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ตอนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ ฯ 

 
1.1 ชื่อโครงการ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

1.2 ลักษณะของโครงการ  
โครงการต่อเนื่อง 

1.3 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
1.4 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
1.6 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่ส าคัญคือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานสากล  จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว
พบว่า ครูผู้สอนคือปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง  ซึ่งในการพัฒนา
ทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
และสร้างให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพ่ือ
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น าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสม
กับบริบททางการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียน
การสอนโดยแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Learning Level) เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะและความสามารถในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ ประยุกต์ใช้ความรู้การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิค
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” ณ Francis Marion 
University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือเป็นการเตรียมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ให้พร้อมในการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ตลอดจนสร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการ
พัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1.7 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ทางด้านวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วย
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  ในการเรียนการ
สอน 

2) เพ่ือให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วย
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และร่วมสัมมนา
วิชาการกับคณาจารย์ในต่างประเทศ 

1.8 เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 10 คน เข้าร่วมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning)” 
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ด้านคุณภาพ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ

เรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)  ในการเรียนการสอนของตนเอง ตลอดจนสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะดังกล่าวให้กับผู้อ่ืนได้ 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และร่วมสัมมนาวิชาการกับ
คณาจารย์ในต่างประเทศ 

1.9 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ขั้นเตรียมความพร้อม 
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและการเดินทางขอ VISA  

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 
ขั้นอบรมเชิงปฏิบัติการ (ในต่างประเทศ) 
ระหว่างวันที่  7 - 25  มิถุนายน  2562 

1.10 งบประมาณ 
จากงบประมาณรายได้ รหัส...................... จ านวนเงิน 1,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  ขั้นเตรียมความพร้อม (ขอวีซ่า) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.1) ค่าท าวีซ่า (10,000 บาท x 10 คน) 100,000 
1.2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้มหาวิทยาลัย (ท าวีซ่า) ไป-กลับ 240กมx2เที่ยวx4บาท 1,920 
1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงานขับรถ (240 บาท x 1 วัน x 11 คน) 2,640 
1.4) ค่าผ่านทางพิเศษ ไป-กลับ (2 เที่ยว) 300 

รวมเงิน 104,860 

2)  ขั้นอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

2.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน จ านวน 2 คน วันละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 21,600 
2.2) ค่าอาหารกลางวัน 3 วัน วันละ 1 มื้อ 12 คน คนละ 100 บาท  3,600 

รวมเงิน 25,200 

3)  ขั้นอบรมเชิงปฏิบัติการในต่างประเทศ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

3.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ-อเมริกา (65,000 บาท x 10 คน) 650,000 
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3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงในอเมริกา 17 วัน คนละ 21,000 บาท จ านวน 10 คน 210,000 
3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ รบั-ส่ง สนามบิน (240 บาท x 2 วัน x 1 คน) 480 
3.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบัสเล็กมหาวิทยาลัย รบั-ส่ง (นครสวรรค-์สนามบินสุวรรณ

ภูมิ) 4 เที่ยว 
9,060 

3.5 ค่าผ่านทางพิเศษ ไป-กลับ (4 เที่ยว) 400 
รวมเงิน 869,940 

1.11 ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

รายการ 
มค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ขั้นวางแผนงาน(P)          
- ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ร ะ ดั บ

ความส าเร็จของโครงการ 
         

- เสนออนุมัติโครงการ          
- จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น แ ล ะ

ประสานงานกับ ณ Francis Marion 
University (FMU) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

         

ขั้นด าเนินการ(D)          
- ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

ด้านภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ที่
ได้รับการคัดเลือก 

         

- อบรมและศึกษาดูงาน ณ Francis 
Marion University (FMU) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

         

ขั้นสรุปและประเมินผล(C)          
- รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงาน          
- วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิด

จากการด าเนินงาน 
         

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)          
- ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการ

ด าเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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- จัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเติม          

1.12 ผู้เสนอโครงการ 
อาจารย์ปราณี เนรมิตร  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 
อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง  อาจารย์ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้าน

วิชาการและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  ในการเรียนการสอน 

2) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  ด้วย
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และร่วมสัมมนา
วิชาการกับคณาจารย์ในต่างประเทศ 
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ตอนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการ ฯ 

 
2.1 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 

2.1.1 ก าหนดการอบรม ฯ 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ในโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ”การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” ระหว่างวันที่  4 - 6  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 ณ ห้อง
ประชุมสภา 1 อาคาร 14 ชั้น 8 มีดังนี ้

วันที ่ 4  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
09.00 น. - 12.00 น. อบรมเตรียมความพร้อม  เรื่ อง  Active Learning 

Methodologies โดย Mrs.Suneeta Chuamon และ 
Mr.Nirmal Dabral 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.00 น. อบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง Presentation Skills โดย 

Mrs.Suneeta Chuamon และ Mr.Nirmal Dabral 
วันที ่ 5  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
09.00 น. - 12.00 น. อบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง How to introduce yourself 

โดย Mrs.Suneeta Chuamon และ Mr.Nirmal Dabral 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.00 น. อบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง Note-Taking โดย 

Mrs.Suneeta Chuamon และ Mr.Nirmal Dabral 
วันที ่ 6  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
09.00 น. - 12.00 น. อบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง Introduction to PBL โดย 

Mrs.Suneeta Chuamon และ Mr.Nirmal Dabral 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.00 น. อบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง Preparation to Francis 

Marion University โดย ผู้ร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ
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ใฝ่รู้ (Active Learning) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

2.1.2 สรุปผลการอบรม ฯ 
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

”การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning)” ระหว่างวันที่  4 - 6  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภา 1 
อาคาร 14 ชั้น 8 สรุปดังนี้ 

1) ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามคณะ 

คณะ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
1. เทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาจารย์ศรัณรัตน์ คงม่ัน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการ

ผลิต 
ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ วิ ศ ว ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร

อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
2. ครุศาสตร์ อาจารย์เวนุกา ตาลาน ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร ส อ น

ภาษาอังกฤษ 
อาจารย์วรางคณา ก้อมน้อย คณิตศาสตร์ 

3. ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม 
อาจารย์สุรางค์ สุวาท 

ภาษาต่างประเทศ 

4. วิทยาการจัดการ อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผศ.จารุวรรณ ชอบประดิถ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และการจัดการ 
5. วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยี 
อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ดร.พิมรา ทองแสง วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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2) ความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม ฯ 
ผู้รายงานเก็บข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง แบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 

ของผู้เข้าร่วมอบรม ฯ สรุปได้ดังนี้  

ความรู้ ทักษะ 
ระดับความรู้ทักษะ ร้อยละของ

พัฒนาการ ก่อนเข้าร่วมอบรม ฯ หลังเข้าร่วมอบรม ฯ 

1. Active Learning 
Methodologies 

ปานกลาง  
(2.60, 1.24) 

มาก 
(4.15, 0.75) 

31 

2. Presentation Skills ปานกลาง  
(2.80, 1.03) 

มาก 
(4.20, 0.63) 

28 

3. How to introduce 
yourself 

ปานกลาง  
(3.05, 1.34) 

มากที่สุด 
(4.60, 0.46) 

31 

4. Note-Taking ปานกลาง  
(2.80, 1.03) 

มาก 
(4.30, 0.54) 

30 

5. Introduction to PBL น้อย  
(2.40, 1.07) 

มาก 
(4.10, 0.57) 

34 

6. Preparation to Francis 
Marion University 

น้อย  
(2.25, 1.06) 

มาก 
(4.35, 0.47) 

42 

จากตาราง พบว่า ความรู้ ทักษะ ที่ผู้เข้าร่วมอบรม มีพัฒนาการมากที่สุด คือ เรื่อง 
Preparation to Francis Marion University โดยวิทยากร ผู้ร่วมโครงการการจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 42 
ส่วนด้านที่ผู้เข้าร่วมอบรม มีพัฒนาการน้อยที่สุด คือ เรื่อง Presentation Skills โดย
วิทยากร Mrs. Suneeta Chuamon และ Mr. Nirmal Dabral มีพัฒนาการคิดเป็นร้อย
ละ 28 และผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ทักษะ หลังเข้าร่วมอบรม ฯ ในระดับมากขึ้นไป ทุก
ด้าน 
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3) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม ฯ 
ผู้รายงานเก็บข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง แบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 

ของผู้เข้าร่วมอบรม ฯ สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจรายประเด็น ความพึงพอใจ 

รายด้าน คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ด้านวิทยากร    

1.1 ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร 4.00 มาก 4.13 
(มาก) 1.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.20 มาก 

1.3 การตอบค าถาม 4.10 มาก 
1.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.20 มาก 

2. ด้านกิจกรรม    
2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.30 มาก 4.13 

(มาก) 2.2 ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.90 มาก 
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.20 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของเอกสาร 4.10 มาก 

3. ด้านสิ่งที่ได้รับจากการอบรม ฯ    
3.1 สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม ตรงตามความ
คาดหวัง 

4.00 มาก 4.18 
(มาก) 

3.2 สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม ช่วยพัฒนา
ผู้เข้าร่วมอบรม ฯ ในด้านความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะ หรือเจตคติ 

4.30 มาก 

3.3 สิ่ งที่ ได้ รับจากกิจกรรม สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4.30 มาก 

3.4 สิ่งทีไ่ด้รับจากกิจกรรม มีความเพียงพอ 4.10 มาก 

จากตาราง พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม ฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกด้าน ด้านที่
ผู้เข้าร่วมอบรม ฯ พึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งที่ได้รับจากการอบรม ฯ เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมอบรม ฯ มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ สิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรม ช่วยพัฒนาผู้เข้าร่วมอบรม ฯ ในด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ หรือเจตคติ 
และประเด็นสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
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4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม ฯ  เกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจในการอบรม ฯ ครั้ง

นี้ ประกอบด้วย ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยได้ความรู้เกี่ยวกับ 
PBL  วัฒนธรรมต่างชาติ การเตรียมตัวก่อนไปอเมริกา และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ 

ส่วนข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การเตรียมตัวและเตรียมเนื้อหาของวิทยากร ควร
เพ่ิมเรื่องการฝึก basic English speaking skill ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านให้มี
ความพร้อมในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

2.2 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” ณ Francis Marion University (FMU) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.2.1 ก าหนดการโครงการ ฯ 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดก าหนดการ ดังนี้ 

เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เดินทางถึง Florence เข้าที่พักในมหาวิทยาลยั  
อาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 เยี่ยมชมแนะน าสถานท่ีภายในและภายนอก  

รอบ ๆ มหาวิทยาลัย  
 

จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562      
9.00 น. รับประทานอาหารเช้า Cauthen Café (CEMC) 
10.00 น. ปฐมนิเทศ CEMC 225 โดย Dr. Tracy 

คณบดี FMU School of 
Education 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน The Cottage 
13.30 น. แนะน าการใช้งานห้องสมุดและรับบัตร

ประจ าตัว 
ห้องสมุด James A. Rogers 

15.00 น. รับคีย์การด์บ้านพัก Housing Office 
15.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั   
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น Red Bone Alley 
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อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562   
9.00 – 11.00 น. แนะน าเกี่ยวกับการเรียน CEMC 225 โดย John 

Petrush  
11.00 – 14.00 น. เรียน PBL CEMC 225 โดย Dr. Polly 

Haselden 
14.00 น. พักผ่อนและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย  Campus TBD 
17.30 น. 

 
แนะน าเกี่ยวกับ FLT โรงละครเล็ก โดย Dr. 

Haselden 

พุธ ท่ี 12 มิถุนายน 2562   
9.00 – 14.00 น. เรียน PBL CEMC 225 โดย Dr. Polly 

Haselden 
14.00 – 17.30 น. พักผ่อนและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย   
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น The Cottage 

พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562   
9.00 – 11.00 น. เรียน PBL CEMC 225 โดย Dr. Polly 

Haselden 
11.30 – 13.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ Florence County   โดย Dr. Polly Haselden 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
14.00 น. ทัศนศึกษาทางวัฒนธรรมเมือง Florence 

เยี่ยมชม FMU Performing Arts Center และ 
Florence Country Library 

 

 พักผ่อนและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น The Cottage 

ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562   
9.00 – 14.00 น. เรียน PBL CEMC 225  
14.30 – 17.00 น. พักผ่อนและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย   
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และชมการแข่งขันกีฬา

เบสบอลทมี Redwolves  
 

เสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562  
 

กิจกรรมเที่ยวชมเมือง Charleston, 
รัฐเซาท์แคโรไลนา เช่น ตลาด ทัวร์รอบเมือง 
หรือสถานท่ีทางประวตัิศาสตร ์
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อาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 พักผ่อนและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย   
 กิจกรรมอื่นๆ  

จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562   
9.00 – 14.00 น. เรียน PBL CEMC 225 โดย Dr. Polly 

Haselden 
14.30 – 17.00 น. พักผ่อนและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย   
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562   
9.00 – 14.00 น. เรียน PBL CEMC 225 โดย Dr. Polly 

Haselden 
14.30 – 17.00 น. พักผ่อนและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย   
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

พุธ ท่ี 19 มิถุนายน 2562   
9.00 – 14.00 น. เรียน PBL CEMC 225 โดย Dr. Polly 

Haselden 
14.30 – 17.00 น. พักผ่อนและศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย   
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562   
9.00 – 14.00 น. เรียน PBL CEMC 225 โดย Dr. Polly 

Haselden 
14.00 พักผ่อนตามอัธยาศยั   
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพิธีมอบ

ประกาศนียบตัร 
The Cottage  

ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562   
9.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชม Myrtle Beach  

- Broadway at the Beach 
- Outlet Mall 

 

เสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เดินทางออกจากเมือง Florence   
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2.2.2 สรุปผลการอบรม ฯ อิงเป้าหมายโครงการ 
1) ด้านปริมาณ 

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
2) ด้านคุณภาพ 

- ความสามารถและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning)  ในการเรียนการสอน 
จากเป้าโครงการก าหนดไว้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)  ในการเรียนการ
สอนของตนเอง ตลอดจนสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะดังกล่าวให้กับผู้อ่ืนได้ 
พบว่า  

คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้และได้แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) ด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยในระหว่างเข้าร่วมโครงการ คณาจารย์ทุกคนได้ท าร่าง
โครงการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาของตนเอง คนละ 1 โครงการ และเมื่อ
เดินทางกลับมาไทยและเริ่มปฏิบัติงานสอนแล้ว คณาจารย์ร้อยละ 100 มีการวางแผนใน
การน าโครงการสอนที่คิดและน าเสนอไว้มาปฏิบัติจริง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562  

ส่วนด้านการเผยแพร่ความรู้ ยังไม่พบการบริหารจัดการความรู้ (knowledge 
management) ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning) 

- ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และร่วมสัมมนาวิชาการกับ
คณาจารย์ในต่างประเทศ 
จากเป้าโครงการก าหนดไว้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ด้านการจัดการ

เรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) และร่วมสัมมนาวิชาการกับคณาจารย์ในต่างประเทศ พบว่า  
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ณ ขณะการปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้ ยังไม่มี
คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการท่านใด น าการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ 
เนื่องจากรายวิชาที่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้วางแผนการสอนจัดกิจกรรมไว้ เป็น
รายวิชาของภาคเรียนที่ 2 อีกท้ังระยะเวลาระหว่างหลังจบโครงการและการเปิดภาคเรียน 
กระชั้นชิด จึงท าให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่มีเวลาในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
สอนที่เพ่ิงได้เรียนรู้มาได้ทัน แต่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 วางแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

ส่วนด้านการร่วมสัมมนาวิชาการกับคณาจารย์ในต่างประเทศ ในระหว่างร่วม
โครงการ คณาจารย์ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาเชิงวิชาการ ณ Columbia 
College และได้ร่วมแชร์ในหัวข้อ Practical Strategies to help new teacher 
thrive คิดเป็น ร้อยละ 100 ซึ่งการได้มีส่วนร่วมครั้งนี้ ส่งผลให้คณาจารย์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 วางแผนงานในการไปน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
 ขั้นเตรียมการ 

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ควรให้ช่วงเวลาคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการ
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเอกสาร และความรู้ ทักษะที่จ าเป็น ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก่อนถึง
ก าหนดการโครงการ เนื่องจากการติดต่อประสานงานเรื่องเอกสาร เช่น DS 2019, SEVIS, VISA 
ต้องใช้ความร่วมมือในหลายภาคส่วน และมีช่วงเวลาในการรอคอยการด าเนินงาน อีกทั้ง การ
พัฒนาทักษะด้านภาษาควรจัดในลักษณะ ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการ Let’s Talk with 
Foreigner ครั้งละ 1 ชั่วโมง แล้วให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการด าเนินการจองและเก็บจ านวน
ชั่วโมงสนทนากับชาวต่างชาติเอง ไม่น้อยกว่า คนละ 10 ชั่วโมง เพ่ือการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร
อย่างจริงจัง 
ขั้นด าเนินโครงการ 
 ในส่วนการด าเนินโครงการ กิจกกรมที่มีอยู่เดิม ดีอยู่แล้ว เพียงแต่หากเป็นไปได้ ควรมี
การ assign ให้มีนักศึกษาต่างชาติ ประกบคู่คณาจารย์ผู้ร่วมโครงการแต่ละคน เพ่ือการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและเพ่ิมความกล้าให้คณาจารย์ทุกคน อันจะส่งผลต่อประโยชน์ระยะยาวของ
มหาวิทยาลัย 
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ตอนที่ 3 
สรุปการใช้งบประมาณ 

 
 จากงบประมาณรายได้ รหัส...................... จ านวนเงิน 1,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  ขั้นเตรียมความพร้อม (ขอวีซ่า) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.1) ค่าท าวีซ่า (10,000 บาท x 10 คน) 100,000 
1.2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้มหาวิทยาลัย (ท าวีซ่า) ไป-กลับ 240กมx2เที่ยวx4บาท 1,920 
1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงานขับรถ (240 บาท x 1 วัน x 11 คน) 2,640 
1.4) ค่าผ่านทางพิเศษ ไป-กลับ (2 เที่ยว) 300 

รวมเงิน 104,860 

2)  ขั้นอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

2.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน จ านวน 2 คน วันละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 21,600 
2.2) ค่าอาหารกลางวัน 3 วัน วันละ 1 มื้อ 12 คน คนละ 100 บาท  3,600 

รวมเงิน 25,200 

3)  ขั้นอบรมเชิงปฏิบัติการในต่างประเทศ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

3.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ-อเมริกา (65,000 บาท x 10 คน) 650,000 
3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงในอเมริกา 17 วัน คนละ 21,000 บาท จ านวน 10 คน 210,000 
3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ รบั-ส่ง สนามบิน (240 บาท x 2 วัน x 1 คน) 480 
3.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบัสเล็กมหาวิทยาลัย รบั-ส่ง (นครสวรรค-์สนามบินสุวรรณ

ภูมิ) 4 เที่ยว 
9,060 

3.5 ค่าผ่านทางพิเศษ ไป-กลับ (4 เที่ยว) 400 
รวมเงิน 869,940 

 รวม 1,000,000 บาท  
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ตอนที่ 4 
ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
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การเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

การต้อนรับที่อบอุ่น 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

รับมอบเกียรติบัตร 


