
โครงการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 
 

ก.ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
     1. ช่ือโครงการ    โครงการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
     2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์  
     4. ระยะเวลาการจัดโครงการ   วันท่ี 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 
     5. สถานที่ในการจัดโครงการ   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ข. ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ  
     6. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวนท้ังส้ิน 815 คน 
 
ค. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
      7. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา โดยการสอนทบทวนความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี1  ปีการศึกษา 2557 ท่ีสอบ 
Placement test ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสถาบันภาษาก าหนด  
 
       8. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวนท้ังส้ิน 815 คน 
มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางภาษาอังกฤษก่อนเปิดเปิดภาคการศึกษา 
 
       9. ประโยชน์ที่ได้รับ   

 อาจารย์สามารถเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนการสอนโดยท่ัวไป ส่งผลให้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดีขึ้นตามล าดับ 

 
      10. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่เรียนปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษที่มีต่อการอบรมในโครงการ 

-  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวนท้ังส้ิน 815 คน 
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- การแปลข้อมูล 
ระดับ  4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด ระดับ  3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
ระดับ  2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง ระดับ  1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย 
ระดับ  1.00 – 1.50  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 
โครงการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลลัพธ์ 

1. ด้านสถานที่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

1.1 ห้องเรียน/สถานที่เรียนมีความมีความเหมาะสม 3.78 1.03 มาก 

1.2 สื่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม 

3.67 0.99 มาก 

2. ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

2.1 เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนมีความเหมาะสม 3.88 1.01 มาก 

2.2 เน้ือหาที่เรียนปรับพ้ืนฯ มีความเหมาะสม 3.87 1.04 มาก 

3. ด้านระยะเวลาที่เรียนปรับพื้น 

3.1 จ านวนชั่วโมงที่เรียนปรับพ้ืนฯ มีความเหมาะสม (20 ชั่วโมง) 3.78 1.02 มาก 

4. ด้านผู้สอน 

4.1 ผู้สอนมีความรู้ในหัวข้อที่สอน 4.17 1.12 มาก 

4.2 ผู้สอนสามารถอธิบาย/สอนได้ดี เข้าใจง่าย 4.16 1.11 มาก 

4.3 ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย 4.13 1.06 มาก 

4.4 ผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ 
      คิดเห็นและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4.12 1.12 มาก 

5. ด้านภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม 

5.1 โครงการสอนปรับพ้ืนฯ เป็นโครงการที่ดี 4.03 1.12 มาก 

5.2 นักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการน้ี 4.05 1.14 มาก 

5.3 ควรมีโครงการน้ีต่อไปในอนาคต 4.14 1.13 มาก 

6. ด้านการประชาสัมพันธ์/แจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการสอนปรับพื้น 

6.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท าได้ทั่วถึง 3.78 1.09 มาก 
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ผลสรุปจากตาราง 

     จากตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
1. ด้านสถานที่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
1.1 ห้องเรียน/สถานท่ีเรียนมีความมีความเหมาะสม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ห้องเรียน/สถานท่ีเรียนมีความมีความเหมาะสม โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  3.78 ) 
1.2 ส่ืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจใน ส่ืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม โดยรวมในระดับมาก
ท่ีสุด ( X =  3.67 ) 
 
2. ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.1 เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนมีความเหมาะสม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนมีความเหมาะสม โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  3.88 ) 
2.2 เนื้อหาท่ีเรียนปรับพื้นฯ มีความเหมาะสม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเนื้อหาท่ี
เรียนปรับพื้นฯ มีความเหมาะสม โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  3.87 ) 
 
3. ด้านระยะเวลาที่เรียนปรับพื้น 
3.1 จ านวนช่ัวโมงท่ีเรียนปรับพื้นฯ มีความเหมาะสม (20 ช่ัวโมง) พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจใน จ านวนช่ัวโมงท่ีเรียนปรับพื้นฯ มีความเหมาะสม (20 ช่ัวโมง)  โดยรวมในระดับมากท่ีสุด   ( X =  
3.78 ) 
 
4. ด้านผู้สอน 
4.1 ผู้สอนมีความรู้ในหัวข้อท่ีสอน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน ผู้สอนมีความรู้ใน
หัวข้อท่ีสอน โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  4.17 ) 
4.2 ผู้สอนสามารถอธิบาย/สอนได้ดี เข้าใจง่าย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน ผู้สอน
สามารถอธิบาย/สอนได้ดี เข้าใจง่าย โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  4.16 ) 
4.3 ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน ผู้สอนใช้
เทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  4.13 ) 
4.4 ผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ คิดเห็นและมีส่วนร่วมในช้ันเรียน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน  ผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  
4.12 ) 
 
 
 



 
5. ด้านภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม 
5.1 โครงการสอนปรับพื้นฯ เป็นโครงการท่ีดี พบวา่ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน โครงการ
สอนปรับพื้นฯ เป็นโครงการท่ีดี โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  4.03 ) 
5.2 นักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้พบวา่ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน นักศึกษา
ได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้ โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  4.05 ) 
5.3 ควรมีโครงการนี้ต่อไปในอนาคต พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน  ควรมีโครงการนี้
ต่อไปในอนาคต โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X =  4.14 ) 
 
6. ด้านการประชาสัมพันธ์/แจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการสอนปรับพืน้ 
6.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท าได้ท่ัวถึง พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท าได้ท่ัวถึง โดยรวมในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.78 ) 
  
 


