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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ            
ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6-21 พฤศจิกายน 2562 ทุกวันจันทร์, พุธ, และพฤหัสบดี เวลา 17.00-     
20.40 น. ที่ผ่านมานั้น มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
     

   1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธ์และสนทนาภาษาอังกฤษ
แบบสากลกับผู้อื่นได ้
  2. เพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในการท างานให้แก่นักศึกษา 

     3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ 
มาตรฐาน Common European Framework of Reference  (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  4. นักศึกษาที่ร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้   
 

   โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 232 คน เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 123  คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 66 คน คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 20 คน คณะครุศาสตร์ จ านวน 12 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 7 คน วิทยาลัยการ
ดนตรี จ านวน 4 คน รูปแบบในการด าเนินโครงการประกอบด้วยจัดอบรมหลักสูตร English as a Foreign 
Language (EFL) (หลักสูตร 24 ชั่วโมง) จ านวน 3 ห้อง และหลักสูตร Focus on Grammar and 
Vocabulary in Contest (หลักสูตร 24 ชั่วโมง) จ านวน 2 ห้อง จากวิทยากรเจ้าของภาษา ได้แก่   
 

  1) Mr.David Gray 
  2) Mr.Mauricio Echeverry 
  3) Mr.Karl Lau 
  4) Mr.Tanner Perkins 
  5) Ms.Josana Legaspi 
  
  ผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง คณะท างานได้ประเมินการด าเนินโครงการใน
เบื้องต้น พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการ โดยมีนักศึกษาที่สามารถผ่านเกณฑ์สมควรได้รับใบ
ประกาศนียบัตรจ านวนทั้งสิ้น 146 คน การด าเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้  
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ประมวลโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 

ปีการศึกษา 2562 
  
 



สรุปผลความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับ 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 

ปีการศึกษา 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
................................................................................................................................................. 

   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ  ปีการศึกษา 
2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 6-21 พฤศจิกายน 2562 ทุกวันจันทร์, พุธ, และพฤหัสบดี       
เวลา 17.00 - 20.40 น. 
   โดยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการตอบแบบประเมินของผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 132 คนจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 270 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  2) 
ความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากโครงการ และ 3) ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมที่มีต่อ
โครงการฯ ซึ่งมีละเอียด ดังนี้ 
 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน   
  

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
    1.1 หญิง 90 68.18 
    1.2 ชาย 42 31.81 

รวม 132 100.00 
2. สังกัดคณะ   
    2.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 63 47.72 
    2.2 ครุศาสตร์ 17 12.87 
    2.3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 36.36 
    2.4 วิทยาการจัดการ 4 3.03 

รวม 132 100.00 
3. สังกัดสาขาวิชา   
    3.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   56 42.42 
    3.2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 39 29.54 
    3.3 สาขาวิชาแอนิเมชั่น 3 2.27 
    3.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและดิจิตอลเพ่ือการศึกษา 2 1.51 
    3.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 32 24.24 

รวม 132 100.00 
4. ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี   
   4.1 ชั้นปีที่ 1 65 49.24 
   4.2 ชั้นปีที่ 2 13 9.84 
   4.3 ชั้นปีที่ 3 52 39.39 

รวม 132 100.00 



  จากตารางที่ ๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.18 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.81 ผู้ตอบแบบประเมินสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 
47.72 โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 47.72 สังกัดคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
12.87  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 36.36 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.03 และผู้ตอบแบบประเมินสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 42.42  สังกัดสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 29.54  สังกัดสาขาวิชาแอนิเมชั่น คิดเป็นร้อยละ 2.27 สังกัดสาขาวิชา
เทคโนโลยีและดิจิตอลเพ่ือการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.51 และสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. คิดเป็นร้อย
ละ 24.24 ผู้ตอบแบบประเมินสังกัดชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 49.24 สังกัดชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 9.84 และ
สังกัดชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 39.39 
 

1. ความพึงพอต่อโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 6-21 พฤศจิกายน 2562 ทุกวันจันทร์, พุธ, และ
พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.40 น. 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ    
    1.1 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 4.39 0.65 ปานกลาง 
    1.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.33 0.67 ปานกลาง 
    1.3 ความทันสมัยของเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

4.45 0.63 มาก 

รวม 4.39 0.65 ปานกลาง 
2. ด้านความพึงใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก    
    2.1 วิทยากร [การใช้ระยะเวลาในการอบรม] 4.33 0.76 ปานกลาง 
    2.2 วิทยากร [น้ าเสียง] 4.56 0.71 มากที่สุด 
    2.3 วิทยากร [การน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน] 4.49 0.76 มาก 
    2.4 วิทยากร [การให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าที่น าไปใช้ได้] 4.52 0.68 มากที่สุด 
    2.5 บริการ [สถานที่และอุปกรณ์] 4.47 0.68 มาก 
    2.6 บริการ [การอ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่] 4.45 0.77 มาก 
    2.7บริการ [การประสานงานและประชาสัมพันธ์] 4.38 0.75 มาก 
    2.8 บริการ [การจัดเตรียมเอกสารและเอกสารเผยแพร่] 4.61 0.79 มากที่สุด 
    2.9 บริการ [อาหารและเครื่องดื่ม] 4.53 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.72 มาก 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์    
    3.1 ด้านการน าไปใช้ [การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ตรงตาม
วัตถุประสงค์] 

4.59 0.57 มากที่สุด 

    3.2 ด้านการน าไปใช้ [การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง] 

4.59 0.55 มากที่สุด 



 
๑๑๑๑๑๑๑ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

    3.3 ด้านการน าไปใช้ [การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพ] 

4.60 0.56 มากที่สุด 

    3.4 ด้านการน าไปใช้ [การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
สังคม] 

4.54 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.56 มากที่สุด 
 

ตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับ
การท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 6 -21 
พฤศจิกายน 2562 ทุกวันจันทร์, พุธ, และพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.40 น. เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามี
ความพึงพอใจในประเด็น 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในอันดับปานกลาง (X   = 4.39) หรือคิดเป็นร้อยละ 87.80  2. ด้านความพึงใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก         
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X   = 4.48) หรือคิดเป็นร้อยละ 89.60 3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X   = 4.58) หรือคิดเป็นร้อยละ 91.60 
 
 

ตอนที่ 3 จัดอบรมภาษาอังกฤษควรมีการปรับปรุงในเรื่องต่อไปนี้ 
 3.1 ห้องเรียน 1043 อาจารย์ผู้สอนสอนเนื้อหาและมีกิจกรรมที่พัฒนาภาษาอังกฤษดีมาก 
 3.2 อาหารและเครื่องดื่มดีมาก 

3.3 ชอบค่ะๆ ดีเยี่ยมเลยค่ะ 
3.4 ควรจัดต่อๆไปทุกปี 
3.5 ควรจัดกิจกรรมที่หอประชุมใหญ่ 
3.6 อยากให้มีเวลามากกว่านี้ 
3.7 เป็นกิจกรรมที่ดีมาก วิทยากรใจดี สนุกสนาน ท าให้อยากเรียนภาษาอังกฤษ 
3.8 I like teacher David so much . 
3.9 อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆครับ 
3.10 จัดอีกอยากได้ซีเรียลคีย์ 
3.11 Mr.Mauricio สอนดี สนุก 
3.12 เอกสารผิด 
3.13 อยากให้มีเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่อยากให้เน้นแกรมม่าเน้นการสื่อสารมากกว่า 
3.14 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสีหน้าไม่เป็นมิตร 
3.15 เนื้อหาในเอกสารที่แจกบางข้อไม่สมบูรณ์ 
3.16 อาจารย์เทรนเนอร์เป็นคุณครูที่ดีมากๆค่ะ หากมีโอกาสครั้งหน้าอยากให้เทรนเนอร์มาอีกครั้งนะ

คะ 
3.17 เป็นกิจกรรมที่ดีมาก วิทยากรใจดี สนุกสนาน ท าให้อยากเรียนภาษาอังกฤษดีค่ะ 

 



ประมวลโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

  
 

 

 


