
โครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือสร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 
 2. เพ่ือน าเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการปฏิบัติงานได้เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและเข้าใจ 
 
ระยะเวลาการจัดโครงการ 
 วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557 
 
สถานที่ในการจัดโครงการ 
 รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สามารถน าเอา
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังเป็นการฝึกประสบการณ์ใน
การใช้ภาษาอังกฤษและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
การประเมินผล 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลลัพธ ์

ด้านวิทยากร 

1. การเตรยีมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.70 0.46 มากที่สุด 

2. การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.70 0.52 มากที่สุด 

3. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเขา้ใจง่าย 4.75 0.43 มากที่สุด 

4. การให้ความช่วยเหลือทางภาษาอังกฤษ 4.70 0.46 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรม 

1 .ความหลากหลายของกิจกรรม 4.59 0.67 มากที่สุด 

2. ระดับความยากง่ายของกิจกรรม 4.35 0.68 มาก 

3. ปริมาณการใช้ภาษาอังกฤษจากการท ากิจกรรม 4.52 0.68 มากที่สุด 

4. ระยะเวลาของการท ากิจกรรมแต่ละฐาน/ครั้ง 4.35 0.82 มาก 

5. ความสนุกท่ีไดร้ับจากการท ากจิกรรม 4.65 0.48 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของเอกสารที่ได้รับ 4.32 0.72 มาก 

7. กิจกรรมเอื้อให้ใช้ภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด 4.48 0.68 มาก 

ด้านสถานที่/ เวลา 

1. สถานท่ีมีความเหมาะสม 4.36 0.69 มาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณ/์โสตทัศนูปกรณ ์ 4.49 0.81 มาก 

3. ระยะเวลาในการเข้าค่ายมคีวามเหมาะสม 4.45 0.65 มาก 

ด้านการให้บริการของคณะผู้ด าเนินโครงการ 

1. การให้ข้อมูลของผู้จัดโครงการ 4.33 0.66 มาก 

2. การประสานงานของผู้ด าเนินโครงการ 4.39 0.69 มาก 

3. การอ านวยความสะดวกของผู้ด าเนินโครงการ 4.48 0.70 มาก 

4. การให้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถามของผู้ด าเนินโครงการ 4.48 0.63 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

1. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน ์ 4.55 0.63 มากที่สุด 

2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได ้ 4.32 0.74 มาก 

3. มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 4.16 0.82 มาก 

4. ความรู้/ทักษะในหัวข้อท่ีท ากิจกรรมก่อนการอบรม 3.68 1.12 มาก 

5. ความรู้/ทักษะในหัวข้อท่ีท ากิจกรรมหลังการอบรม 4.32 0.65 มาก 



ผลสรุปจากตาราง 
 ด้านวิทยากร 
 1.การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
เตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70)  
 2.การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70) 
 3.การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.75) 
 4.การให้ความช่วยเหลือทางภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้
ความช่วยเหลือทางภาษาอังกฤษ โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70) 
 5.สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและวิทยากร โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.72) 
 
 ด้านกิจกรรม 
 1.ความหลากหลายของกิจกรรม พบว่า ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความ
หลากหลายของกิจกรรม โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.59) 
 2.ระดับความยากง่ายของกิจกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับความ
ยากง่ายของกิจกรรม โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35) 
 3.ปริมาณการใช้ภาษาอังกฤษจากการท ากิจกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ปริมาณการใช้ภาษาอังกฤษจากการท ากิจกรรม โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52) 
 4.ระยะเวลาของการท ากิจกรรมแต่ละฐาน/ครั้ง พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระยะเวลาของการท ากิจกรรมแต่ละฐาน/ครั้ง โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35) 
 5.ความสนุกที่ได้รับจากการท ากิจกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความความสนุกที่ได้รับ
จากการท ากิจกรรม โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.65) 
 6.ความเหมาะสมของเอกสารที่ได้รับ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความ
เหมาะสมของเอกสารที่ได้รับ โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32) 
 7.กิจกรรมเอ้ือให้ใช้ภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมเอื้อให้ใช้ภาษาอังกฤษมากน้อย เพียงใด โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48) 
 
 ด้านสถานที่/เวลา 
 1.สถานที่มีความเหมาะสม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสถานที่มีความ
เหมาะสม โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.36) 



 2.ความพร้อมของอุปกรณ์/โสตทัศนูปกรณ์ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความ
พร้อมของอุปกรณ์/โสตทัศนูปกรณ์ โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.49) 
 3.ระยะเวลาในการเข้าค่ายมีความเหมาะสม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระยะเวลาในการเข้าค่ายมีความเหมาะสม โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.45) 
 
 ด้านการให้บริการของคณะผู้ด าเนินโครงการ 
 1.การให้ข้อมูลของผู้จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้ข้อมูล
ของผู้จัดโครงการ โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33) 
 2.การประสานงานของผู้ด าเนินโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ประสานงานของผู้ด าเนินโครงการ โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.39) 
 3.การอ านวยความสะดวกของผู้ด าเนินโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
การอ านวยความสะดวกของผู้ด าเนินโครงการ โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48) 
 4.การให้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถามของผู้ด าเนินโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการอ านวยความสะดวกของผู้ด าเนินโครงการ โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48) 
 
 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 1.สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยรวมใน ระดับมากท่ีสุด (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55) 
 2.สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการน า
สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32) 
 3.มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความม่ันใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.16) 
 4.ความรู้/ทักษะในหัวข้อที่ท ากิจกรรมก่อนการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความรู้/ทักษะในหัวข้อที่ท ากิจกรรมก่อนการอบรม โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.68) 
 5.ความรู้/ทักษะในหัวข้อที่ท ากิจกรรมหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความรู้/ทักษะในหัวข้อที่ท ากิจกรรมหลังการ อบรม โดยรวมใน ระดับมาก (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32) 
 


