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  รายงานผลการด าเนินงาน :โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับ
นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 นี้ เป็นผลการด าเนินงานตามหนังสือขออนุมัติ
โครงการของวิทยาลัยที่ วช.1412.2-วช.1064 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดด าเนินการข้ึน
เพ่ือเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนั้น บัดนี้โครงการได้ด าเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษการวางแผน ท างานเป็นทีม และได้รับ
ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือนักศึกษามีความม่ันใจที่จะสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานต่อไปใน
อนาคต  

 การจัดท ารายงานโครงการนี้ เพ่ือสรุปรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการอันอาจเป็นประโยชน์ต่อ
โครงการอื่นๆ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  โครงการและค าขออนุมัติโครงการ 

 

1.  รหัสโครงการ AB6019 

2. ชื่อโครงการหลัก(ภาษาไทย): โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนักศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 

3.  ชื่อโครงการหลัก (ภาษาอังกฤษ) :TOEIC Boost Project 

4. สถานภาพของโครงการ :[   ] โครงการใหม่   
[] โครงการท าต่อเนื่อง /โครงการเดิม จากปีงบประมาณ 2561 โปรดระบุ ประเด็นปัญหา 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

- นักศึกษาสนใจลงทะเบียนจองที่น่ังเรียน 
แต่ไม่เข้าเรียน 

- ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนว ติดตาม 

- หาแนวทางการสอนภาษาอังกฤษแบบ
ใหม ่

- อาจารย์ที่ปรึกษาจะใกล้ชิดนักศึกษา
มากขึ้น โดยการติดตามรายชื่อนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน และให้ค าแนะน าได้มากข้ึน 

- นักศึกษาจะเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์   (หัวหน้าโครงการ) 
 คณะผู้ด าเนินโครงการ     สังกัด/หน่วยงาน/สาขา  

1)Mr.Robert Henry Heathfield    สาขาธุรกิจการบิน 
2)Mr.Darma Rizal Khairiree    สาขาธุรกิจการบิน 
3) นายทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฑ    สาขาธุรกิจการบิน  
4) นางกรวินท์ กังวล     สาขาธุรกิจการบิน  
5) นางขนิษฐา เจริญนิตย์     สาขาธุรกิจการบิน  
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6. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 

 6.1)ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561/ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี ้ ยุทธศาสตร ์ ตัวบ่งชี ้

[] ยุทธศาสตร์ที1่พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน 
1.5.1 

1.11.1 
[ ] ยุทธศาสตร์ที2่ สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ

สิทธิทางปัญญา 

 

[] ยุทธศาสตร์ที3่สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยง

เครือข่าย 

3.1.2 [ ] ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวบ่งช้ี 1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวบ่งช้ี 1.11.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาคาร สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวบ่งช้ี 3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

6.2)การประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี ้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี ้

[ ] องค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐาน  [] องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 1.5 

[ ] องค์ประกอบที่ 2บัณฑิต  [ ] องค์ประกอบที่ 2การวิจัย  

[] องค์ประกอบที่ 3นักศึกษา 3.2 [ ] องค์ประกอบที่ 3การบริการวิชาการ  

[ ] องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์  [ ] องค์ประกอบที่ 4การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

[ ] องค์ประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียน การสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

 [ ] องค์ประกอบที่ 5การบริหารและจัดการ  

[] องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนันสนุนการเรียนรู ้ 6.1 

ระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบท่ี 3 ตัวบ่งช้ี 3.2 นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้

อย่างมีความสุข  
องค์ประกอบท่ี 6 ตัวบ่งช้ี 6.1 ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน 
ระดับคณะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งช้ี 1.5 คณะควรมีการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต 
 
6.3) ลักษณะโครงการนี้จัดอยู่ในประเภท (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [] การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 [    ] การสอนหลักสูตรพิเศษเพื่อรับประกาศนียบัตร 
 [] การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล 
 [    ] การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต  
 [    ] การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
 [] การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการ/สุขภาพ               
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 [    ] การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 [    ] การให้บริการในลักษณะอื่นๆ (ระบุ) มอบยารักษาโรค เครื่องอุปโภค-บริโภค  
  
 6.4)องค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการและกิจกรรม 

  []องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม 
   - นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีจะใช้ทดสอบ เช่น เอกสารประกอบการเรียน 

และบทเรียนออนไลน์ชนิด Advance 
   - ผลสอบโทอิคท่ีได้คะแนนมากกว่า 600 คะแนน  
  []องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 
   - นักศึกษาได้พัฒนาความกระตือรือร้นในการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมากข้ึนจากผู้สอนที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 
 

6.5) มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(ตัวบ่งชี้ที ่5.2ข้อที่1 จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
(แนบหลักฐานการส ารวจความต้องการของชุมชน เช่น แบบส ารวจ หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น) 
- ศึกษาจากผลคะแนนการสอบโทอิคของนักศึกษาท่ีผ่านมา และยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

6.6) การบูรณาการโครงการและกิจกรรมกับการบริการวิชาการงานวิจัยและการเรียนการสอน (สมศ. 8) 
 6.6.1[ ] โครงการและกิจกรรม การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม)  

 ระบุวิชาIAL3307 Ground Service Management 
 แนบหลักฐานประกอบ (มอค. 3) 

  6.6.2 [   ] อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   [    ] การปรับปรุงรายวิชา............................................หลักสูตร................................................... 
   [    ] การเปิดรายวิชาใหม่.............................................หลักสูตร................................................... 
   [    ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา....................................หลักสูตร................................................... 
   [    ] บทความวิชาการ เรื่อง.......................................................................................................... 
   [    ] อ่ืนๆ....................................................................................................................................... 
 6.7)อื่นๆ(ถ้ามี) 
  6 .7.1 นโยบายด้านการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (2556-2559) ที่ต้องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับองค์ความรู้สู่สากล  
  6.7.2 ความร่วมมือกับ Xchange English Institute 
  6.7.3 อ่ืนๆ...................................................................................................................................................... 
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7. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีตั้งมั่นท่ีจะผลิตและพัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาให้มีคุณภาพสู่สากล ด้วยระบบการเรียนแบบร่วมมือ Cooperative learning และการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ดังนั้นสาขาธุรกิจการบินจึงน าแนวคิดการเรียนการสอนเหล่านี้มาประยุกต์กับกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่
ต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ในการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับจบการศึกษา  
 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 2 มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่จะเน้นให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ที่ยังต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษมีความ
เข้าใจหลักการภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะในการศึกษาภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านการ
เรียนระบบออนไลน์และในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าเพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  

 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการฝึกความกระตือรือร้นของตนเอง ในการพัฒนาทักษะด้านหลัก
ภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งาน การฝึกพัฒนาทักษะด้านการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการเรียนแบบออนไลน์ 
และการได้รับฟังการอบรมจากผู้เช่ียวชาญแบบสอนสด จะท าให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงได้มากข้ึน และสามารถเตรียม
สอบเพื่อจบการศึกษาได้ทันที  
 
8. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อใหน้ักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ สามารถเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และเข้ารับการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ 

2) เพื่อใหน้ักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้นในตนเอง พยายามเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อท าการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ดีขึ้น 

3) เพื่อพัฒนาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการที่จะท าให้การเตรียมตัวสอบจบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย   
9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 
1. ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม - - 

2. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 100 คน 
3. ครู/อาจารย์/นักวิชาการ 5 คน 
4. บุคลากรภายในวิทยาลัย - - 
5. ศิษย์เก่า - - 
6. ผู้ประกอบการ - - 

รวม 105 คน 
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10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 

 วันเริ่มต้นโครงการ 6 ตุลาคม -2560  วันสิ้นสุดโครงการ 17 พฤศจิกายน 2560 

11. พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
[] ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย  
           [   ] ใช้พื้นที่นอกมหาวิทยาลัย..................................................................................................................................... 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด.......................................... 

12. แผนการด าเนินงาน 

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอรายละเอียดโครงการ 

เพื่อขออนุมัติโครงการ 

            

2 แต่งตั้งกรรมการด าเนินโครง 
การ 

            

3 ประชุมคณะกรรมการและ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

            

4 ด าเนินโครงการ             

5 ประเมินผลโครงการ             

6 เขียนรายงานสรุปผล
โครงการส่งภายใน 7 วัน
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 

            

13. งบประมาณ 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. ค่าใช้สอย 

- ค่าลงทะเบียนติวเข้มนักศึกษาจ านวน 50 คน คนละ 900 บาท ระยะเวลาเรียน 
4 เดือน พร้อมติวเตอร์สอนสด จ านวน 6 ครั้ง (เดือน ต.ค. – พ.ย. 2560) 
- ค่าลงทะเบียนติวเข้มนักศึกษาจ านวน 50 คน คนละ 900 บาท ระยะเวลาเรียน 
4 เดือน พร้อมติวเตอร์สอนสด จ านวน 6 ครั้ง (เดือน ต.ค. – พ.ย. 2560)  

90,000 

รวม 90,000 
*หมายเหตุ* 
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14. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 

จ านวน หน่วย 
ปัจจัยน าเข้า (input) 
- นักศึกษาท่ีต้องการพัฒนาระดับ
ภาษาอังกฤษ 

100 คน - นักศึกษาสามารถ
เพิ่มคะแนนการสอบ
โทอิคได้มากขึ้น 

- การจัดการทดสอบ 
Pre-testโดย Xchange 
English 

- ข้อสอบ Pre-test  

กระบวนการ (Process) 
- ประกาศให้นักศึกษาทราบ
ก าหนดการและค่าใช้จ่ายในการ
อบรม 
- นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับการ
อบรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในแต่ละโครงการย่อย 
- นักศึกษาเข้ารับการอบรมตาม
ก าหนด 
- นักศึกษาเข้ารับการอบรมสอน
สดตามก าหนด 6 ครั้ง 
- นักศึกษาเข้ารับการทดสอบโดย
ศูนย์สอบ TOEIC 

100 
 
 
 

100 
 
 
4  
 
6 
 
1 

คน 
 
 
 

คน 
 
 

เดือน 
 

วัน 
 

วัน 

- นักศึกษาทราบ
ขั้นตอนและ
ก าหนดการอบรม
รวมถึงค่าใช้จ่าย 

- นักศึกษาท่ีเข้ารับ
การอบรมสามารถท า
คะแนนสอบได้เพิ่มขึ้น 

- นักศึกษาสามารถ
สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

- การจัดการทดสอบ 
Post-test โดย 
Xchange English 
- การจัดการทดสอบโดย
ศูนย์สอบTOEIC 

- เกณฑ์ที่นักศึกษาควร
จะท าได้มากกว่า 600 
คะแนน 

- การอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 

- ข้อสอบ Post-test 
- ข้อสอบ TOEIC 

ผลผลิต (Output) 
-นักศึกษาสามารถเข้าใจและท า
ข้อสอบได้คะแนนมากขึ้น 

100 คน - นักศึกษาสามารถ
สอบได้คะแนนดีขึ้น
กว่าเดิม 

- การจัดการทดสอบโดย
ศูนย์สอบ TOEIC 
 

- ข้อสอบ TOEIC 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- นักศึกษาสามารถศึกษาด้วย
ตนเองเพิ่มเติม ฝึกฝน และเข้าใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
จนสามารถสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานได ้

80 คน - นักศึกษาเข้าใจและ
สอบได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

- การจัดการทดสอบโดย
ศูนย์สอบ TOEIC 
 

- ข้อสอบ TOEIC 

 

หมายเหต ุ
แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการและครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า 
(input) กระบวนการท างาน(process) ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยเขียนให้ชัดเจนว่า ถ้าโครงการประสบความส าเร็จนั้น เป้าหมายคืออะไร ใช้อะไรชี้วัด 
เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด, โครงการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก.............ภายในเวลาที่ก าหนด,
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ.........(ในกรณีที่มีแบบสอบถาม,แบบส ารวจ 
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15.สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ  
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

 

1) อาจารย์ผู้สอนสดอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
อาจารย์มีภารกิจมากพอสมควร 

2) วันและสถานท่ีสอนสดอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 

1) เตรียมอาจารย์ที่เช่ียวชาญไว้สอนสดทดแทน 

2) เตรียมวันและสถานท่ีส ารองไว้ทดแทน 
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ส่วนที่ 2 สรุปการใช้งบประมาณโครงการ 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 90,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดกิจกรรม 

1. ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

90,000 
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ส่วนที่ 3ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 
การสอนภาษาอังกฤษเสริม จาก Exchange English Institute (ภาพบน) 

บรรยากาศในห้องเรียนภาษาอังกฤษเสริม (ภาพล่าง) 
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ส่วนที่ 4สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
โครงการสงกรานต์สานต่อท่ีพ่อท า 

 
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1  ช่ือ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ 
1.2  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.3  สังกัดหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ตอนที่ 2  ผลการด าเนินโครงการ 
 2.1  วัน เวลา และสถานท่ีด าเนินโครงการ  
  วันที:่เดือน 6 ตุลาคม -17 พฤศจิกายน 2560 
  สถานที่ :วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
  ผู้บริหาร/ อาจารย์ / เจ้าหน้าท่ี   จ านวน       5 คน  
  นักศึกษา     จ านวน     100 คน  
  อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................  จ านวน .............. คน  
 
 2.3 ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี ้

1)นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
และเข้ารับการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ 

2) นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้นในตนเอง พยายามเรียนรู้และเข้าใจ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อท าการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ดีขึ้น 

3) พัฒนาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการที่จะท าให้การเตรียมตัวสอบจบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย   
 
ตอนที่ 3การประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ 

3.1วัตถุประสงค ์
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการบางประการ เนื่องจากนักศึกษาสามารถสอบมีคะแนนเพิ่มขึ้นเพียง
ร้อยละ 20 ของผู้เรียนทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถท าคะแนนได้ถึง 600 ตามก าหนด 
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ ………...……………………………………………………. 
 3.2  เป้าหมาย 
 บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้  
 ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก....... 
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3.3  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 1 ข้อ คือ นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและการท าข้อสอบรวมถึงได้พัฒนาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม 

ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้   .............. ข้อ   
 ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ เพราะ .................................................................................... 
                               ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เชิงคุณภาพ 

บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว1้ข้อ คือ นักศึกษาได้ผลการสอบที่ดีขึ้น 
 ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ ……….ข้อ   
 ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ เพราะ .………………………………………………………………………. 
                               ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4  การเบิกจ่ายงบประมาณ  (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามที่โครงการได้รับอนุมัติ  จ านวน 90,000บาท  
 เบิกจ่ายจริงทั้งหมด จ านวน .....................บาท  
  และเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ  เป็นเงิน ………..….. บาท คิดเป็นร้อยละ …..……… 

   ของงบประมาณทั้งหมด  เพราะ …………………………..……………………………………………….….……….…. 
  ………………………………………………………………………………………….………………..…..…..……... 

 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน  เป็นเงิน..........บาท  
  ยังไม่ได้เบิกจ่าย   
 3.5  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ 
  ไม่มี   
  มี (ระบ)ุ  

1. นักศึกษาบางคนยังไม่สามารถท าคะแนนได้เพิ่มขึ้นมากนัก 
 
ตอนที่ 4  ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 

4.1 ความต่อเนื่องของโครงการจากปีที่ผ่านมา 
4.1.1 ปัญหา/อุปสรรคที่พบในปีท่ีผ่านมา 

- 
4.1.2 การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของปีท่ีผ่านมาจากการด าเนินโครงการครั้งนี ้

- 
4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการปีต่อไป 

-  
 
 

 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 5  ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก 

 
แบบประเมินผลการจัดโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนักศึกษาศิลปศา
สตรบัณฑิต 

 และ บริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีท่ี 2 

วันที่ 6 ตุลาคม -17 พฤศจิกายน 2560 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
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ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากข้อมูลของผู้เข้าร่วม โครงการเฉพาะนักศึกษาที่ท าโครงการทั้งหมด100 คนเป็นนักศึกษาชายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
30 นักศึกษาหญิงท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
  
ตอนที่  2 ระดับความพึงพอใจ 
ผลระดับความพึงพอใจ 
ระดับความหมายของการแปลงค่าเฉลี่ย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิระดับน้อยท่ีสุด  
 1.81 – 2.60  หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิระดับน้อย 
 2.61 – 3.40 หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิระดับปานกลาง  
 3.41 – 4.20  หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิระดับมาก  
 4.21 – 5.00 หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิระดับมากท่ีสุด  
 

1. ด้านความพึงพอใจในโครงการ 
 ผลสรุปความพึงพอใจในโครงการ พบว่า ความพึงพอใจในโครงการเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
4.50โดยสามารถจ าแนกออกเป็นด้าน ได้ดังตาราง 1  
 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในโครงการ 
  ประเด็นความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 
1. ท่านมีความรู้และความเข้าใจเรื่องหลักและการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึนจากโครงการ   4.80 
2. ท่านมีความรู้และเข้าใจทักษะ การท างาน ร่วมกันมากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี ้  4.40 
3.ท่านมีความรู้และความเข้าใจในการท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น     4.50 
4. การท างานเป็นกลุ่มท าให้ท่านมีความเห็นใจ เข้าใจ และประทับใจกันมากข้ึน    4.60 
5. การท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความเข้าใจในความรับผิดชอบในหน้าท่ีของแต่ละบุคคลมากขึ้น  4.70  
6. ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้หากไม่มีความร่วมมือกัน งานจะไม่ส าเร็จ    4.40  
7. ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีประโยชน์กับตัวท่าน ท่ีจะน าไปใช้ในอนาคตต่อไป   4.50  
8. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้       4.40  
                                          เฉลีย่รวม                                                                         4.50 
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2. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 ผลสรุปความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจเรื่อง หลักการและการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” คือมีค่าความเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.50 
 
                                 ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
1. ท่านมีความรู้เรื่อง “หลักการและการใช้ภาษาอังกฤษ” ก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 4.50   
2. ท่านมีความรู้เรื่อง “หลักการและการใช้ภาษาอังกฤษ” หลังจากท่ีท่านเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 4.50 
                                                                    เฉลี่ย                                        4.50  
 
ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจโดยรวมท้ังหมด 
 
 เมื่อน าผลการประเมินมาสรุปรวมเป็นความพึงพอใจโดยรวมท้ังหมด ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 พบว่า ผลประเมินเฉลี่ย
ความพึงพอใจโดยรวมท้ังหมดอยู่ท่ี 4.50 ความหมายของค่าระดับคะแนนคือ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และ
นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีมากขึ้น และสามารถสอบ TOEIC ได้คะแนนมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 


