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        ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก  โดย
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ 
ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14-15 , 21-22 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ มีผู้เข้าอบรม 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 
71,400 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 86 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.40 คิด
เป็นร้อยละ 88.00 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.50 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 89.89 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ธันวาคม 2558 
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 การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอกโดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 14-15 , 21-22 และวันที่  28 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเสริม ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  114,000  บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  30  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
71,400 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน        58,800    บาท    
   ค่าใช้สอย               42,000       บาท    
   ค่าวัสดุ        13,200   บาท 
   รวม               114,000   บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ย  4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ย 4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.45 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60  คิดเป็นร้อยละ 92.00 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมใน
ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.40  หรือคิดเป็นร้อยละ  88.00  
 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
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โครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน :                                    

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล                      
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก 

ลักษณะโครงการ 

  1.1   การประชุมเชิงวิชาการ 

  1.2   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  1.3   การสัมมนา การเสวนา 

  1.4   การจัดนิทรรศการ 

  1.5   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 

  1.6   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 

  1.7   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

  1.8   อ่ืน ๆ                                                                                                        
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ดังเอกสารที่แนบ 1       
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อม                
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ที่  1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/ นานาชาติ   
กลยุทธ์ที่ 

   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

เป้าประสงค์ที ่2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 

   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
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   3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 

กลยุทธ์ที่ 

  4 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็น
เลิศ 

เป้าประสงค์ที ่ 4 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 

  5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  

  6 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ที ่ 5  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 

  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ที ่6  เป็นแหลง่ให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 

   8 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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เป้าประสงค์ที่ 7 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ 

  9 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก  

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านสังคมศาสตร์ (หรือ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

 การเรียนการสอนวิชา ...............................ภาษาอังกฤษ...................................................... 

       ...................................................................................................... ...................................... 

 การวิจัย ......................................................................................................... ........................ 

       ........................................................................................................................... .................. 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ........................ 

       ............................................................................................................................ ................ 

    มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 

.............................................................................................................................. ................. 

.............................................................................................................................. ................. 

    ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                              
หัวหน้าโครงการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งและเป็นตัวจักรส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
เป็นปัจจัยชี้น าในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย จะต้อง
เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีสมรรถนะทางด้านภาษาเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะ มีผลใน
ปี พ.ศ. 2558 และจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศเพ่ือให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร 
แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ จึงมีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่ง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มี
ประสบการณ์มากพอที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในด้านอาชีพได้เป็นอย่างดี เห็นสมควร
จัดด าเนินโครงการอบรมดา้นภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพส าหรับบุคลากรภายนอก 

วัตถุประสงค์ 

 1.   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้น 

 2.   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 3.   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

 4.   เพ่ือเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรภายนอก (พนักงานขับรถรับจ้าง) จ านวน 33 คน 

สถานที่ด าเนินการ 

 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินงาน เดือน วันที่ 14 -15 , 21 – 22 และ 28 พฤศจิกายน 2558   
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

งบประมาณ   114,000  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2559 

 

 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ. 2559 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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.จัดท าร่างและรายละเอียด
โครงการฯ 

            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

5.ขออนุมัติโครงการ             

6.ด าเนินโครงการอบรม             

7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
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1. ค่าตอบแทน     58,800 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 

วิทยากรภายใน (21 ชม. x 2 คน x 600 บาท) = 25,200  บาท 

วิทยากรภายนอก (14 ชม. x 2 คน x 1,200 บาท) = 33,600  บาท 

2. ค่าใช้สอย         42,000 บาท  
อาหารว่างส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร                       

 (10 มื้อ x 40 คน x 30 บาท) = 12,000  บาท 

อาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  

 (5 มื้อ x 40 คน x 150 บาท) = 30,000  บาท 

3. ค่าวัสดุ    13,200 บาท 
ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มประกอบการสอน = 13,200   บาท 

รวมทั้งสิ้น    114,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวดตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

รายละเอียดหลักสูตร  

วันท่ี 14 พย.58 รายละเอียดหลักสูตร 

8.30-12.00 น. การทกัทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

การทักทายแบบแสดงความเต็มใจ 

การแนะน าตนเอง  

การแสดงความช่วยเหลือ  การยกสัมภาระ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น. การบอกทิศทาง 

ค าศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง 
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ค าบุพบทบอกต าแหน่ง 

วันท่ี 15 พย.58  

8.30-12.00 น. การบอกราคา และการต่อรองราคา 

การบอกเลขจ านวนนับ 

การเปรยีบเทียบเงินตราสกุลต่าง ๆ กับเงินไทย 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น. การสนทนาโต้ตอบเกีย่วกับต าแหน่งที่ตั้งของสถานท่ี  

เกี่ยวกับร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ 

ค าศัพท์เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยว 

การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ   

วันท่ี 21 พย.58  

8.30-12.00 น. ฝึกสนทนากับชาวต่างชาต ิ

การให้ข้อมูลเกีย่วกับสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ 

การเช่ารถ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น. ฝึกสนทนากับชาวต่างชาต ิ

การบอกเส้นทางเดินรถ  

สภาพการจราจร 

วันท่ี 22 พย.58  

8.30-12.00 น. ฝึกสนทนากับชาวต่างชาต ิ

เกี่ยวกับวันท่ี/เดือน  

สภาพอากาศ   
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12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น. ฝึกสนทนากับชาวต่างชาต ิ

เกี่ยวกับเวลา  

เกี่ยวกับประเทศไทย  

วันท่ี 28 พย.58  

8.30-12.00 น. การกล่าวย้ าเพื่อความเข้าใจ  

การตอบรับ  

การปฏิเสธ 

การแสดงความเห็นใจ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น. การกล่าวค าขอโทษ 

การตอบรับค าขอบคุณและการกลา่วลา 

ทบทวน 

การประเมินผลโครงการ 

  เป็นโครงการหลัก ท่ีตอบสนองตัวชี้วัด  
- จ านวนการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 51 โครงการ 

        เป็นโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด..................................-........................................... 

การประเมินผลโครงการ    

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

 - ผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 

 - ความพึงพอใจของในการฝึกอบรมโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

 - จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

วิธีการประเมิน 

1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้น 

 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  

การรายงานผล 

       รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผนก าหนด  และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เม่ือ
โครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 , 21-
22 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรภายนอก จ านวน 30คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ 114,000  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 71,400 บาท     
ประกอบด้วย (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

   ค่าตอบแทน       58,800    บาท    
   ค่าใช้สอย              42,000       บาท    
   ค่าวัสดุ        13,200   บาท 
   รวม               114,000   บาท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูโซนระดับ มาก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ  90.00   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  30  คน 
 

2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1 ด้านวิทยากร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่ในระดับ  
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.45 
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ  92.00 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.45  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.40 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.89    
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล  

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับ
สื่อสารสากล กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก ผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 30 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 30 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ตอนที  4  การมีประสิทธิผลในเรื่องของการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการท างานย่อมเสี่ยง
ที่จะมีความเข้าใจในเนื้องานที่เหมาะสมและสามารถหาความรู้ในงานที่ท าได้ส าเร็จ เป็นไปตามที่ต้องการของงาน
ปัจจุบันเป็นการท าความเข้าใจในลักษณะเดิมๆ 
 ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความส าคัญต่อพนักงานในหน่วยงานนั้นๆท าให้ประสิทธิผลนี้มีมากยิ่งขึ้น ในการ
ท างานเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล 
 

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก 
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แบบสรุปผลการประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 
 หลักสูตร เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 18 60% 
               หญิง            12 

 
40% 

 
ตารางท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 

ประเด็นความ
คดิเห็น 

ระดบัความพงึพอใจ / ความรูค้วามเขา้ใจ / การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์
มากทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 

มาก 
(รอ้ยละ) 

ปานกลาง 
(รอ้ยละ) 

นอ้ย 
(รอ้ยละ) 

นอ้ยทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 

คา่เฉลีย่ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

ดา้นวทิยากร 
       

 1. การเตรยีมตัว
และความพรอ้ม
ของวทิยากร 

17.00  (56.67%) 13.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ทีส่ดุ 

 2. สามารถอธบิาย
เนือ้หาไดช้ดัเจน
และตรงประเด็น 

12.00  (40.00%) 18.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 3. ใชภ้าษาที่
เหมาะสม เขา้ใจ
ง่าย 

12.00  (40.00%) 18.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 4. สามารถตอบ
ค าถามไดต้รง
ประเด็น 

16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) 
มาก

ทีส่ดุ 

 5. วทิยากรมี
จ านวนเพยีงพอ
เหมาะสม 

13.00  (43.33%) 17.00  (56.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.67%) มาก 

 6. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยายเหมาะสม 

15.00  (50.00%) 15.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ทีส่ดุ 

รวมทัง้หมด 
     

4.47 (89.45%) มาก 
ดา้นความรูค้วาม
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เขา้ใจ 

 1. ความรู ้ความ
เขา้ใจในเรือ่งนี้
กอ่นการอบรม 

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 30.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

 2. ความรู ้ความ
เขา้ใจในเรือ่งนี้
หลังการอบรม 

18.00  (60.00%) 12.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ทีส่ดุ 

รวมทัง้หมด 
     

3.60 (72.00%) มาก 
ดา้นการน า
ความรูไ้ปใช้

ประโยชน ์
       

 1. น าความรูท้ี่
ไดรั้บไปใชใ้นการ
ปฏบัิตงิานได ้

12.00  (40.00%) 18.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 2. สามารถให ้
ค าปรกึษา แนะน า
แกเ่พือ่นรว่มงาน
ได ้

16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) 
มาก
ทีส่ดุ 

 3. มคีวามมั่นใจ
การน าความรูท้ีไ่ด ้
ไปใชป้ระโยชน ์

19.00  (63.33%) 11.00  (36.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.63  (92.67%) 
มาก
ทีส่ดุ 

รวมทัง้หมด 
     

4.52 (90.45%) 
มาก
ทีส่ดุ 

ดา้นประสทิธภิาพ 
       

 1. การใหบ้รกิาร
ของเจา้หนา้ทีั ่

14.00  (46.67%) 16.00  (53.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.33%) มาก 

 2. การ
ประสานงาน 
อ านวยความ
สะดวกของ
เจา้หนา้ที ่

14.00  (46.67%) 16.00  (53.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.33%) มาก 

 3. สถานทีส่ะอาด

และมคีวาม
เหมาะสม 

18.00  (60.00%) 12.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ทีส่ดุ 

 4. วัสด ุ/ อปุกรณ์
ในการฝึก มคีวาม
เหมาะสม 

14.00  (46.67%) 16.00  (53.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.33%) มาก 

 5. ระยะเวลาใน
การอบรม/สัมมนา
มคีวามเหมาะสม 

17.00  (56.67%) 13.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ทีส่ดุ 

 6. ทา่นมคีวามพงึ
พอใจในการอบรม
ครัง้นี ้

12.00  (40.00%) 18.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

รวมทัง้หมด 
     

4.50 (89.89%) 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

ภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ความหมายที่เป็นที่เข้าใจในขั้นต้นก็เป็นเพียงเรื่อง
ของทางราชการและภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น ซึ่งหากเป็นเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการท างานในโลก
ปัจจุบันอยู่แล้ว แม้จะหมายความเพียงว่าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันในการท างานร่วมกัน
ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทว่าความหมาย
ของบทบัญญัติที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียนส าหรับการท างานร่วมกันนั้นมีความหมายกว้างไกลไปถึงทุก
ส่วนของประชาคมอาเซียนด้วย หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกัน
มากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าถิ่นของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่
เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่จะต้องไปมาหาสู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสื่อสารกัน และไม่เฉพาะนักธุรกิจและคนท ามา
ค้าขายระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการติดต่อธุรกิจระหว่างกัน   

 แต่ในเมื่อทุกคนที่อยู่ในอาเซียนล้วนแล้วแต่เป็นพลเมืองของอาเซียนด้วยกันทุกคน และทุกคนจะต้องไป
มาหาสู่ เดินทางท่องเที่ยว ท าความรู้จักคุ้นเคยต่อกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญทุกคนจะต้องเดินทางข้าม
พรมแดนเพื่อหางานท าและแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้กับชีวิต ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งส าหรับ
พลเมืองอาเซียน ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้
พรมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาว
อาเซียน เคียงคู่ภาษาท่ีหนึ่งอันเป็นภาษาประจ าชาติของแต่ละคน 

ส่วนภาษาท่ีสามของชาวอาเซียนนั้นก็คือภาษาอ่ืนในอาเซียนภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากว่าหนึ่งภาษา เช่น
ภาษามาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปิโน ภาษา
ฮินดี และ ภาษาทมิฬ นอกจากนั้นยังมีภาษาของประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนที่เป็นประเทศคู่เจรจาส าคัญของ
อาเซียนอีกแปดประเทศคือ: จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหล ี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ 
รัสเซีย ซึ่งหมายความว่าจะต้องเรียนรู้ภาษาท่ีนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษา
รัสเซีย และภาษาท่ีใช้ในอินเดียอีกหลายภาษา (ฮินดี, อูรดู, ทมิฬ, เบงกาลี ฯลฯ) 

ภาษาอังกฤษ : ในฐานะภาษาส าคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลาง
ของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาท่ีมนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่า
แต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอ่ืนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคน
จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
รองลงมาจากภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา
ตลอดชีวิต 
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แต่เมื่ออาเซียนก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working language” เราจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ตาม
ความหมายของถ้อยค าว่าเป็น “ภาษาท างาน” ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนที่ “ท างานเก่ียวกับอาเซียน”, “ท างาน
ในอาเซียน”, ท างานร่วมกับเพ่ือนอาเซียน”, “มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน”, “แสวงหาโอกาสทางการศึกษาใน
อาเซียน”, “มีเพ่ือนในอาเซียน” และ “เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน” 
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รายละเอียดทางการเงิน 
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瞼剛」,3名商 壼L晨 □n16胞 lD No i 3560100699758
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dT tu'r I Copy

ョ酬
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一嗜

IV58-0644

r$ou'[rnr:ri'r:yriu
Payment Terms

うηo叙u品希n剛研/伽デ
Your Order Number/Date

n'15?Jud\t/Delivery drtfi,/Our Reference

000U
hem

■1日 Qじ ι00nttun■
Description

a1u?u
Quantity

■lo■n3И un日

Unit PHce
■1■0■しSu
Amount

1

2

3

4

5

6

n,彰nηJoo日ιOn● 0,A480G_

翻」鍋」002.5亀o
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nttNtt HP■ 525イ :νOoo

n,じn■Jnne●■in画o調

d■■義ミnnttfl● ttouイ

」■nnllo而 oカ

t noio.r

z riru

1 nn0.l

z ufin

t ufin

t urln
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22000

9,820.00

645.00

15500

81.45

55000

44000

9,32000

1,290.00

155.00

8145

η田■21ι

"n:
o'rururiu/Iotal 12,336.45

Иuヾソ」Ч●ONⅥ■101,0」 lJ■η00■
nrfirnritrfivt/at 7 o/o

I 863.55

churu t$u:rrJlG rand Total 13,20000

壺ざ08・バ3/Dd市 ered by: 1」■010uL看∩inniO飢■■lN ιag面鶴,o■割前 wn■日酬■伽 晰詢aun1/Received by:

悦:輌/Date 蓉01筋/Authorzed sぃatuЮ {udnate
^ - X \ ,! -flu61U?r1Ufl1n til:ilnU
GOODS SOLD ARE NOT RETURNABLE

n■■働,vn■奇■ut`n■ 8,Nりも話10tialぼ詢雨■90Ntlnt号8■

=o日
ιιl■

PAYMENT BY CHEQUE NOT VALID TILL CHEQU[HAS BEEN HONORED
薔詢 1・繭00」 Ol昴詢 8■ lη仇う]n"00崎 uりぢau鳳轟■

Received as per above in good order and condition
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