
โครงการ “พัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑” 

ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
รหัส ๑๑๑๐๑-๖๒-๐๐๐๐๑-๐๑-๐๑ 

งบประมาณ งบแผ่นดิน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 

๓. ความสอดคล้อง  

 ๓.๑ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง และตัวช้ีวัด   
 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

เป้าหมาย ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ “ทักษะสื่อสารดี”   

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะ
และเชี่ ย วชาญในการประกอบอาชีพและ
สอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการสื่อสาร 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แนวทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง
ภายนอกและภายใน  โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัต
ลักษณ์เป็นไปตามท่ีก าหนด 

สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้
เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 

ตัวชี้วัด ๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัต
ลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๖.ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะ
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
กิจกรรม  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสาร ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ   

 

๓.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระดับส านัก (ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน) 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนนิงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“ทักษะสื่อสารดี” ให้กับนักศึกษาบุคลากรหรือบุคคลทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย   

 ระดับหลักสูตร    



องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

๕. หลักการและเหตุผล (นักศึกษาทั่วไป) 

ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้การพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งด้าน ฟัง การพูด อ่าน เขียน  ที่
ส าคัญจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การแสวงความรู้  และการประกอบอาชีพได้ เป็นอย่างดี   
สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ 
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จะส าเร็จการศึกษาในอนาคตจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างมากในการวางพ้ืนฐานที่ดีให้กับนักเรียนในอนาคต  แต่ในปัจจุบันทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง จ าเป็นต้องพัฒนาอีกมาก จึงจะช่วยให้มีศักยภาพที่จะเป็นทักษะที่ติดตัวไปจน
ส าเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพ่ือให้
สามารถพัฒนาพืน้ฐานภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่ติดตัวและสามารถสื่อสารและการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประกอบอาชีพส าหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการวางรากฐานส าคัญด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

๖. วัตถุประสงค์ (นักศึกษาทั่วไป) 
๖.๑   เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือส่งเสริม

ทักษะภาษาอังกฤษในการท างานให้แก่นักศึกษา 
๖.๒   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยให้แก่นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ผ่านการเข้าใช้บริการห้อง Self-Access Center  ห้อง Sound lab  และห้อง Mini theater     
๖.๓  เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ 
๖.๔  เพ่ือเป็นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีคุณค่า 
๖.๕  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   

 

๗. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ  
  บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   จ านวน  ๑,๐๐๐ คน (นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
 
 
 
 
 



๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ -  
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาการอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบ
หลังการอบรมสูงขึ้น ร้อยละ ๖๐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๐  
- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๐ 

-  

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการ
ได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่ร้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

-  

๙. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล  และ       
น าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

๙.๑  สถานที่ด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๙.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
ภาคเรียนที่ ๑ – ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๙.๓  แผนการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการห้อง Sound lab และห้อง Mini theater (ภาคเรียนที่ ๑ – ๒          

ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ 

English Mate (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

๙.๔  ปฎิทนิปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
P ๑. วางแผน    
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือและวางแผนการด าเนินโครงการ    
 ๑.๒ ศึกษาหัวข้อ/หลักสูตรส าหรับการอบรม    
 ๑.๓ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ    
 ๑.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ    



ขั้นตอน รายละเอียด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน    
 ๑.๖ ประสานวิทยากร    

D ๒. ด าเนินการตามแผน    
 ๒.๒  ด าเนินการอบรมโครงการ    
C ๓. ติดตามผล    

 
๓.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบก่อนและหลังการอบรมและตอบ
แบบสอบถาม 

   

 ๓.๒  วิเคราะห์ข้อมูล    
A ๔. สรุปผลและก าหนดการปรับปรุงและเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะ

กรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
   

 ๔.๑ จัดท ารายงานผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการอบรมของ
นักศึกษา 

   

 ๔.๒ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ  และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

   

 ๔.๓ ปรับปรุงแผนการด าเนินงานโครงการในครั้งต่อไป    
 

๙.๕  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
         ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ) 
         ๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (แบบสอบถามกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบสอบถามความพึง
พอใจ) 
    
         ๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา (การจัดกิจกรรมเป็นไปตามท่ีก าหนดในโครงการ) 
๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  

๑๑.๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ๑๑.๑.๑  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ

ใช้บริการห้อง Sound lab และห้อง Mini theater   
            ๑๑.๑.๒  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการแสวงหาความรู้ด้านภาษา  
  ๑๑.๑.๓  นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง          

๑๑.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
             - พัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับชาติ 

๑๑.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 



   - สามารถสร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่นักศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 

๑๒. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ  
๑๒.๑  ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) 

                 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางภาษาจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเรียนในห้องเรียนและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 
                  

๑๒.๒  ผลกระทบของโครงการ  
         นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
๑๒.๓  ประสิทธิภาพของโครงการ 

                 ๑๒.๓.๑ นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา 
        ๑๒.๓.๒ นักศึกษาได้รับบริการในการใช้ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษา 

๑๒.๔  ประสิทธิผลของโครงการ 
นักศึกษาร้อยละ ๘๐ มีความพึงพิใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการ “พัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑”  

ณ  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๓  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 

 

ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยส าคัญในการสื่อสารทั้งในการศึกษา การท างาน และการใช้ชีวิตประจ า วัน        
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษที่
จ าเป็นในการท างาน และการเพ่ิมพูนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เพ่ิมเติมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือให้ นักศึกษามีความพร้อมทั้งในการท างาน และการใช้
ชีวิตประจ าวัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงจัดโครงการพัฒนา

ทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒             เพ่ือส่งเสริมทักษะส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประกอบ
อาชีพส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป 

  
 ก าหนดที่อบรม ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ ๑ – ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
1. ห้อง Sound lab เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- โปรแกรมออนไลน์ English Mate 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากคอมพิวเตอร์ 
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 

2 ห้อง Mini theater เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- ชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 

 
 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  คือ  เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจ าทุกปี  อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้  ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์สนุกสนานเพลิดเพลิน
ไปกับการชมภาพยนตร์ และเป็นการพัฒนาตนเองในด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
 



ผลที่ได้รับตามเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

ที่ได้รับ 

ระดับความส าเร็จ 
มากกว่าร้อยละ ๘๐ = ดีมาก 

ร้อยละ ๗๐-๗๙ = ด ี
ร้อยละ ๖๐-๖๙ = ปานกลาง 
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ = ปรับปรุง 

หมายเหต ุ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑๐๐.๐๐ ดมีาก Output 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๒.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ ๔.๓๐ ดมีาก Output 

เป้าหมายเชิงเวลา 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ตามที่ก าหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ ดีมาก Output 

 
 

หมายเหตุ ชี้แจงเป้าหมาเชิงคุณภาพ ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมีการวัดความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยแบบสอบถาม ดังนั้นค่าเป้าหมายจึงแสดงตามการวัดประเมินผล ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
คะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
N 

(๓๙๘) 
ร้อยละ 

๑. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
๑๓๘ 
๒๖๐ 

 
๓๔.๖๗ 
๖๕.๓๓ 

๒. ชั้นปี 
ชั้นปีที่ ๑ 
ชั้นปีที่ ๒ 
ชั้นปีที่ ๓ 
ชั้นปีที่ ๔ 

 
๓๑ 

๑๓๙ 
๑๙๐ 
๒๗ 
๑๑ 

 
๗.๗๙ 

๓๔.๙๒ 
๔๗.๗๔ 
๖.๗๙ 
๒.๗๖ 



ชั้นปีที่ ๕ 

๓. คณะ 
ครุศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาการจัดการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการดนตรี 

 
๑๓๗ 
๑๕๑ 
๑๘ 
๗๐ 
๒๒ 

 
๓๔.๔๒ 
๓๗.๙๔ 
๔.๕๒ 

๑๗.๕๙ 
๕.๕๓ 

 
จากตารางที่ ๑  พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๓๓  และรองลงมา  ได้แก่   

เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๖๗  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓  คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๗๔           และรองลงมา  
ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่ ๒  คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๙๒  นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๔  และรองลงมา ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๒ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (   )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ๔.๕๑-๕.๐๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ๓.๕๑-๔.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

๒.๕๑-๓.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๑-๒.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
๑.๐๐-๑.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี ๒  ผลการประเมินโครงการในภาพรวม 
ที ่ ด้านการประเมิน  S.D. ล าดับ การแปลผล 
๑ ด้านความรู้ความเข้าใจ      ๔.๓๓ ๐.๕๗ ๑ มาก 
๒ ด้านความพึงพอใจ ๔.๒๕ ๐.๖๑ ๓ มาก 
๓ ด้านการน าไปใช้ ๔.๓๑ ๐.๕๕ ๒ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๓๐ ๐.๕๘  มาก 
  

จากตารางที่ ๒  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ด้วยตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  ๔.๓๐   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านความรู้ความเข้าใจ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ๔.๓๓  



รองลงมา  ได้แก่  ด้านการน าไปใช้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑  และด้านความพึงพอใจมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๕  
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินโครงการในด้านความรู้ความเข้าใจ 

ที ่ ด้านการประเมิน  S.D. ล าดับ การแปลผล 
๑ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ๔.๓๘ ๐.๕๗ ๑ มาก 
๒ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ๔.๓๑ ๐.๕๙ ๓ มาก 
๓ ความทันสมัยของเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 
๔.๓๑ ๐.๕๕ ๒ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๓๓ ๐.๕๗  มาก 
 

จากตารางที่  ๓  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวม  อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
รายด้าน  พบว่า  ด้านความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  เท่ากับ ๔.๓๘   รองลงมา  
ได้แก่  ด้านความทันสมัยของเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๓๑  และ ด้านความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ  ๔.๓๑ 
 
ตารางท่ี ๔  ผลการประเมินโครงการในด้านความพึงพอใจ 

ที ่ ด้านการประเมิน  S.D. ล าดับ การแปลผล 
กิจกรรม 

๑ กิจกรรมห้อง Self-Access Learning Center ๔.๑๘ ๐.๖๙ ๘ มาก 

๒ กิจกรรมห้อง Mini Theater ๔.๓๐ ๐.๕๘ ๒ มาก 

๓ กิจกรรมห้อง Sound lab ๔.๒๕ ๐.๕๘ ๕ มาก 

๔ กิจกรรมชั้นเรียน ๔.๓๐ ๐.๕๖ ๑ มาก 

บริการ 
๕ สถานที่และอุปกรณ์ ๔.๒๙ ๐.๕๙ ๓ มาก 

๖ การอ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ ๔.๒๔ ๐.๕๘ ๖ มาก 

๗ การประสานงานและประชาสัมพันธ์ ๔.๒๐ ๐.๖๖ ๗ มาก 

๘ การจัดเตรียมเอกสารและเอกสารเผยแพร่ ๔.๒๗ ๐.๖๔    ๔ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๒๕ ๐.๖๑  มาก 
 

จากตารางที่  ๔ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาราย
ด้าน  พบว่า  กิจกรรมชั้นเรียน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  เท่ากับ ๔.๓๐  รองลงมา  ได้แก่  กิจกรรมห้อง Mini Theater  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐  สถานที่และอุปกรณ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๙  การจัดเตรียมเอกสารและเอกสารเผยแพร่  



มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๗  กิจกรรมห้อง Sound lab มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๕  ด้านการอ านวยความสะดวกจาก
เจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๔  การประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๐  กิจกรรมห้อง 
Self-Access Learning Center  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ  ๔.๑๘ 

 
ตารางท่ี ๕  ผลการประเมินโครงการในด้านการน าไปใช้ 

ที ่ ด้านการประเมิน  S.D. ล าดับ การแปลผล 
๑ การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ๔.๒๔ ๐.๖๒ ๔ มาก 
๒ การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ๔.๔๐ ๐.๖๗ ๑ มาก 
๓ การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ๔.๓๔ ๐.๖๓ ๒ มาก 
๔ การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาสังคม ๔.๒๗ ๐.๖๕ ๓ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๓๑ ๐.๖๔  มาก 
 

จากตารางที่  ๕  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าความรู้ไปใช้ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  
พบว่า  ด้านการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  ๔.๔๐  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๓๔   ด้านการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาสังคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  ๔.๒๗    และด้านการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๔  ตามล าดับ 
 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  เป็นโครงการที่ดีมาก ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ควรเพิ่มประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ือให้นักศึกษาได้รับข่าวสารทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
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