
 

 

โครงการ  
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

กิจกรรมที ่1 
เสวนาเชิงวิชาการ เร่ือง “การค้าระหว่างประเทศไทยในยุคไทย

แลนด์ 4.0” 

 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

รายงานสรุปประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สรุปผลการประเมิน 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
 กิจกรรมที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศไทยใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0” 
 

 
วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ณ ห้อง 11702 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
รายชื่อ การมีสวนร่วม (ร้อยละ) 

1. นางกาหลง กลิ่นจันทร์  30 
2. นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล 25 
3. นางสาวภัคระวี แหวนเพชร 25 
4. ร.ต.ท.หญงิเตือนใจ แสงทอง 10 
5. นายวิทยา ศิริพันธ์วัฒนา 10 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 



 

 

 
 
  รายงานสรุปประเมินผล โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์
วิทยาการจัดการ 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 11702 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ  
1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0  
2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้าสู่วิชาชีพของตนเอง 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

โครงการ  พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุกิจระหว่าประเทศ กิจกรรมที่ 1เสวนาเชิง
วิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” ได้เริ่มขึ้นในเวลา 8.00 น. มีการจัดให้
นักศึกษาและคณาจารย์ลงทะเบียนก่อนเข้ารับฟังค าบรรยาย เวลา 8.30 น.กล่าวเปิดการเสวนาเชิง
วิชาการโดยคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ จากนั้นแนะน าวิทยากรโดยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างธุรกิจระหว่างประเทศ และเริ่มการเสวนาเชิงวิชาการ ใน
หัวข้อ เรื่อง“การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0”โดย ดร. วศิน มหัตนิรันดร์กุล ผู้อ านวยการ
สมาคมเครือข่ายวิทยากร และ ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองคณบดีด้านการวางแผนและวิจัยวิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการเสวนาแล้วนั้น เป็นอันจบกิจกรรมในช่วงเช้า 
เวลา 12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00น. มีการเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Quality Management in the Future”
เสวนาโดย ดร. วศิน มหัตนิรันดร์กุล ผู้อ านวยการสมาคมเครือข่ายวิทยากร โดยมีดร.วิทยา ศิริพันธ์
วัฒนา เป็นผู้ด าเนินรายการ จากนั้น 15.15-16.00 น.ตอบข้อซักถาม เมื่อจบค าบรรยาย ตัวแทน
นักศึกษาได้กล่าวขอบคุณวิทยากรในการให้ค าบรรยาย 16.00น. จากนั้นดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา กล่าว
ปิดโครงการ และร่วมกันถ่ายภาพกับวิทยากร เป็นอันเสร็จสิ้นโครงการ 

คณะกรรมการฝ่าย/หลักสูตร   คณะวิทยาการจัดการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท า
รายงานสรุป  เพ่ือเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการ
สอน, การวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

และในโอกาสนี้ คณะกรรมการฝ่าย ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการครั้งนี้
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ประธานคณะกรรมการฝ่าย 

 
 



 

 

กิจกรรมด าเนินการ 
 

 ขั้นเตรียมการ 
1. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดการอบรมสัมมานาจากมหาวิทยาลัย  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  

3. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน  

 ขั้นด าเนินการ  
1. ขออนุมตัิโครงการและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

2. ประชาสัมพันธ์พันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

3. ติดต่อตัวแทนวิทยากร และประสานงานรายชื่อวิทยากรบรรยายในแต่ละหัวข้อ  

4. ประสานงานกับวิทยากรด้านการจัดเตรียมเอกสารการอบรม  

5. สรุปจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  

6. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดโครงการ  

7. ด าเนินการจัดโครงการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

8. ติดต่ออาหารกลางวัน และอาหารว่างส าหรับวิทยากรและผู้อบรม 

 

 ขั้นสรุปและประเมินผลโครงการ 
 

1. ประมวลผลแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

2. จัดทาสรุปผลการประเมินโครงการ และเสนอต่อผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต  

3. หลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานและนาผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการ
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป  
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สรุปรายงานผลการประเมิน 
โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์วิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
     

 วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558  
 

 
1.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

กลยุทธ์  
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

ความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมี
คุณลักษณะความเป็น
สวนดุสิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียน 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีทักษะใน
วิชาชีพ  

ร้อยละของบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(TQF) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรรมใน
ด้านที่มีความเชี่ยวชาญ 
และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุน
การน าองค์ความรู้ 
นวัตกรรม มาพัฒนา
องค์กรอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

ส่งเสริมการสังเคราะห์
ความรู้ นวัตกรรม และ
ประสบการณ์จากการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน และการ
ให้บริการวิชาการ 

ร้อยละของการน าผลงาน
วิชาการไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การประสานประโยชน์
และความร่วมมือในการ
พัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยและ

กลยุทธ์ที่ 1 การสาน
ประโยชน์ในการพัฒนา
ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างประโยชน์และ
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการท่ีทันสมัย 
เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม
และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนการให้บริการ
วิชาการต่อชุมชนและ
สังคม 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

กลยุทธ์  
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

ความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมี
คุณลักษณะความเป็น
สวนดุสิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียน 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีทักษะใน
วิชาชีพ  

ร้อยละของบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(TQF) 

หน่วยงานภายนอกเพ่ือ
บริการ 

 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางกาหลง กลิ่นจันทร์ 
2. นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล 
3. นางสาวภัคระวี แหวนเพชร 
4. นายวิทยา ศิริพันธ์วัฒนา 
5. ร.ต.ท.หญิง เตือนใจ แสงทอง 
 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
 
4. วัน เวลา ด าเนินโครการ 
 วันที่ 20 ธันวาคม 59 
 
5. สถานที่จัดโครงการ 
 ห้อง 11703 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
 
6. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 



 

 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0  
2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้าสู่วิชาชีพของตนเอง 

 
7. ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการ   

7.1 ปัจจัยด้านบุคคล (Man) 
   จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
7.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) 

ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 2 คน x 3 ชั่วโมง) 14,400 บาท  
        ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 125 คน x 2 มื้อ)     8,750  บาท 
 ค่าวัสดุ        1,850  บาท 
 รวมเป็นเงิน 25,000 บาท 
   ค่าตอบแทนอาจารย์ (300 บาท x 6 คน x 6 ชั่วโมง)    10,800 บาท 

ค่าบริการห้องประชุม (5,000 บาท x 1 วัน)     5,000 บาท 
   รวมเป็นเงิน 15,800 บาท 

7.3 ปัจจัยด้านวัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 
เอกสารการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) ฯลฯ 

 
7.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) 

คณะกรรมการได้ด าเนินการบริหารจัดการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ มีการก าหนด
หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน การประเมินผลการจัด โครงการเป็นระยะ การสรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ อบรม 

 
8. ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ได้จากการโครงการ 

8.1 กิจกรรมด าเนินการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมด าเนินงานตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 
- ก าหนดการกิจกรรมด าเนินงาน 

เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” ได้เริ่มขึ้นในเวลา 
8.00 น. มีการจัดให้นักศึกษาและคณาจารย์ลงทะเบียนก่อนเข้ารับฟังค าบรรยาย เวลา 8.30 น.กล่าว
เปิดการเสวนาเชิงวิชาการโดยคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ จากนั้นแนะน าวิทยากรโดยตัวแทน
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างธุรกิจระหว่างประเทศ และเริ่มการ



 

 

เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ เรื่อง“การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0”โดย ดร. วศิน มหัตนิ
รันดร์กุล ผู้อ านวยการสมาคมเครือข่ายวิทยากร และ ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองคณบดีด้านการ
วางแผนและวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการเสวนาแล้วนั้น เป็นอัน
จบกิจกรรมในช่วงเช้า เวลา 12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00น. มีการเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Quality Management in the Future”
เสวนาโดย ดร. วศิน มหัตนิรันดร์กุล ผู้อ านวยการสมาคมเครือข่ายวิทยากร โดยมีดร.วิทยา ศิริพันธ์
วัฒนา เป็นผู้ด าเนินรายการ จากนั้น 15.15-16.00 น.ตอบข้อซักถาม เมื่อจบค าบรรยาย ตัวแทน
นักศึกษาได้กล่าวขอบคุณวิทยากรในการให้ค าบรรยาย 16.00น. จากนั้นดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา กล่าว
ปิดโครงการ และร่วมกันถ่ายภาพกับวิทยากร เป็นอันเสร็จสิ้นโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม  

                            นักศึกษาชั้นปีที่ 1                                       รองคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการและชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา                    กล่าวเปิดการเสวนาเชิง
ปฎิบัติการ                                     

 
นายวุฒิศักดิ ์วงศ์สิทธิ์ 

และนางสาวอริณศรารัตน์ คงคาหลวง 
ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 

แนะน าวิทยากรดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล  ผู้อ านวยการเครือข่ายวิทยากรและผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ 

รองคณบดีด้านการวางแผนและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
เสวนาในหัวข้อ “ไทยแลนด์ ๔.o ผลักดันการค้าระหว่างประเทศอย่างไร” 



 

 

    
ดร.วิทยา  ศิริพันธ์วัฒนา 

 กล่าวปิดการเสวนาเชิงปฎิบัติการ 

    

คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8.2 สรุปการด าเนนิงานตามแผน 

             ตามแผน    เร็วกว่าแผน    ล่าช้ากว่าแผน 
8.3 งบประมาณ 

  8.3.1 แหล่งงบประมาณ  หมวดเงิน 

งปม.เงินแผ่นดิน     จ านวนที่ได้รับ 25,000 บาท 

 งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้    จ านวนที่ได้รับ......................... บาท 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 งบประมาณสนับสนุนท่ีได้รับ 

ระบุแหล่งที่มา.................................................................................................................... 
จ านวนที่ได้รับ......................... บาท ใช้จริง..........................บาท 

  8.3.2 มูลค่าใช้จ่าย (In Kind) 
  รายการ และมลูค่าใช้จ่ายของโครงการ / กิจกรรม 

  ค่า………………………………………..   …………. บาท 

  ค่า………………………………………..   …………. บาท 

   รวมมูลค่าใช้จ่าย    …………. บาท 

8.4 สนับสนนุพันธกิจ 

 ผลิตบัณฑิต   บริการวิชาการ    วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   พัฒนาองค์กร  
8.5 ความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

         1)   เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

                 (  )   ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามวัตถปุระสงค์     (ร้อยละ  100) 
                 (      )   ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถปุระสงค์     ร้อยละ 60 – ร้อยละ 99 
                 (      )   ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถปุระสงค์     ต่ ากว่า  ร้อยละ  60 
*** ค่าร้อยละอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทของโครงการ  
   2)  เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  

(      )   สูงกว่าเป้าหมาย  เพราะ........................................................................................  

( )   ตามเปา้หมาย   (ร้อยละ  100) 
(      )   ร้อยละ  60  -  ร้อยละ  99 
(      )   ต่ ากว่าร้อยละ  60  ของเป้าหมาย 

*** ค่าร้อยละอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทของโครงการ 
 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

9.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
จ านวนเป้าหมายผู้เข้าร่วม   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  89 คน   



 

 

แบ่งเป็น 
                             
   
 
 
 
 
 

9.2  พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย  
1.  นักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 

  9.3 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  
นักศึกษา และอาจารย์ 

  

 
10. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 10.1  ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
       ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
      ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
 
 10.2  ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ (ระบุผล) 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติของดร.วศิน มหัตนิรันดร์

กุล ในโครงการ“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 1 

เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37 

รองลงมาได้แก่ ด้านวิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ด้วยค่าเฉลี่ย 

4.30 และอันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านมีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษาเข้าใจง่าย และเหมาะสม 

ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติของผศ.ดร.จิรพล สังข์

โพธิ์ ในโครงการ“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 1 

สถานภาพของผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 
อาจารย์ 4 4.49% 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 50 56.18% 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 35 39.33% 

รวม 89 100% 



 

 

เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.46 

รองลงมาได้แก่ ด้านวิทยากรตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.16 และอันดับ

ที่ 3 ได้แก่ ด้านวิทยากรสามารถด าเนินกิจกรรม/ถ่ายทอดความรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 

เข้าใจง่าย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.09 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/การ

ลงทะเบียน ของโครงการ“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” 

กิจกรรมที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการเกดิความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

แล้วพบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 

รองลงมาได้แก่ ด้านการอ านวยความสะดวกของผู้จัดงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.82 และอันดับที่ 3 ได้แก่ 

ด้านช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.53  

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ของโครงการ“พัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง 

“การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้าน

เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาได้แก่             

ด้านโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 และอันดับที่ 3 ได้แก่ ด้าน

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปประยุกต์ใช้ ของโครงการ
“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.81  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ 
ด้านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.13  รองลงมาได้แก่   
ด้านความรู้และความเข้าใจ หลัง เข้าร่วมโครงงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.03  และอันดับที่ 3 ได้แก่ ด้าน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไป  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 

 
 



 

 

 
10.5 ดัชนชีี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลการประเมินเชิงปริมาณ   
ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 89 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ80 
 

11.   ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ / ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
   จุดแข็งของโครงการ  

วิทยากรมีชื่อเสียง และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการท าธุรกิจ 
จุดอ่อน/ปัญหา  

อุปสรรคของโครงการ  
1. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และหนังสือ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  
2. เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างการด าเนินงาน เนื่องจากวางแผนการด าเนินงานยังไม่

ครอบคลุม 
   

12.  งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 
สรุปโครงการและข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป  

 

13. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ขอบเขตของการประเมิน 
            1.   ประชากรของการประเมิน   ได้แก่ นักศึกษาและคณาจารย์ จ านวน 89 คน 

จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับ
ข้อมูลกลับคืน จ านวน 89 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้ 

จากแบบสอบผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ
คณาจารย์ มีจ านวนทั้งสิ้น 89 คน โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 56.18 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33 และคณาจารย์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49  
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการจัดโครงการ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินโครงการ 
 ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
  4.21-5.00 พึงพอใจมากที่สุด 



 

 

  3.41-4.20 พึงพอใจมาก 
  2.61-3.40 พึงพอใจปานกลาง 
  1.81-2.60  พึงพอใจน้อย 
  1.00-1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ (ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล 

 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติของดร.วศิน มหัตนิรันดร์

กุล ในโครงการ“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 1 

เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37 

รองลงมาได้แก่ ด้านวิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ด้วยค่าเฉลี่ย 

4.30 และอันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านมีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษาเข้าใจง่าย และเหมาะสม 

ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ  (ดร.วศิน)   
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่
บรรยาย 

37 48 4 - - 4.37 มากที่สุด 

2.มีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษา
เข้าใจง่าย และเหมาะสม 

23 48 17 1 - 4.04 มาก 

3.วิทยากรสามารถด าเนินกิจกรรม/ถ่ายทอด
ความรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

20 50 18 1 - 4.00 มาก 

4.วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วน
ร่วมอย่างเหมาะสม 

33 50 6 - - 4.30 มากที่สุด 

5.วิทยากรตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและ
ชัดเจน 

29 45 15 - - 4.16 มาก 

รวม 4.17 มาก 



 

 

 

 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ (ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ  (ผศ.ดร.จิรพล)   
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่
บรรยาย 

45 40 4 - - 4.46 มากที่สุด 

2.มีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษา
เข้าใจง่าย และเหมาะสม 

25 47 16 1 - 4.08 มาก 

3.วิทยากรสามารถด าเนินกิจกรรม/ถ่ายทอด
ความรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

21 56 11 1 - 4.09 มาก 

4.วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วน
ร่วมอย่างเหมาะสม 

23 51 13 2 - 4.07 มาก 

5.วิทยากรตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและ
ชัดเจน 

26 52 10 1 - 4.16 มาก 

รวม 4.17 มาก 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติของผศ.ดร.จิรพล สังข์

โพธิ์ ในโครงการ“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 1 

เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.46 

รองลงมาได้แก่ ด้านวิทยากรตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.16 และอันดับ

ที่ 3 ได้แก่ ด้านวิทยากรสามารถด าเนินกิจกรรม/ถ่ายทอดความรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 

เข้าใจง่าย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.09 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/การลงทะเบียน 

 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/การ

ลงทะเบียน ของโครงการ“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” 

กิจกรรมที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการเกดิความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

แล้วพบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.93 

รองลงมาได้แก่ ด้านการอ านวยความสะดวกของผู้จัดงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.82 และอันดับที่ 3 ได้แก่ 

ด้านช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/การลงทะเบียน   
1.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 15 54 19 1 - 3.93 มาก 
2.การอ านวยความสะดวกของผู้จัดงาน 18 43 26 2 - 3.82 มาก 
3.ช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ 16 23 44 5 - 3.53 มาก 

รวม 3.76 มาก 



 

 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
จากการศึกษาความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ของโครงการ“พัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง 

“การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้าน

เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาได้แก่             

ด้านโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 และอันดับที่ 3 ได้แก่ ด้าน

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก   
1.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 17 45 26 1 - 3.88 มาก 
2.โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการจัด
โครงการ 

20 44 23 1 1 3.91 มาก 

3.เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

28 39 20 2 - 4.04 มาก 

รวม 3.94 มาก 



 

 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปประยุกต์ใช้ 

 
            จากการศึกษาความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปประยุกต์ใช้ ของโครงการ

“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ 

เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.81  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ 

ด้านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.13  รองลงมาได้แก่   

ด้านความรู้และความเข้าใจ หลัง เข้าร่วมโครงงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.03  และอันดับที่ 3 ได้แก่ ด้าน

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวด

ศึกษาทั่วไป  ด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 

14. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 14.1 จุดเด่น / สิ่งประทับใจในการจัดโครงการ 
  เป็นโครงการที่มีการจัดบรยายในหัวข้อที่ตามทันยุคสมัยของปัจจุบันและมี
ผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรม 
 14.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

-  มีเรื่องการประสานงานที่ไม่เข้าใจ 
- ความล่าช้าในการจัดท าเอกสารที่ใช้อบรม 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปประยุกต์ใช้   
1.ความรู้และความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วม
โครงงาน 

8 24 36 13 6 3.10 ปานกลาง 

2.ความรู้และความเข้าใจ หลัง เข้าร่วม
โครงงาน 

18 56 15      - - 4.03 มาก 

3.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป 

19 49 20 1 - 3.96 มาก 

4.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/
เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้ 

20 38 27 4 - 4.13 มาก 

รวม 3.81 มาก 



 

 

 

1.3 ข้อเสนอแนะ 
- เพ่ิมเนื้อหาในการบรรยาย 

- ลดเวลาในการบรรยายให้น้อยลง เพื่อไม่ให้นักศึกษาเบื่อ 

- เพ่ิมของว่าง 

- ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน  เช่น จับกลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ในช่วงบ่าย เป็น

ต้น 

- อยากให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันให้มากกว่านี้ 

- เสียงเบา ขณะบรรยาย 

- เลือกสถานที่ในการจัดสัมมนาให้ดีกว่านี้ 

- ควรมีสื่อประกอบการบรรยายให้มากกว่านี้ 

- ไม่ควรใช้โต๊ะเลคเชอร์ เพราะท าให้ลุก-นั่งไม่สะดวก และดูไม่เป็นระเบียบ 

- ควรจัดสัมมนาในช่วงกลางเทอม เพื่อป้องกันปัญหาการลากลับบ้านก่อน 

- เอกสารประกอบการสัมมนาไม่เพียงพอ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 บนัทึกขออนุมติัโครงการ / กิจกรรม 
 โครงการ / กิจกรรม 
 แผนบริหารความเส่ียง 
 ค าสั่งมหาวทิยาลยั / คณะวทิยาการจดัการ 
 ก าหนดการ 
 หนงัสือขอความร่วมมือจากภายนอก (ถา้มี) 
 จดหมายเชิญ (ถา้มี) 
 รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ (ถา้มี) 
 ทะเบียนควบคุมค่าใชจ่้ายของโครงการ / กิจกรรม 
 แบบประเมินผล 
 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการพร้อมลายเซ็นต ์

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


