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 รายงานผลกิจกรรม  

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
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 1. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน 
เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ด าเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะวิทยาการจัดการ  และ
กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจน
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม         
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้ก ำหนดจัดกิจกรรมอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษำปรับ
พ้ืนฐำน และทบทวนควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษำน ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของ
รำยวิชำที่เกี่ยวข้องได้ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำนใน
อนำคต และสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ในอนำคต 
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพ่ือให้นักศึกษำได้เตรียมควำมพร้อม และทบทวนควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ 
2.2  เพ่ือให้นักศึกษำน ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำที่เก่ียวข้องได้ 
2.3  เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำนในอนำคตได้ 
 

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
3.1  นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำอังกฤษ เบื้องต้น 
3.2  นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำที่เกี่ยวข้องได้ 
3.3  นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำนในอนำคตได้ 

4. เป้าหมาย 
4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  126  คน 
4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

4.2.1 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 86.0 
4.2.2 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85.8 
4.2.3 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85.0 

 



 
 

 
 

4.3  เป้าหมายเชิงเวลา 
4.3.1 โครงกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

5. วิทยากรผู้ให้ความรู้ 
1.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุมนำ พูลผล 
2.อำจำรย์สุวรรณำ สิทธนำวิวัฒน์ 
3.อำจำรย์มนภัทร  บุษปฤกษ์  
4.อำจำรย์ณัฐรดำ  ไหมมำลำ  
5.อำจำรย์สรพล  ขัตติยำสุวรรณ  
6.อำจำรย์กวินภพ สำยเพ็ชร์ 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 วันศุกร์ที่  8  กรกฎำคม  2565 

7.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา พ.ค. – ก.ค. 65 

พ.ค.64 มิ.ย.65 ก.ค.65 
1 จัดประชุมคณะกรรมกำรท ำงำน             
2 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร             
3 ด ำเนินงำนตำมขั้นตอน              
4 จัดอบรมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด             
5 ท ำกำรรวบรวม วิเครำะห์และสรุปผลกำร

ด ำเนินงำน พร้อมทั้งน ำเสนอผลงำน 
            

6 จัดท ำรูปเล่มเสนอผลงำนต่อหน่วยงำน             

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการอบรม 
 งบประมำณ บกศ.   จ ำนวน 35,300  บำท  

9.  สรุปผลการด าเนินงาน(โดยใช้แบบประเมิน) 
  9.1  ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน  126   คน 

9.2  ผลกำรประเมินตำมแบบประเมิน 
(1) ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 86.0 

(2) ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85.0 

(3) ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85.8 

ข้อเสนอแนะ     

1. เรียนสนุกและผ่อนคลำยด้วยกิจกรรมฐำน 
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ตอนที่  1  ข้อมูลพ้ืนฐำน 
ตำรำงที่  1 จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมสำขำวิชำ  

 สาขาวิชา                 จ านวน   ร้อยละ 

 กำรบัญชี     21    12.4 
 กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่     9      5.3 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      6      3.5 

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์     6      3.5   
 กำรจัดกำร      20                             11.8 

กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน   34     20.0 
 กำรตลำด แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง     12       7.1 

กำรตลำด แขนงดิจิทัลมำร์เกตติง    10                               5.9 
 กำรท่องเที่ยว         8                                4.7 

    รวม             126   100.0 

  
จากตาราง  1  แสดงให้เห็นว่ำนักศึกษำที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยู่ในสำขำวิชำพลำยเชน 

จ ำนวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ  20.0  รองลงมำสำขำกำรบัญชี จ ำนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.4  
รองลงมำเป็นสำขำวิชำกำรจัดกำร จ ำนวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.8  รองลงมำเป็นสำขำวิชำกำรตลำด 
แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  7.1  รองลงมำเป็นสำขำวิชำกำรตลำด แขนงอิเวนต์
มำร์เกตติง จ ำนวน  10  คน คิดเป็นร้อยละ  5.9  รองลงมำเป็นสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ และ
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 9  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.3  รองลงมำเป็นสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว จ ำนวน  8  
คน  คิดเป็นร้อยละ  4.7  คน  และรองลงมำเป็นสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสำขำวิชำกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตอนที่  2  ข้อมูลควำมคิดเห็นกิจกรรมอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษ 
ตำรำงที่  2  ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำ 

  ระดับมำกท่ีสุด    4.50 – 5.00 ระดับมำก 3.50 – 4.49 

  ระดับปำนกลำง  2.50 – 3.49 ระดับน้อย  1.50 – 2.49 

  ระดับน้อยที่สุด  1.00 – 1.49  

ล าดับที่ ความคิดเห็น  S.D. แปลผล 

1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังนี้ 

1.1  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับด้ำนภำษำอังกฤษ ก่อน กำรอบรม 

4.39 

4.37 

0.69 

0.67 

มำก 

มำก 

 1.2  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับด้ำนภำษำอังกฤษ หลัง กำรอบรม 4.42 0.69 มำก 
 1.3  กิจกรรมนี้ท ำให้นักศึกษำได้ทบทวนควำมรู้พืน้ฐำนด้ำน

ภำษำอังกฤษ 
4.38 0.70 มำก 

2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

2.1  สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของ

รำยวิชำที่เก่ียวข้องได ้

4.34 

4.37 

0.72 

0.70 

มำก 

 2.2  สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิตและ  

กำรท ำงำนในอนำคตได ้
4.30 0.74 มำก 

3   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.1  อำจำรย์สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงละเอียด และเข้ำใจ 

4.34 

4.36 

0.73 

0.73 

มำก 
มำก 

3.2  รูปแบบ/สื่อกำรน ำเสนอประกอบกำรสอนมีควำมเหมำะสม 4.34 0.68 มำก 
3.3  ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้มีควำมเหมำะสม 4.28 0.76 มำก 
3.4  กิจกรรมคร้ังนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและควรจัดในคร้ัง

ต่อไป 
4.39 0.76 มำก 

 รวม 4.36 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่ำ  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( =  4.36)  

เมื่อวิเครำะห์แยกตำมรำยข้อ ดังนี้  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับด้ำนภำษำอังกฤษ ก่อน กำรอบรม ( =  4.37) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับด้ำนภำษำอังกฤษ หลัง กำรอบรม ( = 4.42) กิจกรรมนี้ท ำให้นักศึกษำได้ทบทวน

ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนภำษำอังกฤษ ( =  4.38) สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของ

รำยวิชำที่เกี่ยวข้องได้ ( =  4.37) สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำนใน

อนำคตได้ ( =  4.30) อำจำรย์สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงละเอียด และเข้ำใจ ( =  4.36) รูปแบบ/สื่อ

กำรน ำเสนอประกอบกำรสอนมีควำมเหมำะสม ( =  4.34) ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้มีควำม

เหมำะสม ( =  4.28) กิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและควรจัดในครั้งต่อไป ( =  4.39)   
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