 
 ด้านคุณภาพ   
 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 
ใฝ่รู้ (Active Learning)  ในการเรียนการสอนของตนเอง ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ดังกล่าว 
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  มีทักษะ  และประสบการณ์ในการ
ร่วมสัมมนาทางวิชาการกับนักวิชาการต่างประเทศ   
 

วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 วันที่ 22-29 มิถุนายน 2557  ณ Icon Plus Academy ประเทศสิงคโปร์ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณในการด าเนินโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ 

57-01-MR-07 จ านวน 1,340,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 1.  ค่าโดยสารเครื่องบินไป–กลับกรุงเทพฯ- สิงค์โปร์  250,000   บาท 
 2.  ค่าอบรม      600,000   บาท 
 3.  ค่าท่ีพัก      480,000   บาท 
 4.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงไป-กลับ      10,000   บาท 
   รวมทั้งสิ้น           1,340,000  บาท 

  
ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
 

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ขั้นวางแผนงาน(P) 
- ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จ
ของโครงการ 
- เสนออนุมัติโครงการ 
-จัดประชุมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
- อบรมและศึกษาดูงานณ ประเทศสิงค์โปร ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
-รวบรวมข้อมลูและผลการด าเนินงาน 
-วิเคราะห์ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
2. จัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ(ถ้ามี) 
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ผู้ประสานงานโครงการ 
 อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 
ใฝ่รู้ (Active Learning) ในการเรียนการสอนของตนเอง ตลอดจนสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ดังกล่าว 
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในต่างประเทศมีทักษะและประสบการณ์ในการร่วม
สัมมนาทางวิชาการกับนักวิชาการต่างประเทศ   
 

การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินความพึงพอใจของคณะครู คณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ 
 2. ดร.สุธาทิพย์  งามนิล 
 3. ผศ.ดร.ปราณี  ตปนียวรวงศ ์
 4. อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร 
 5. ดร.สาวิตร ี  ซัคลีย์ 
 6. อาจารย์ฐิติรัตน์  รักษาศรี 
 7. อาจารย์วิลุบล  สินธุมาลย์ 
 8. อาจารย์ศรัณยา เพ่งผล 
 9. อาจารย์นพดล  ชุ่มอินทร์ 
 10. อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ 
 11. อาจารย์วิไลลักษณา สร้อยศรี 
 12. ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
 13. ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
 14. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา 
 15. อาจารย์มาศกุล ภักดีอาษา 
 16. อาจารย์กมลวรรณ สุภากุล 
 17. อาจารย์จิราพร จรบุรี 
 18. อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ 
 19. อาจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ 
 20. อาจารย์ธนัช  ยอดด าเนิน 
  



4 
 

ก าหนดการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active  Learning) 
และศึกษาดูงาน ณ Icon Plus Academy ประเทศสิงค์โปร์ 

ระหว่างวันที่  22-29  มิถุนายน 2557 
***************************** 

 

วันอาทิตย์ที ่22 มิถุนายน 2557 
   10.00 น. พร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิเพ่ือ Check in (การบินไทย Counter D)   
 13.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 403 
 16.35 น. เดินทางถึงสนามบิน Changi ประเทศสิงค์โปร์  
   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.00-12.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.00-12.00 น.  อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.00-12.00 น.  อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00-12.00 น.  อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
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วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.00-12.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.00-12.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.00-12.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ ณ Icon Plus Academy 
16.30 น. เดินทางสู่สนามบิน Changi  
20.50 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 410  
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
********************* 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 การประเมนิโครงการการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active  Learning)และศึกษาดูงาน  
ณ Icon Plus Academy ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่  22-29  มิถุนายน 2557 คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน  20 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 เพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                แผนภาพที่ 1.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามเพศ 
 
  จากแผนภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรเป็นคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 20 คน 
เป็นเพศหญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และเพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25  
 

1.2 วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            แผนภาพที่ 1.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

25
%

75%

เพศ
ชาย หญิง

65%

35%

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
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  จากแผนภาพที่ 1.2  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรเป็นคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 20 คน 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 35 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

1. ระดับความพึงพอใจ 
  การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active  Learning) และ
ศึกษาดูงาน ณ Icon Plus Academy ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่  22-29  มิถุนายน 2557 คณะผู้ประเมินเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามความพึงพอใจ 5 ด้าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
 

    4.51 – 53.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
    3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
    2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
    1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
    1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 
 
1 ด้านกระบวนการและการติดต่อสื่อสาร 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านกระบวนการและการติดต่อสื่อสาร ในภาพรวม
แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการและการติดต่อสื่อสาร 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
x̅ S.D. แปลผล 

1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 3.93 0.62 มาก 
2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 4.21 0.58 มาก 
3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ชัดเจน 
รวดเร็ว  3.93 0.92 

 

ภาพรวม 4.03 0.71 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการและการ
ติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03) และเมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด าเนินการตรงเวลาและ
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม ( x̅ = 4.21) รองลงมาคือ กระบวนการและขั้นตอนการจัดการเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
และการประสานงาน การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ชัดเจน รวดเร็ว ( x̅ = 3.93) ตามล าดับ 
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2 ด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก ใน
ภาพรวมแสดงดังตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
x̅ S.D. แปลผล 

1. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานและตรงตามความ
ต้องการ 

3.57 0.76 มาก 

2. สถานที่จัดการอบรม สะดวกในการเดินทาง 4.07 0.62 มาก 
3. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม มีมาตรฐานและทันสมัย  4.00 0.68 มาก 
4. ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ เช่น ที่พัก อาหารและการ
เดินทาง 

4.21 0.58 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.66 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่ง
อ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97) และเมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมใน
การบริหารจัดการ เช่น ที่พัก อาหารและการเดินทาง (x̅ = 4.21) รองลงมาคือ สถานที่จัดการอบรม สะดวกใน
การเดินทาง (x̅ = 4.07) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม มีมาตรฐานและทันสมัย (x̅ = 4.00) และเนื้อหา
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานและตรงตามความต้องการ (x̅ = 3.57) ตามล าดับ 
 
3 ด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ ในภาพรวม
แสดงดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. แปลผล 
1. หัวข้อ/เนื้อหา มีความสอดคล้องเหมาะสม 3.36 0.63 ปานกลาง 
2. ประโยชน์ที่ได้รับตรงกับความต้องการ 3.50 0.76 มาก 
3. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 3.43 0.76 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.43 0.72 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ และ
การน าไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.43) และเมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่า รายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับตรงกับความต้องการ (x̅ = 3.50) รองลงมาคือ การน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  (x̅ = 3.43) และหัวข้อ/เนื้อหา มีความสอดคล้องเหมาะสม (x̅ = 3.36) 
ตามล าดับ 
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4 ด้านวิทยากรและผู้ประสานงาน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านวิทยากรและผู้ประสานงาน ในภาพรวมแสดงดัง
ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากรและผู้ประสานงาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. แปลผล 
1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

3.71 0.83 มาก 

2. วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการซักถาม/เสนอความคิดเห็น 3.93 0.83 มาก 
3. เจ้าหน้าที่/มักคุเทศก์ท้องถิ่น อ านวยความสะดวกและให้บริการ
ด้วยความเต็มใจสุภาพเป็นมิตรและเหมาะสม 

4.29 0.61 มาก 

ภาพรวม 3.98 0.76 มาก 
 
 จากตารางที่  4 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านวิทยากรและผู้
ประสานงาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98) และเมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่/มักคุเทศก์
ท้องถิ่น อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจสุภาพเป็นมิตรและเหมาะสม (x̅ = 4.26) รองลงมาคือ 
วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการซักถาม/เสนอความคิดเห็น (x̅ = 3.93) และวิทยากรมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (x̅ = 3.71) ตามล าดับ 
 
5 ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 
ในภาพรวมแสดงดังตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 4.21 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.21 0.58 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.21)  
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ  
 1. ควรจัดให้มีกิจกรรมโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประโยชน์ เป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบัน 
 2. ควรเพิ่มเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน หรือตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. ควรให้มีการดูเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ประเทศสิงคโปร์ 
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 4.เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมให้เป็น 2 สัปดาห์ 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินโครงการ  
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แบบประเมินโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active  Learning) 
ณ IconPlus Academy ประเทศสิงค์โปร์ 

ระหว่างวันที่  22-29  มิถุนายน 2557 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัว 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ    หญิง      ชาย 
2. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก    
ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจของท่าน 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการและการติดต่อสื่อสาร 
1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ      
2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอยา่งเหมาะสม      
3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ชัดเจน รวดเร็ว       
ด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานและตรงตามความต้องการ      
2. สถานท่ีจัดการอบรม สะดวกในการเดินทาง      
3. โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม มีมาตรฐานและทันสมยั       
4. ความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ เช่น ที่พัก อาหารและการเดินทาง      
ด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 
1. หัวข้อ/เนื้อหา มีความสอดคล้องเหมาะสม      
2. ประโยชน์ท่ีได้รับตรงกับความต้องการ      
3. การน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ประโยชนใ์นการจัดการเรยีนรู้แบบใฝรู่ ้      
ด้านวิทยาการและผู้ประสานงาน 
1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้      
2. วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการซักถาม/เสนอความคิดเห็น      

3. 
เจ้าหนา้ที่/มกัคุเทศก์ท้องถิ่น อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ  
สุภาพเป็นมิตรและเหมาะสม 

     

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ      
 

ตอนที่ 3ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นอื่นๆ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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บทความวชิาการ  
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ค าส่ัง/โครงการ 
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