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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

2. ชื่อกิจกรรม   กิจกรรม การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC  
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.) 
8. หลักการและเหตุผล 

TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอมาตรฐานสากลที่ใช้
วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานหรือการสื่อสารระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันหน่วยงานและสถาบัน
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ต่างๆ ทั้งในวงธุรกิจและการศึกษาให้ได้ความส าคัญกับ TOEIC มากขึ้น เช่น ก าหนดเป็นเกณฑ์คัดเลือกเข้า
ท างานหรือศึกษาต่อ หรือใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการบิน 
การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ 
 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริง สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จึงได้วางแผนจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เตรียมสอบ TOEIC ขึ้น ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเอง และ
เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC 

9. วัตถุประสงค์โครงการ 
9.1 เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
9.2 เพ่ือเตรียมพร้อมนักศึกษาในการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC  

           กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(ศศ.บ.) หมู่เรียน 57/39, 57/44 และนักศึกษาที่สนใจ จ านวน 130 คน 
 

10. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ 
การเรียนการสอน 
รหัสวิชา   1554504   รายวิชาการเตรียมสอบภาษาอังกฤษสมิทธภาพ 
รหัสวิชา   1554602   ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและงานเลขานุการและส านักงาน 2 
รหัสวิชา   1553801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
รหัสวิชา   1553805   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
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11. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560  
12. สถานที่ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 
 

13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

กิจกรรม 
 
 

ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. 59 – 
ธ.ค.59) 

 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.60 – 
มี.ค.60) 

ไตรมาส 
(เม.ย.60 – 
มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.60 – 
ก.ย.60) 

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมสอบ TOEIC 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 
นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 

 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

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

นักศึกษา 104 130  80 

บุคลากรสายวิชาการ 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 104 104 80 
 

2. งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินงาน 

โดยใช้งบประมาณจากรหัสกิจกรรม 203201B11021จ านวนเงิน 437,690บาท ซึ่งมีรายละเอียดของ

งบประมาณ ดังนี้ 

หมวด ชื่อกิจกรรม/รายการ จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 

จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

จ านวนเงินคงเหลือ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมง
ละ 600 บาท  จ านวน 30 
ช่ัวโมง จ านวน 2 คน 

36,000 36,000 0 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุเชื่อเพลิงส าหรับ
วิทยากร 

5,000 5,000 0 

 ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร 
ส าหรับวิทยากร จ านวน 20 
มื้อๆ ละ 25 บาท  

500 500 0 

 ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
วิทยากร จ านวน 10 มื้อๆ ละ 
80 บาท  

800 800 0 

 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม จ านวน 130 ชุดๆ ละ 
50 บาท 

6,500 5,200 1,300 

 ค่าจัดท ารูปเล่มรายงาน 
จ านวน 3 เล่มๆ ละ 150 บาท 

450 450 0 
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หมวด ชื่อกิจกรรม/รายการ จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท) 

จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง (บาท) 

จ านวนเงินคงเหลือ 

(บาท) 

รวมท้ังสิ้น 49,250 47,950 1,300 

คิดเป็นร้อยละ 97.36 2.63 

 

3. การบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน
นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ระดับ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ
โดยภาพรวมทุกด้านระดับ  มาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
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 4.46 0.56 มาก 

2. ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 4.57 0.58 มากที่สุด 

ด้านวิทยากร    
3. ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.80 0.43 มากที่สุด 

4. การตอบค าถาม 4.59 0.60 มากที่สุด 

5. ความสามารถในการถ่ายทอด 4.74 0.46 มากที่สุด 

ด้านระยะเวลา    

6. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.37 0.64 มาก 

7. ระยะเวลาในการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 4.47 0.58 มาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจ    
8. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 3.72 0.97 มาก 

9.ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.47 0.54 มาก 

10.สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.46 0.58 มาก 
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ประเด็นความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ผล 
ค่า 

เฉลี่ย 

 

ค่า SD การแปรผล 

11.สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.31 0.65 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้    

12.มีความรู้เกี่ยวกับการท าข้อสอบ TOEIC ด้านทักษะการฟัง 4.36 0.62 มาก 

13. มีความรู้เกี่ยวกับการท าข้อสอบ TOEIC ด้านทักษะการ
อ่าน 

4.37 0.59 มาก 

14.มีความพร้อมในการท าข้อสอบ TOEIC หลังจากการอบรม
ครั้งนี้ 

4.38 0.61 มาก 

15.สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้เกี่ยวกับการท าข้อสอบ 
TOEIC 

4.18 0.63 มาก 

16. สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนเกี่ยวกับ การท าข้อสอบ 
TOEIC 

4.26 0.66 มาก 

17. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.49 0.60 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ

เตรียมสอบ TOEIC  จากการแจกสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 ชุด มี

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 90 คน (๑๐๐%)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุดตามล าดับดังนี้ เรื่องความรู้ความสามารถของวิทยากร (x =4.80, SD = 0.43) ความสามารถในการ

ถ่ายทอดของวิทยากร (x =4.74, SD = 0.46)  ด้านการน าความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ได้เกี่ยวกับการท า

ข้อสอบ TOEIC (x = 4.18, SD = 0.63) 

ส่วนผลการประเมินด้านอ่ืนๆ นักศึกษามีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทั้งหมด และผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจในเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมในระดับมาก (x = 4.49, SD = 0.60) 
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สรุปชั่วโมงในการอบรมของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล และหมู่เรียน จ านวนชั่วโมงท่ีเข้าอบรม 

1 นางสาวการะเกด  สมพงษ์ 30 

2 นางสาวกมลวรรณ  ยืนยง 30 

3 นายจตุรภุช  นามนะ 21 

4 นางสาวจิตตรา  โคตรแซก 30 

5 นางสาวดอกไม้  - 30 

6 นายธีระเดช  บัวดี 30 

7 นายนพพล  พุ่มพิทักษ์กุล 30 

8 นางสาวปรินทร  จงพัฒนะสินสุข 27 

9 นายชัยธวัช  สิริประภาพรรณ 30 

10 นางสาวฐิติกานต์  ทองผาเฉลา 30 

11 นางสาวณัฐฐิกานต์  ม่วงวัดท่า 30 

12 นางสาวลลิตา  จินดาสอน 30 

13 นางสาววณิชยา  โฮกอ่อน 30 

14 นางสาวทิพวรรณ  นวลคล้ า 30 

15 นางสาวศิริรัตน์  นันตะวัน 24 

16 นางสาวธนิษฐา  ชัยคงดี 24 

17 นางสาวสิรินทร์  แววเนตร 15 
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ที ่ ชื่อ-สกุล และหมู่เรียน จ านวนชั่วโมงท่ีเข้าอบรม 

18 นางสาวพรพิมล  โมกเกษม 30 

19 นายสุบิน  แยกผิวผ่อง 30 

20 นายกัณฐิภัทร  แยงเพชร 30 

21 นางสาวอรจิรา  ปรือปรัง 30 

22 นางสาวนันทนัช  ฉันผ่อง 24 

23 นายอานนท์  แซ่จิ๋ว 6 

24 นางสาวเนตรนภา  พรมเมือง 30 

25 นางสาวสุภาวด ี อังกีรัตน์ 30 

26 นางสาวธนภรณ์  หวังฟังกลาง 30 

27 นายรัฐวิชญ ์ ทองเทศ 27 

28 นางสาวสุรัชนา  แก่นศักดิ์ 30 

29 นางสาววริศรา  ทรงบุญรอด 24 

30 นางสาววันดี  สุขเกษม 30 

31 นางสาววาสนา  โคตรแซก 30 

32 นายศุภณัฏฐ์  สิริเจริญพานิช 30 

33 นางสาวสินีนาฎ  วนิชกุลพิทักษ์ 30 

34 นางสาวสุชัญญา  อรุณวิภาดา 27 

35 นางสาวขวัญชนก  วิสิทธิ์ศิลป์ 30 
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ที ่ ชื่อ-สกุล และหมู่เรียน จ านวนชั่วโมงท่ีเข้าอบรม 

36 นางสาวสุธีธิดา  ซังแฟง 27 

37 นายกฤษณะ  ราชวงศ ์ 30 

38 นางสาวพฤกษาภรณ์  จันทร์เนียม 30 

39 นางสาวสุภัทรศร  สุธาพจน์ 30 

  58/34  

40 นางสาววรรณกร  เทียนทอง 30 

41 นางสาวสุชาดา  ตั้งกิตติธร 30 

42 นางสาวอนุสรา  วงษ์จ าปา 30 

43 นางสาวนพรดา  จันทะวงษ์ 30 

44 นางสาวสิริภัทรา  ณ ดารา 30 

45 นางสาวชนัญญา  นวลปลอด 18 

46 นางสาวจุฑามาศ ภู่ภูษิต  15 

47 นางสาวรัชพร ออมสิน 15 

48 นางสาวภัทราพร  อุ้มไกร 30 

49 นางสาวเจณิสตา  ค าเรือง 18 

50 นางสาวณัฏฐนิชา  บุญน้อม 30 

51 นางสาวศิริพร  แซ่ตั้ง 30 

52 นางสาวอินทร์ทุอร ราตรีหว่าง 30 
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ที ่ ชื่อ-สกุล และหมู่เรียน จ านวนชั่วโมงท่ีเข้าอบรม 

53 นางสาวธีมาพร เนียมปิ่นแก้ว 30 

54 นางสาวอภิชญา รังผึ้ง 30 

55 นางสาวไพลิน รอดนุช 30 

56 นางสาวณัฐชนก กล้ากฤษ 30 

57 นางสาวทิพย์ฤทัย คะลีล้วน 30 

58 นางสาวรัชนีกร  สิทธิแสง 18 

59 นางสาวไอริณ  เจริญภักด ี 15 

 57/44  

60 นางสาวจริยา  บุญคุ้ม 30 

61 นางสาวแก้วตา  รู้รักตน 30 

62 นางสาวฉัตรชฎาพร  ผันอากาศ 30 

63 นางสาวชุตินันท์  ดีมงคล 30 

64 นางสาวชุติมา  จันค าปา 30 

65 นางสาวชุลีพร  คล้ายทอง 30 

66 นางสาวดารารัตน์  วาดวงษ ์ 30 

67 นางสาวดวงเดือน  จันทร์ลอย 30 

68 นางสาวไอรยา  วัฒนจิตสัมพันธ์ 30 

69 นายธนพัฒน์  บัวม ี 30 
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ที ่ ชื่อ-สกุล และหมู่เรียน จ านวนชั่วโมงท่ีเข้าอบรม 

70 นายธนิน  วัฒนมงคลศิลป์ 30 

71 นางสาวธนิษฐา  นาเกลือ 30 

72 นางสาวปัทมวรรณ  ก าหรัด 30 

73 นายพนมศักดิ์  บุษน้ าเพชร 30 

74 นางสาวเพชรกมล  แซ่เล้า 30 

75 นางสาวภัทร์วรัญญ์  สัมฤทธิ์สุขโชค 30 

76 นายนิธิไกร  โพธิ์ด้วง 30 

77 นางสาวรสสุคนธ์  ขุมเงิน 18 

78 นางสาวปาริฉัตร  สว่างศรี 24 

79 นายวรภัทร  ศิริมงคลชัยกุล 30 

80 นางสาววริศรา  ลิ้มสกุล 30 

81 นางสาววลิสา  ศรีประทุม 30 

82 นางสาววิจิตรา  สว่างศรี 30 

83 นางสาวพิมพ์ฤดี  เพ่ิมทอง 30 

84 นางสาวศิรินารถ  น้ าเงิน 30 

85 นางสาวภัทราภา  งามหยดย้อย 30 

86 นางสาวอนันตญา  ไสยสาลี 24 

87 นางสาววรปภา  ผลประเสริฐ 30 
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ที ่ ชื่อ-สกุล และหมู่เรียน จ านวนชั่วโมงท่ีเข้าอบรม 

88 นางสาวพิชชาภา  ราชวังเมือง 30 

89 นางสาวอัฐฌามาศ  เทพการ 30 

90 นายดิษฐพงษ์  พรอนันต์ 30 

91 นางสาวธนัญญา  ทองมูล 30 

92 นางสาวอชิรญา  การะเกตุ 30 

93 นางสาวเบญจพร  พิมพ์สามสี 30 

94 นางสาวสุกานดา เหต้าน 30 

95 นางสาวเพ็ญพิชชา พงศ์พุทธชาติ 18 

96 นางสาววาณิชา ยี่โถหุ่น 18 

  58/34  

97 นางสาวกัญญาวีร์ เจียมมุ่งกิจ   6 

98 นางสาวกัณณิกา ศรีตงกิม   6 

99 นายพิสิษฐ์ ชูอรุณ   21 

100 นางสาวณัฐกิตติ์ เหลืองสมบัติ 24 

101 นายชยุตม์ ตระกูลสุนทร  6 

102 นางสาวช่อลัดดา สังข์วรรณะ   27 

103 นายกิตติภูมิ พิมพ์กัน   21 

104 นางสาวหฤทัย รื่นรวย   21 
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ส่วนที่ 4 

ก าหนดการและรูปภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 5 

เอกสารประกอบ 


