
 

 
 

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนารูปแบบเส2นทางท4องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ2านศรีฐาน ตำบลบ2านสาวะถ ีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก4น 

 

หน/วยงานที่รับผิดชอบ :  วิทยาลัยการท4องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยโลจิสติกสLและซัพพลายเชน 

 

ผู:รับผิดชอบโครงการ  

 ที่ปรึกษา :   คณบดวีิทยาลัยการท4องเที่ยวและการบริการ  

    คณบดวีิทยาลัยโลจิสติกสLและซัพพลายเชน 

ผู2ช4วยผู2อำนวยการสำนักงานบริการการศึกษา 

หัวหน2าสาขาวิชาการจัดการการท4องเที่ยว  

หัวหน2าสาขาวิชาโลจิสติกสLและซัพพลายเชน 

 ผู:รับผิดชอบ :  คณาจารยLวิทยาลัยการท4องเที่ยวและการบริการ 

    คณาจารยLวิทยาลัยโลจิสติกสLและซัพพลายเชน 

    เจ2าหน2าที่สำนักงานรองอธิการบดี 

 

ระยะเวลาการดำเนินการ  

 วันที/่สถานที่   30 กรกฎาคม 2562 / ชุมชนบ2านศรีฐานจังหวัดขอนแก4น 

 

ความสอดคล:องกับการประกันคุณภาพ 

         กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห/งชาต ิ(TQF) 

     ☑ ด2านคุณธรรม จริยธรรม          ☑  ด2านความรู2       ☑ ด2านทักษะทางปYญญา 

          ☑ ด2านทักษะความสัมพันธLระหว4างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ด2านทักษะการวิเคราะหLเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

       การจัดกิจกรรม  

           ☑   กิจกรรมวิชาการที่ส4งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคL 

                กิจกรรมกีฬาหรือการส4งเสริมสุขภาพ                กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนLหรือรักษาสิ่งแวดล2อม 

           กิจกรรมเสริมสร2างคุณธรรมและจริยธรรม    ☑  กิจกรรมส4งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

                กิจกรรมด2านการวิจัย        ☑  กิจกรรมบริการวิชาการ 

                อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................. 

 

  นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) 

                  ด2านประชาธิปไตย        ☑  ด2านคุณธรรมจริยธรรม และความเปdนไทย 

                  ด2านภูมิคุ2มกันภัย จากยาเสพติด 



 

หลักการและเหตุผล  

 การท4องเที่ยวถือเปdนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต4อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนับตั้งแต4อดีตจนถึงปYจจุบัน โดย

ได2รับประโยชนLอย4างมากจากภาคอุตสาหกรรมบริการ เช4น ภาคธุรกิจบริการต4างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท4องเที่ยวที่สามารถทดแทนการถดถอย

ของรายได2ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมอื่น และเสริมสร2างความเจริญต4อระบบเศรษฐกิจสังคมอย4างกว2างขวาง ก4อให2เกิดการจ2างงาน

และการกระจายรายได2 ตลอดจนสร2างความเจริญให2กับท2องถิ่นในทุกภูมิภาคอย4างทั่วถึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) ได2กำหนดนโยบายส4งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท4องเที่ยว และประชาชนทั่วไปให2เปdนนักท4องเที่ยวที่มีจิตสา

นึกที่ดีตลอดจนส4งเสริมการท4องเที่ยววิถีไทยเชื่อมโยงกับการท4องเที่ยวโดยชุมชน ส4งเสริมการอนุรกัษLฟklนฟูศิลปะ วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรการ

ท4องเที่ยวควบคู4ไปกับสิ่งแวดล2อมเพื่อให2การท4องเที่ยวเปdนไปอย4างยั่งยืน 

 วิทยาลัยการท4องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยโลจิสติกสLและซัพพลายเชน  ได2เล็งเห็นถึงความสำคัญของของการจัดการพื้นทีเ่พื่อการ

ท4องเที่ยว ชุมชนบ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น ในการจัดโครงการบริการวิชาการ “เส2นทางเชื่อมโยงการท4องเที่ยวชมุชนบ2านศรีฐาน”  เพื่อส4งเสริม

ให2ชุมชนมีความรู2พื้นฐานด2านการจัดการการท4องเที่ยว และมีความสามารถในการเปdนเจ2าบ2านที่ดีในการให2การต2อนรับนักท4องเที่ยว สามารถ

บรรยายให2ข2อมูลเกี่ยวกบัสถานที่ท4องเที่ยวในพื้นทีชุ่มชนบ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4นได2 เปรียบเสมือนทูตตัวแทนของจังหวัดช4วยเผยแพร4

ประชาสัมพันธLข2อมูลแหล4งท4องเที่ยว รูปแบบการท4องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม สินค2าของที่ระลึก ที่สามารถสร2างรายได2ให2กับตนเองเปdนการหา

รายได2เสริม และกระตุ2นให2คนในชุมชนสำนึกรักบ2านเกิด มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรการท4องเที่ยวท2องถิ่นของตน อีกทั้งยังเปdนการพัฒนา

บุคลากรที่มีความประสงคLจะเปdนมัคคุเทศกLในอนาคต ให2มีความรู2 ความสามารถ มีคุณภาพ คุณสมบัติ มีจรรยาบรรณที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได2

อย4างมีประสิทธิภาพ 

 

วตัถปุระสงคV  

1. เพื่อให2ชุมชนที่เข2ารับการอบรมมีความรู2 ความเข2าใจในบทบาท มารยาท จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงานด2านการจัดการเส2นทาง

เพื่อการท4องเที่ยวอย4างถูกต2อง 

2. เพื่อเสริมสร2างความรู2 ความเข2าใจแก4ชุมชนในการจัดการการท4องเที่ยว ด2านการจัดนำเที่ยวที่ถูกต2องตามหลักวิชาการ 

3. เพื่อกระตุ2นปลกูจิตสำนึก ให2เยาวชนพื้นทีชุ่มชนบ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น เกิดตระหนักถึงคุณค4า รัก และหวงแหนทรัพยากรการ

ท4องเที่ยวในแหล4งท4องเที่ยวในท2องถิ่นของตนรวมถึงส4งเสริมอนุรักษL และฟklนฟูแหล4งท4องเที่ยว 

4. เพื่อสร2างจิตสำนึกให2เยาวชน และผู2ที่เกี่ยวข2องในพื้นที่ รักและหวงแหนในอาชีพ วิถีชีวิตชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมของตน 

 

เปWาหมายของโครงการ 

     เปWาหมายการดำเนินงานเชิงปริมาณ 

        กลุ4มเปpาหมายที่เข2าร4วมโครงการบริการวิชาการ “เส2นทางเชื่อมโยงการท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรีฐาน”  คือ  

- ชาวบ2านและผู2นำชุมชน รวม 50 คน  

     เปWาหมายการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. ผู2เข2าร4วมโครงการไม4ต่ำกว4า 80% 

2. ผู2เข2าร4วมโครงการมีความรู2ที่ได2จากการอบรม ไม4น2อยกว4า 80% 

3. ระดับความพึงพอใจของผู2เข2าร4วมโครงการอยู4ในระดับด ี

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI) 

 1. แบบสำรวจระดับความพึงพอใจของผู2ร4วมโครงการ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู4ในระดับด ี

 

 



กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 

 สถานที่จัดโครงการบริการวิชาการ  

  ณ วัดจอมศรี บ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น  

 

ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. วางแผนโครงการบริการวิชาการ “เส2นทางเชื่อมโยงการท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรีฐาน” 

2. วางแผนกำหนดการของโครงการบริการวิชาการ “เส2นทางเชื่อมโยงการท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรีฐาน” 

3. ติดต4อประสานงานกับหน4วยงาน/สถานที่ที่เกี่ยวข2องกับแหล4งท4องเที่ยว 

4. ติดต4อวิทยากร หรือบุคลากรทางด2านการท4องเที่ยวที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญ ด2านการจดัเส2นทางท4องเที่ยวและมัคคุเทศกL 

5. จัดทำเอกสารโครงการบริการวิชาการ “เส2นทางเชื่อมโยงการท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรีฐาน” 

5.1 เอกสารประกอบการบรรยาย 

5.2 แผ4นพับ/แผนทีน่ำเที่ยว หรือดูงานนอกสถานที่ 

6. ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ “เส2นทางเชื่อมโยงการท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรีฐาน” 

7. เดนิทางกลับและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

8. ประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการในครั้งต4อไป 

 

แผนการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม    เมษายน    พฤษภาคม       มิถุนายน       กรกฎาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ขั้นวางแผน (P)  

1. ประชุมวางแผน 

2. เขียนโครงการ 

3. นำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

4. แต4งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

5. ติดต4อประสานงาน อบต. 

6. ติดต4อประสานงานสถานที่จัด  

7. โครงการบริการวิชาการเส2นทาง

เชื่อมโยงการท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรี

ฐาน 

                

ขั้นดำเนินงาน (D) 

8. ดำเนินการโครงการเส2นทาง

เชื่อมโยงการท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรี

ฐาน 

                

ขั้นประเมิน (C) 

9. ประเมินผล/สรุปผลโครงการ 

                

ขั้นพัฒนา ปรับปรุง (A) 

10. ประชุมสรุปการนำผลไปปรับปรุง 

                

 

 



 

 

ผลที่คาดว/าจะได:รับ  

1. ชุมชนมีความรู2 ความเข2าใจในบทบาท มารยาท จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัตงิานด2านการท4องเที่ยวอย4างถูกต2อง 

2. ชุมชนมีความรู2 ความเข2าใจในการจัดการการท4องเที่ยว ด2านการจัดนำเที่ยวที่ถูกต2อง 

3. ชุมชนในพื้นทีบ่2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น มีจิตสำนึก ตระหนักถึงคุณค4า รัก และหวงแหนทรัพยากรการท4องเที่ยวในแหล4งท4องเที่ยว

ในท2องถิ่นของตน รวมถึงช4วยอนุรักษL ฟklนฟูแหล4งท4องเที่ยว ตลอดจนช4วยกันอนุรักษLวิถีชีวิตชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม 

การประเมินผล  

1. สังเกตการณLการเข2าร4วมโครงการบริการวิชาการ “เส2นทางเชื่อมโยงการท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรีฐาน” 

2. การทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข2าร4วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “เส2นทางเชื่อมโยง 

การท4องเที่ยวชุมชนบ2านศรีฐาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมโครงการ 

 กิจกรรมท่ี 1:  รวบรวมข2อมูลความรู2เก่ียวกับด2านจัดการการท4องเท่ียวและการจัดการโลจิสติกสLในพ้ืนท่ีชุมชนบ2านศรีฐาน 

จังหวัดขอนแก4น  

  งบประมาณ 30,000 บาท 

  ระยะเวลา 1 เดือน 

  ผู2รับผิดชอบโครงการ อาจารยLวันพิชิต เบ็งจีน 

      อาจารยLณัฐกานตL ตันม่ิง 

      อาจารยLวนิดา อ4อนละมัย  

      อาจารยLพิรพิมพL ท่ังพรม 

      อาจารยLภาณุพงษL ศรีมุงคุล 

      อาจารยLนวรรณ สืบสายลา 

 

 กิจกรรมท่ี 2: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด2านการจัดเส2นทางการท4องเท่ียว โดยมีการอบรมให2ความรู2ด2านการจัดการเส2นทาง

การท4องเท่ียว โดยคัดเลือกปราชญLชาวบ2าน ผู2นำชุมชน ผู2ท่ีมีส4วนเก่ียวข2องในการท4องเท่ียวของชุมชนบ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น 

  งบประมาณ 94,000 บาท 

  ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 

  ผู2รับผิดชอบโครงการ อาจารยLวันพิชิต เบ็งจีน 

      อาจารยLณัฐกานตL ตันม่ิง 

      อาจารยLวนิดา อ4อนละมัย  

      อาจารยLพิรพิมพL ท่ังพรม 

      อาจารยLภาณุพงษL ศรีมุงคุล 

      อาจารยLนวรรณ สืบสายลา 

       

       

       

 กิจกรรมท่ี 3: ร4างหลักสูตรโครงการการจัดการการท4องเท่ียวและการจัดการโลจิสติกสLเพ่ือการนำเท่ียว บ2านศรีฐาน จังหวัด

ขอนแก4น 

  งบประมาณ 50,000 บาท 

  ระยะเวลา 2 เดือน 

  ผู2รับผิดชอบโครงการ ดร.ปฏิพัทธL ตันม่ิง,  

      ผู2ช4วยศาสตราจารยLบุญเลิศ วงศLพรม 

      อาจารยLณัฐกานตL ตันม่ิง 

      อาจารยLหทัยรัตนL สวัสดี 



      อาจารยLวนิดา อ4อนละมัย  

      อาจารยLภาณุพงษL ศรีมุงคุล 

       

 

 

 กิจกรรมท่ี 4: จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศกLเพ่ือการนำเท่ียว บ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น 

   ชุมชนบ2านสาวถี จังหวัดขอนแก4น 

  งบประมาณ: 191,000 บาท 

  ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน 

  ผู2รับผิดชอบโครงการ:  ดร.ปฏิพัทธL ตันม่ิง,  

      ผู2ช4วยศาสตราจารยLบุญเลิศ วงศLพรม,  

      อาจารยLณัฐกานตL ตันม่ิง  

      อาจารยLภาณุพงษL ศรีมุงคุล 

      อาจารยLนวรรณ สืบสายลา 

      อาจารยLโทมัส พลอนดLเบิรLก, 

       

 รวมท้ังส้ิน 300,000 บาท 

 

งบประมาณ/รายละเอียดค/าใช:จ/าย 

กิจกรรมท่ี 1 ค4าจ2างเหมาในการศึกษารวบรวม และเรียบเรียงข2อมูลความรู2เกี่ยวกับด2านการจัดการการท4องเที่ยวในพื้นท่ีชุมชน

บ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น เปkนเงิน 30,000 บาท 

 

กิจกรรมท่ี ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด2านการท4องเท่ียว โดยมีการอบรมให2ความรู2ด2านการจัดการท4องเที่ยว โดยคัดเลือก

ปราชญLชาวบ2าน ผู2นำชุมชน ผู2ที่มีส4วนเกี่ยวข2องในการท4องเท่ียวของชุมชน จำนวน 2 วัน 1 คืน  

รายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค/าใช:จ/าย 

-  คณาจารยLและนักศึกษา วิทยาลัยการท4องเที่ยว และวิทยาลัยโลจิสติกสLและซัพพลายเชนลงพื้นท่ีจัดกิจกรรม 10,000 บาท 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด2านการท4องเท่ียว โดยเชิญผู2ที่เก่ียวข2อง ดังน้ี 

 1. นักวิชาการ      5 คน 

 2. ปราชญLหรือผู2นำชุมชนในพื้นที ่  15 คน 

   3. ประชาชนในพ้ืนที่    30 คน 

- ค4าที่พัก และเบ้ียเล้ียง (50 คน x 1,000 บาท) = 50,000 บาท 

- ค4าสถานทีใ่นการจัดประชุม (ค4าน้ำ ค4าไฟ เคร่ืองเสียง และอุปกรณLอื่นๆ) = 5,000 บาท 

- ค4าอาหารกลางวันผู2เข2าร4วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ (2 วัน x 50 คนx80 บาท) = 8,000 บาท 

- ค4าอาหารว4าง (4 มื้อ x 30 บาท) = 6,000 บาท 

- ค4าตอบแทนนักวิชาการ (5 คน x 2,000 บาท) = 10,000 บาท 



- ค4าใช2สอยอื่นๆ = 5,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 94,000 บาท  

หมายเหตุ ถัวจ4ายทุกรายการ 

 

กิจกรรมท่ี 3 จ2างเหมาในการร4างหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศกLเพื่อการนำเท่ียว เปkนเงิน 50,000 

บาท  

- ค4าตอบแทนผู2ทรงคุณวุฒ ิ ค4าเดินทาง ค4าที่พัก ค4าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค4าจัดทำคู4มือหลักสูตรพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศกLเพื่อการนำเท่ียว  

หมายเหตุ ถัวจ4ายทุกรายการ 

 

กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศกLเพื่อการนำเที่ยวชุมชนบ2านสาวถี จังหวัดขอนแก4น 

จำนวน 3 วัน 2 คืน ผู2เข2าอบรม เยาวชน และผู2ที่สนใจ จำนวน 100 คน  

รายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดค/าใช:จ/าย 

- ค4าที่พัก (100 คน x 1,000 บาท) = 100,000 บาท  

- ค4าสถานที่จัดประชุม (ค4าน้ำ ค4าไฟ เคร่ืองเสียง และอุปกรณLอื่นๆ) = 5,000 บาท 

- ค4าอาหารกลางวันผู2เข2าร4วมอบรม (3 วัน x 100 คน x 80 บาท) = 8,000 บาท 

- ค4าอาหารว4าง (6 มื้อ x 30 บาท x 100 คน) = 18,000 บาท 

- ค4าตอบแทนวิทยากร (5 คน x 3,000 บาท) = 15,000 บาท 

- ค4าผู2ช4วยวิทยากร (10 คน x 2,000 บาท) = 20,000 บาท 

- ค4าผู2ช4วยดำเนินกิจกรรม (10 คน x 2,000 บาท) = 20,000 บาท 

- ค4าใช2สอยอื่น = 5000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 191,000 บาท  

หมายเหตุ ถัวจ4ายทุกรายการ 

 

รวมท้ังสิ้น 365,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู:เข:าร/วมโครงการ  

โครงการบริการวิชาการ “เส:นทางเชื่อมโยงการท/องเที่ยวชุมชนบ:านสาวะถ”ี 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 

ณ วัดไชยศรี บ2านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก4น 

          

คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับน้ีมีจุดมุ4งหมายเพ่ือประมวลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู2เข2าร4วม โครงการบริการวิชาการ 

“เส2นทางเช่ือมโยงการท4องเท่ียวชุมชนบ2านสาวะถี” ประจำปzการศึกษา 2561 ซ่ึงเปdนส4วนหน่ึงในเปpาหมายยุทธศาสตรL

ท่ี 1 มีการบริการวิชาการท่ีสร2างมูลค4าเพ่ิม (Value Added) ให2แก4ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือชุมชน  กลยุทธLท่ี 3.1 

สร2างเครือข4ายความร4วมมือในการพัฒนางานให2บริการวิชาการแก4ชุมชน ปzการศึกษา 2561  ภายใต2ความร4วมมือของ 

วิทยาลัยการท4องเท่ียวและการบริการ , วิทยาลัยโลจิสติกสLและซัพพลายเชน, สำนักงานบริการการศึกษา และ

สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก4น 

  

ระดับความพึงพอใจ (โปรดทำเครื่องหมาย üลงในช/องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ) 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมากที่สุด 

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น:อย 

(2) 

น:อยที่สุด 

(1) 

1. ความพึงพอใจด:านเนื้อหา 

1.1 เนื้อหาที่จัดโครงการมีความน4าสนใจ      

1.2 เนื้อหาการจัดโครงการสามารถนำไปใช2ประโยชนLได2จริง      

1.3 เนื้อหาสอดคล2องกับความต2องการของท4าน      

2. ความพึงพอใจด:านวิทยากร 

2.1 วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในประเดน็ที่จัดกิจกรรม      

2.2 วิทยากรมีเทคนิคการถ4ายทอดความรู2 ทำให2เข2าใจได2ง4าย      

2.3 เนื้อหาที่วิทยากรบรรยายตรงกับจุดประสงคLของโครงการ      

3. ด:านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก 

3.1 มีการประชาสัมพันธLล4วงหน2า และอย4างทั่วถึง      

3.2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

3.3 โสตทัศนูปกรณLในการให2ความรู2มีความเหมาะสม      

3.4 สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม      

3.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

 

ตอนที ่3  

3.1  ปtญหา อุปสรรค และข:อเสนอแนะ 

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

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

3.2 ข:อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต/อไป 

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



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

 

 

 

 

แบบประเมินผลการดำเนินงาน 

ชือ่กิจกรรม / โครงการ โครงการบริการวิชาการการจัดการการท4องเที่ยวและการจัดการโลจิสติกสL 

การจัดทำกิจกรรม / โครงการเปdนการจัดทำเพื่อ

สนับสนุน 

บริการวิชาการชุมชน ชุมชนบ2านศรีฐาน ตำบลในเมืองขอนแก4น อำเภอมือง จังหวัด

ขอนแก4น 

วันเวลาที่จัดทำโครงการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 

สถานที่จัดทำโครงการ วัดจอมศรี บ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น 

ผู2รับผิดชอบโครงการ บคุณาจารยLวิทยาลัยการท4องเที่ยวและการบริการ 

คณาจารยLวิทยาลัยโลจิสติกสLและซัพพลายเชน 

เจ2าหน2าที่สำนักงานรองอธิการบดี 

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ / กิจกรรม 1.ผู2เข2าร4วมโครงการไม4ต่ำกว4า 80% 

2.ผู2เข2าร4วมโครงการมีความรู2ที่ได2จากการอบรม ไม4น2อยกว4า 80% 

3.ระดับความพึงพอใจของผู2เข2าร4วมโครงการอยู4ในระดับด ี

วัตถุประสงคLโครงการ 1.เพื่อให2ชุมชนที่เข2ารับการอบรมมีความรู2 ความเข2าใจในบทบาท มารยาท 

จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงานด2านการจัดการเส2นทางเพื่อการท4องเที่ยวอย4าง

ถูกต2อง 

2.เพื่อเสริมสร2างความรู2 ความเข2าใจแก4ชุมชนในการจัดการการท4องเที่ยว ด2านการจัด

นำเที่ยวที่ถูกต2องตามหลักวิชาการ 

3.เพื่อกระตุ2นปลูกจิตสำนึก ให2เยาวชนพื้นทีชุ่มชนบ2านศรีฐาน จังหวัดขอนแก4น เกิด

ตระหนักถึงคุณค4า รัก และหวงแหนทรัพยากรการท4องเที่ยวในแหล4งท4องเที่ยวใน

ท2องถิ่นของตนรวมถึงส4งเสริมอนุรักษL และฟklนฟูแหล4งท4องเที่ยว 

4.เพื่อสร2างจิตสำนึกให2เยาวชน และผู2ที่เกี่ยวข2องในพื้นที่ รักและหวงแหนในอาชีพ วิถี

ชีวิตชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมของตน 
 

กิจกรรมโครงการ 1.  บริการวิชาการ 

กลุ4มเปpาหมาย ชาวบ2านและผู2นำชุมชน รวม 50 คน 

งบประมาณ: -  จากส/วนกลาง 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการดำเนินงาน: - 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด 

จำนวนผู2เข2าร4วมอบรม 50 คน บรรลุ 

ความพึงพอใจของผู2เข2าร4วมโครงการ ดีมาก  บรรลุ 

ปYญหาและอุปสรรค -  

ข2อเสนอแนะเพื่อเปdนประโยชนLในการจัดทำโครงการใน

ครั้งต4อไป 

อยากให2มีระยะเวลาการจัดโครงการเพิ่มขึ้นอีกจาก 1 วันเปdน 2 วัน  

การประเมินความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ  (5) = ดีมากที่สุด, (4) = ดีมาก, (3) = ปานกลาง,  

(2) = น2อย และ (1) = น2อยที่สดุ 

 

หัวข:อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

 

5 ร:อยละ 4 ร:อยละ 3 ร:อยละ 2 ร:อยละ 1 ร:อยละ ค/าเฉลี่ย 

1. ความพึงพอใจด:านเนื้อหา 

1.1 เนื้อหาที่จัดโครงการมีความน4าสนใจ 49 98 1 2 - - - - - - 4.98 

1.2 เนื้อหาการจัดโครงการสามารถ

นำไปใช2ประโยชนLได2จริง 47 94 3 6 - - - - - - 4.94 

1.3 เนื้อหาสอดคล2องกับความต2องการ

ของท4าน 50 100 - - - - - - - - 5.00 

2. ความพึงพอใจด:านวิทยากร 

2.1 วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในประเด็น

ที่จัดกิจกรรม 48 96 2 4 - - - - - - 4.96 

2.2 วิทยากรมีเทคนิคการถ4ายทอดความรู2 

ทำให2เข2าใจได2ง4าย 49 98 1 2 - - - - - - 4.98 

2.3 เนื้อหาที่วิทยากรบรรยายตรงกับ

จุดประสงคLของโครงการ 50 100 - - - - - - - - 5.00 

3. ด:านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก 

3.1 มีการประชาสัมพันธLล4วงหน2า และ

อย4างทั่วถึง 47 94 1 2 2 4 - - - - 4.90 



3.2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมี

ความเหมาะสม 48 96 - - 2 4 - - - - 4.92 

3.3 โสตทัศนูปกรณLในการให2ความรู2มี

ความเหมาะสม 49 98 1 2 - - - - - - 4.98 

3.4 สถานที่ในการจัดโครงการมีความ

เหมาะสม 50 100 - - - - - - - - 5.00 

3.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 47 94 3 6 - - - - - - 4.94 

รวมค4าคะแนนเฉล่ีย 4.96 

ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเปkนร:อยละ 99.2% 

 

 

 ผลการวิเคราะหLด2านความพึงพอใจด:านเนื้อหาพบว4า ผู2เข2าร4วมโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่จัดโครงการมีความน4าสนใจ 

อยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.98) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการจัดโครงการสามารถนำไปใช2ประโยชนLได2จริงอยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ย

เท4ากับ 4.94)  และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสอดคล2องกับความต2องการของท4านอยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 5.00) ความคิดเห็นใน

ภาพรวม อยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.97) 

 ผลการวิเคราะหLด2านความพึงพอใจด:านวิทยากร พบว4า ผู2เข2าร4วมโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรมีความเชี่ยวชาญในประเด็น

ที่จัดกิจกรรมอยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.96) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรมีเทคนิคการถ4ายทอดความรู2 ทำให2เข2าใจได2ง4ายอยู4ในระดับดี

มาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.98)  และมีความคดิเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่วิทยากรบรรยายตรงกับจุดประสงคLของโครงการอยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ย

เท4ากับ 5.00) ความคิดเห็นในภาพรวม อยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.98) 

 ผลการวิเคราะหLด2านด:านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก พบว4า การประชาสัมพนัธLล4วงหน2า และอย4างทั่วถึงอยู4ในระดับดีมาก 

(ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.90) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.92) มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณLในการให2ความรู2มีความเหมาะสมอยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.98) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในการจัด

โครงการมีความเหมาะสมอยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 5.00) และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ย

เท4ากับ 4.94) ความคิดเห็นในภาพรวม อยู4ในระดับดีมาก (ค4าเฉลี่ยเท4ากับ 4.95) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


