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ค าน า 

      โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กิจกรรมการค่าย
ภาษาอังกฤษ  รหัสกิจกรรม  202402393221 จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้  

1. พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้จริง 
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 
3. สร้างความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมต่างชาติ 
4. สร้างประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม  

 

  โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีนักศึกษา
ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หมู่เรียน 58/10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)       หมู่เรียน 58/39 และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) หมู่เรียน 58/34 รวมทั้งสิ้นจ านวน 134 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรายงานสรุปโครงการฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมในปีถัดไป 
 

ลงช่ือ............................................................ 
          (อาจารย์นารีมา แสงวิมาน) 

                   ผู้จัดท ารายงานสรปุโครงการ 
 

 
ลงช่ือ............................................................ 
          (อาจารย์สัมฤทธ์ิ  ทองสิมา) 

                 ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ศศ.บ.) 
 

 

ลงช่ือ............................................................ 
          (อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวฒัน์) 

              ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 
 
ลงช่ือ............................................................ 
          (อาจารย์นารีมา แสงวิมาน) 

              ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคณุภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศกึษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1. กิจกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ   
2. ชื่อกิจกรรม   - 
3. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน แผนพัฒนานักศึกษา 
แผนงานรอง พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
งาน/โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่  01, 1: ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์ 02 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 ตัวชี้วัดที่ 1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. โครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข 

  ตัวชี้วัดที่ 1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 

  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

6. โครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และสมศ. 
 สกอ.  ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สมศ. - 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์นารีมา แสงวิมาน  หน่วยงาน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
8. วัตถุประสงค์โครงการ 

8.1 พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้จริง 
8.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 
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8.3 สร้างความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมต่างชาติ 
8.4 สร้างประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม  

 กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หมู่เรียน 58/10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(ศศ.บ.) หมู่เรียน 58/39 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) หมู่เรียน 58/34 รวมทั้งสิ้นจ านวน 
134 คน 
 

9. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 
  1551101  การฟังและพูด 1 
  1551102  การฟังและพูด 2 
  1552401  การศึกษาวัฒนธรรมของผู้ที่พูดภาษาอังกฤษ   
  1553904  ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  

  1551101  การฟังและพูด 1 
  1551102  การฟังและพูด 2 
  1552101  การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 
  1553702  การน าเสนอ 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560   

11. สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ รายละเอียด วิธีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

คน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 130 คน รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 

 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วม เป้าหมาย จ านวน (คน) เข้าร่วมจริง จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษา 134  134 100 

บุคลากรสายวิชาการ 4 4 100 

รวมทั้งสิ้น 138 138 100 
 

2. งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินงาน 

โดยใช้งบประมาณจากรหัสกิจกรรม 202402393221 จ านวนเงิน   76,586  บาท ซึ่งมี

รายละเอียดของงบประมาณ ดังนี้ 

หมวด ชื่อกิจกรรม/รายการ จ านวน

เงินที่ได้รับ

อนุมัติ 

(บาท) 

จ านวนเงิน

ที่เบิกจ่าย

จริง (บาท) 

จ านวน
เงิน

คงเหลือ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 4 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท เป็นเงิน  (4 คน x12 ช.ม.x600 บาท) 

 28,800  

ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากรจ านวน 4 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 
30 บาท (4 คนx 4 มื้อx30 บาท) 

 480  

 - ค่าอาหารว่างส าหรับอาจารย์ จ านวน 20 คนๆ ละ 4มื้อๆ ละ 
30 บาท เป็นเงิน (20 คนx 4 มื้อx30 บาท) 

 2,400  

 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรจ านวน 4 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 80 บาท (4 คนx 2 มื้อx80 บาท) 

 640  

 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับอาจารย์ จ านวน 20 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 80 บาท (20 คนx 2 มื้อx80 บาท) 

 3,200  
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 - ค่าที่พักส าหรับวิทยากร จ านวน 4 คนๆ พักคู่ จ านวน 2 ห้อง 
จ านวน 1 คืนๆ ละ ไม่เกิน 1,800 บาท  (2ห้องx1 คืนx1,800
บาท) 

 3,600  

 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงไป-กลับส าหรับวิทยากร จ านวน 3,000 บาท  3,000  
 - ค่าเช้าเครื่องเสียงขนาดกลาง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,500 บาท 

(1 ชุด x 3,500 บาท) 
 3,500  

 - ค่าจัดท าป้ายไวนิลส าหรับท าป้ายฐานต่างๆ  ขนาด 1x2 เมตร 
แผ่นละ 900 บาท จ านวน 6 แผ่น (6 แผ่น x 900 บาท) 

 5,400  

 - ค่าจัดท าป้ายไวนิลชื่อโครงการ ขนาด 1x4 เมตร แผ่นละ 
1,500 บาท จ านวน 1 แผ่นๆ ละ 1,500 บาท  (1 แผ่น  x 
1,500 บาท) 

 1,500  

ค่าวัสดุ - ค่าเอกสารคู่มือจ านวน 140 ชุดๆ ละ 30 บาท (140 ชุด x 30 
บาท) 

 4,200  

 -  ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน 5 เล่มๆ ละ 150 บาท (5 เล่ม x 
150 บาท) 

 750  

 - ค่าแบบประเมินโครงการจ านวน 200 แผ่นๆ 2 หน้าๆ ละ 
.50 บาท 

 200  

 -  ค่าตลับหมึกโทนเนอร์ 12A ยี่ห้อ HP จ านวน 1 ตลับๆ ละ 
3,045 บาท (1 ตลับx3,045 บาท) 

 3,045  

 - สมุดปกอ่อนอาบมัน 55 แกรม คละลาย (แพ็ค12เล่ม)  แพ็
คละ 68 บาท จ านวน 12 แพ็ค  (12 แพ็ค x 68 บาท) 

 816  

 - สมุดโน้ตปกแข็ง จ านวน 10 เล่มๆ ละ 150 บาท (10 เล่ม x 
150 บาท) 

 1,500  

 - ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 5 มม. คละสี แผ่นละ 75 บาท จ านวน 
24 แผ่น (75 บาท x24 แผ่น) 

 1,800  

 - เทปโฟม 1 นิ้วx1 หลา ม้วนละ 80 บาท จ านวน จ านวน 10 
ม้วน(80 บาทx 15 ม้วน) 

 1,200  

 - กระดาษฟลิปชาร์ท 65x90ซม. (บรรจุ 25 แผ่น) แพ็คละ 256 
บาท จ านวน 10 แพ็ค (256 บาท x 10 แพ็ค) 

 2,560  

 - กระดาษสีถ่ายเอกสาร 1 A4 80แกรม คละสี  แพ็คละ 50  600  



8 

 

บาท จ านวน 12 แพ็ค (50 บาทx 12 แพ็ค) 

 - กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม (แพ็ค5รีม) ไอเดีย กรีน  550  
 - กระดาษโปสเตอร์สี คละสี แผ่นละ 12 บาท จ านวน 30 แผ่น 

(12 บาท x 30 แผ่น) 
 360  

 - กระดาษอังกฤษ คละสี แผ่นละ 12 บาท จ านวน 30 แผ่น 
(12 บาท x 30 แผ่น) 

 360  

 - กระดาษโปสเตอร์แข็งหน้าเดียว แผ่นละ 12 บาท จ านวน 30 
แผ่น (12 บาท x 30 แผ่น) 

 360  

 - เชือกฟางม้วนใหญ่ บรรจุห่อละ6ม้วน จ านวน 1 ห่อ ราคา 
120 บาท (1ห่อ x120 บาท) 

 120  

 - ลวดงานฝีมือชุดละ7 บาท จ านวน 12 ชุด (7บาท x 12 ชุด)  84  
 -  เชือกสาสีพ้ืนเส้นใหญ่ บรรจุแพ็คละ50เส้น แพ็คละ 260 

บาท จ านวน 3 แพ็ค (260 บาท x 3 แพ็ค) 
 780  

 -  โฟมแผ่น AAA 0.5นิ้ว 60x120ซม แผ่นละ 38 บาท จ านวน 
20 แผ่น (38 บาท x 20 แผ่น) 

 760  

 - เทปกาว2หน้าบาง 48มม 20หลา Nuvo บรรจุแพ็คละ6ม้วน 
แพ็คละ 264 บาท  จ านวน 2 แพ็ค (264 บาท x 2 แพ็ค) 

 528  

 - เทปใส 12มม 36หลา แกนใหญ่Louis Tape บรรจุแพ็คละ12
ม้วน ราคา 150 บาท จ านวน 1 แพ็ค (150 บาท x 1 แพ็ค) 

 150  

 - ลูกโป่งปาเป้าสีพื้นตราเรือใบ บรรจุห่อละ140กรัม(คละสี) ห่อ
ละ 65 บาท จ านวน 5 ห่อ (65 บาท x5 ห่อ) 

 325  

 - ลูกโป่งกลมสีพ้ืนนีออน No.11ฟ บรรจุห่อละ50ลูก คละสี ห่อ
ละ 50 บาท จ านวน 5 ห่อ (60 บาท x5 ห่อ) 

 300  

 - ปากกาเมจิก (ชุด12สี) ชุดละ 82 บาท จ านวน 6 ชุด (72 
บาทx 6 ชุด) 

 492  

 - ปากกาสีเมจิก (แพ็ค12ด้าม) สีด า และสีน้ าเงิน ตราม้า H-
110 กล่องละ 75 บาท จ านวน 2 กล่อง (75 บาท x 2 กล่อง) 

 150  

 - สีโปสเตอร์ 15มล. (ชุด4สี) กล่องละ 52 บาท จ านวน 6 
กล่อง (52 บาท x 6 กล่อง) 

 312  

 สีเทียน ขนาดจัมโบ้ (กล่อง12สี) มาสเตอร์อาร์ต กล่องละ 30 
บาท จ านวน 6 กล่อง (30 บาท x 6 กล่อง) 

 180  
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3. การบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนนักศึกษาและบุคคล
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100   ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการโดยภาพรวมทุกด้านระดับ  มาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 

 -  สีไม้ตราช้าง 12สี กล่องละ 35 บาท จ านวน 6 กล่อง ( 35 
บาท x กล่อง) 

 210  

 - ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ าเงิน (แพ็ค50ด้าม) แลนเซอร์ 
TEST8450 กล่องละ 139 บาท จ านวน 5 กล่อง (139 บาท x5 
กล่อง) 

 696  

 - กรรไกร 5 นิ้ว อันละ 35 บาท จ านวน 6 อัน (35 บาทx 6 
อัน) 

 210  

 -  มีดคัตเตอร์ ตราม้า 3  × 17 x 1.8 ซม อันละ 50 บาท 
จ านวน 6 อัน (50 บาทx 6 อัน) 

 300  

 - กาวลาเท็กซ์ 8ออนซ์ ขาว ขวดละ 28 บาท จ านวน 6 ขวด 
(28 บาทx6 ขวด) 

 168  

รวมทั้งสิ้น  76,586  

คิดเป็นร้อยละ    
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

1. แบบประเมินโครงการ 

2. ค่าเฉลี่ย   5.00 – 4.51  = มากที่สุด 4.50 – 3.51 = มาก  3.50 – 2.51 = น้อย    2.50-0 = 
น้อยที่สุด 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 
 

1. แบบประเมินโครงการ 

ค่าเฉลี่ย   5.00 – 4.51  = มากที่สุด 4.50 – 3.51 = มาก  3.50 – 2.51 = น้อย    2.50-0 = 
น้อยที่สุด 

ประเด็นความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ผล 
 

ค่า 
เฉลี่ย 

 

ค่า SD 
การแปรผล 

ด้านสถานที่/สื่ออุปกรณ์  

1. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสมกับโครงการ 4.45 0.78 มาก 

2. ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 4.45 0.75 มาก 

ด้านวิทยากร    

3. ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.80 0.41 มากที่สุด 

4. การตอบค าถาม 4.65 0.48 มากที่สุด 

5. ความสามารถในการถ่ายทอด 4.75 0.44 มากที่สุด 

ด้านระยะเวลา    

6. ระยะเวลาในการจัดโครงการในภาพรวม 4.40 0.55 มาก 
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ประเด็นความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ผล 
 

ค่า 
เฉลี่ย 

 

ค่า SD 
การแปรผล 

7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละฐาน 4.43 0.50 มาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจ    

8. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.00 0.88 มาก 

9.ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.50 0.55 มาก 

10.สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.50 0.60 มาก 

11.สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.58 0.50 มากที่สุด 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    

12.มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 4.58 0.50 มากที่สุด 

13. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนได้ 4.58 0.55 มากที่สุด 
14. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 

4.43 0.59 มาก 

15. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.38 0.87 มาก 

 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 

(English Camp: The Throwback Time Travelers)  จากการแจกสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 40 คน (100%)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดตามล าดับดังนี้  เรื่องความรู้

ความสามารถของวิทยากร (x =4.80, SD = 0.41) ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร (x =4.75, SD = 

0.44)  ด้านการน าความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (x =4.43, SD = 0.59) 

ส่วนผลการประเมินด้านอ่ืนๆ นักศึกษามีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท้ังหมด และผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจในเขา้ร่วมโครงการโดยภาพรวมในระดับมาก (x =4.38, SD = 0.87) 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

 

1. แบบประเมินโครงการ 

ค่าเฉลี่ย   5.00 – 4.51  = มากที่สุด 4.50 – 3.51 = มาก  3.50 – 2.51 = น้อย    2.50-0 = 
น้อยที่สุด 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ผล 

ค่าเฉลี่ย 

 
ค่า SD การแปรผล 

ด้านสถานที่/สื่ออุปกรณ์    

1. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสมกับโครงการ 4.36 0.68 มาก 

2. ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 4.43 0.63 มาก 
ด้านวิทยากร    

3. ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.79 0.42 มากที่สุด 

4. การตอบค าถาม 4.71 0.46 มากที่สุด 

5. ความสามารถในการถ่ายทอด 4.89 0.31 มากที่สุด 

ด้านระยะเวลา    

6. ระยะเวลาในการจัดโครงการในภาพรวม 4.46 0.58 มาก 

7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละฐาน 4.50 0.69 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    

8. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.29 0.76 มาก 
9.ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.64 0.49 มากที่สุด 

10.สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.43 0.57 มาก 

11.สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.53 0.50 มากที่สุด 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    

12.มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 4.68 0.48 มากที่สุด 

13. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนได้ 4.46 0.64 มาก 
14. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4.86 0.36 มากที่สุด 

15. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.71 0.53 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 

(English Camp: The Throwback Time Travelers)  จากการแจกสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 28 คน (100%)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดตามล าดับดังนี้  เรื่องความรู้

ความสามารถของวิทยากร (x =4.79, SD = 0.42) ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร (x =4.79, SD = 

0.31)  ด้านการน าความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (x =4.86, SD = 0.36) 

ส่วนผลการประเมินด้านอ่ืนๆ นักศึกษามีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท้ังหมด และผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจในเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (x =4.71, SD = 0.53) 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
1. แบบประเมินโครงการ 

ค่าเฉลี่ย   5.00 – 4.51  = มากที่สุด 4.50 – 3.51 = มาก  3.50 – 2.51 = น้อย    2.50-0 = 
น้อยที่สุด 

 

ประเด็นความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ผล 

ค่าเฉลี่ย 

 
ค่า SD 

การแปรผล 

ด้านสถานที่/สื่ออุปกรณ์    

1. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสมกับโครงการ 4.08 0.74 มาก 

2. ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 4.02 0.73 มาก 
ด้านวิทยากร    

3. ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.85 0.36   มากที่สุด 

4. การตอบค าถาม 4.54 0.54   มากที่สุด 

5. ความสามารถในการถ่ายทอด 4.71 0.50   มากที่สุด 

ด้านระยะเวลา    
6. ระยะเวลาในการจัดโครงการในภาพรวม 3.96 0.79 มาก 

7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละฐาน 3.83 0.86 มาก 
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ประเด็นความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ผล 

ค่าเฉลี่ย 

 
ค่า SD 

การแปรผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจ    

8. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 3.56 0.92 มาก 
9.ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.29 0.70 มาก 

10.สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.31 0.67 มาก 
11.สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.42 0.64 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้    

12.มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 4.54 0.64 มากที่สุด 
13. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนได้ 4.42 0.64 มาก 

14. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 

4.69 0.58 มากที่สุด 

15. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.44 0.73 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 

(English Camp: The Throwback Time Travelers)  จากการแจกสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๒ ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๕๒ คน (๑๐๐%)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดตามล าดับดังนี้  เรื่องความรู้

ความสามารถของวิทยากร (x =๔.๘๕, SD = ๐.๓๖) ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร (x =๔.๗๑, 

SD = ๐.๕๐)  ด้านการน าความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (x =๔.๖๙, SD = ๐.๕๘) 

ส่วนผลการประเมินด้านอ่ืนๆ นักศึกษามีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท้ังหมด และผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจในเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมในระดับมาก (x =๔.๔๔, SD = ๐.๗๓) 
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แบบแสดงความคิดเห็นโดยรวม ดังนี้ 
 

ด้านประโยชน์ของการอบรมในครั้งนี้ 

1. ท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่มากข้ึน make friends ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างาน

เป็นทีม ฝึกความสามัคคี ได้รับมิตรภาพ 

2. สามารถน ากิจกรรมที่ได้ท าไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตอนที่ไปสังเกตการสอนได้ 

3. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ สามารถน าไปใช้ในชั้นเรียนและใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

4. ได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้เพลงในยุคต่างๆ ได้รู้จักการร่วมมือกันในค่าย

ภาษาอังกฤษ ได้รู้จักเพ่ือนๆจากเอกอังกฤษธุรกิจ และเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เพ่ิม

มากขึ้น ได้สานสัมพันธ์กับเพ่ือนๆคนอ่ืนๆ 

5. ได้ประสบการณ์ดีๆเพ่ิมมากขึ้นมากกว่าอยู่ในห้องเรียน โดยเฉพาะทัศนคติดีๆจาก

อาจารย์ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ท าในสิ่งที่ไม่เคยท า 

6. มีความกล้าพูด กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

7. ได้รับความรู้ต่างๆ ทั้งด้านค าศัพท์ การพูด  ฟัง  อ่านภาษาอังกฤษ และได้ฝึกออกเสียง

เป็นอย่างดี 

8. ท าให้เข้าใจทักษะการใช้ภาอังกฤษมากขึ้น ได้สื่อสารกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 

9. Know the ways to improve ourselves, thank you 

10. Teamwork and confident 

11. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

12. ได้รู้จุดเด่น จุดด้อยและพัฒนาของตน 

13. ท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่มากข้ึน make friends ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างาน

เป็นทีม ฝึกความสามัคคี ได้รับมิตรภาพ 

14. สามารถน ากิจกรรมที่ได้ท าไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตอนที่ไปสังเกตการสอนได้ 

15. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ สามารถน าไปใช้ในชั้นเรียนและใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
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16. ได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้เพลงในยุคต่างๆ ได้รู้จักการร่วมมือกันในค่าย

ภาษาอังกฤษ ได้รู้จักเพ่ือนๆจากเอกอังกฤษธุรกิจ และเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เพ่ิม

มากขึ้น ได้สานสัมพันธ์กับเพ่ือนๆคนอ่ืนๆ 

17. ได้ประสบการณ์ดีๆเพ่ิมมากขึ้นมากกว่าอยู่ในห้องเรียน โดยเฉพาะทัศนคติดีๆจาก

อาจารย์ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ท าในสิ่งที่ไม่เคยท า 

18. มีความกล้าพูด กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

19. ได้รับความรู้ต่างๆ ทั้งด้านค าศัพท์ การพูด  ฟัง  อ่านภาษาอังกฤษ และได้ฝึกออกเสียง

เป็นอย่างดี 

20. ท าให้เข้าใจทักษะการใช้ภาอังกฤษมากขึ้น ได้สื่อสารกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 

21. Know the ways to improve ourselves, thank you 

22. Teamwork and confident 

23. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

24. ได้รู้จุดเด่น จุดด้อยและพัฒนาของตน 

ทักษะที่นักศึกษาต้องการให้อบรมเพิ่มเติมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

1. อบรมทักษะการพูด 

2. อบรมทักษะฟัง-พูด 

3. ทักษะการฟัง 

4. อบรมทุกทักษะ เพราะส าคัญทั้งหมด 

5. ด้านการเขียนและด้านไวยากรณ์ 

6. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรกระจายข่าวสารข้อมูลให้ละเอียดกว่านี้ และควรให้เวลาเตรียมส าหรับการแสดงมากกว่านี้ 

2. ชอบวิทยากรมากค่ะ วิทยากรเก่งมาก 

3. จัดให้นานมากกว่านี้  อาจจะ ประมาณ 3-4 วันเวลาน้อยไปท าให้จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ 
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4. ขอบคุณท่ีจัดค่ายแบบนี้เพ่ือพวกเราค่ะ เป็นค่ายที่อบอุ่นจริงๆค่ะ  แต่อยากให้มีข้าว และขนมให้ 

หิวมากเลยค่ะ 

5. Thanks a lot for this great camp. I want to join again. 

6. เพ่ิมครูต่างชาติให้เยอะกว่านี้ 

7. สถานที่  เวลา อาหาร อยากให้เหมาะสมกว่านี้ บรรยากาศดีกว่านี้  

8. การแสดงมีระยะเวลาเตรียมตัวน้อยเกินไป ท าให้การแสดงออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร 

9. ควรจัดอาหารในช่วงพักเบรกและเท่ียง น่าจะเลี้ยงอาหารกลางวันและน้ าด้วย  

10. ควรมรสวัสดิการเพิ่มเช่น ข้าว  ขนม 

11. ควรจัดแบบนี้อีก 

12. เพ่ิมกิจกรรมสนุกๆอีก หากิจกรรมสนุกๆมาให้เยอะๆ ไม่ให้ซ้ าซาก 
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ส่วนที่ 4 

ก าหนดการและภาพกิจกรรม 

ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 
  

 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 1) 

เวลา กิจกรรม 
8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิด 

9.00 – 10.00 น. กิจกรรม Morning Homeroom/Getting to know your teachers 

10.00 – 11.00 น. กิจกรรม Categories Game   
11.00 – 12.00 น. กิจกรรม Meet your new friends 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ  จ านวน 6 ฐาน 
ได้แก่ 
ฐาน 1   Running Dictation  
ฐาน 2  Tongue Twister/Riddle  
ฐาน 3  Grasp the word  
ฐาน 4  Story Writing  
ฐาน 5  Celebrity Hunter 
ฐาน 6  Directions   

16.00 – 17.00 น. นักศึกษาน าเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในแต่ละฐาน 
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 2) 

  

เวลา กิจกรรม 
8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 9.30 น.   กิจกรรม Morning Homeroom 
9.30 – 10.30 น. กิจกรรม Rotation Activities   

10.30 – 12.00 น. กิจกรรม Rotation Part II 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. กิจกรรม Presentation 

13.00 – 15.30 น. กิจกรรม Finale 

15.30 – 16.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมประเมินผลและพิธีปิด 
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รูปภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 5 

เอกสารประกอบ 


