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รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่าย ได้จัดโครงการ “การพัฒ นาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อการพัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษ โดยที่
คณาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นา
ตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป และที่สาคัญยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน มี ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการทั้ ง ๔ กิ จ กรรมจ านวน ๓๕๐ คน โดยแบ่ งกิ จกรรม
ออกเป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกจานวน ๑๘ ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) สาหรับ
คณาจารย์และบุคลากร จานวน ๑๑๙
กิจกรรมที่ ๒ ทอดน่องล่องเรือ (วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) กิจกรรมร่วมกับ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๑ คน
กิจ กรรมที่ ๓ ค่ ายภาษาอั งกฤษ (ระหว่างวัน ที่ ๑-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
ส าหรั บ คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร จ านวน ๙๔ คน โดยมี วิ ท ยากรผู้ เชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศ
(กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๓) ได้แก่
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กิจกรรมที่ ๔ การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร (TOEIC) โดยมี
ผู้ เข้ า ทดสอบ จ านวน ๗๖ คน (วั น ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยศู น ย์ ส อบ Center for
Professional Assessment (Thailand)
จากผลการดาเนินงาน โครงการฯ ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แสดงศักยภาพของตนเองและให้ความร่วมมือกับวิทยากรและเพื่อนๆในการทากิจกรรมต่างๆ ด้วย
ความเต็มใจและมีความสุขเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างยิ่ง ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะ

๒
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเตรียมสอบ TOEIC ทั้งนี้ได้มีการทดสอบก่อนและหลั ง
เรียนโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานต่อไป

สรุปผลการประเมินโครงการฯ
กิ จ กรรมที่ ๑ สรุ ป ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เข้ า ร่ ว มพบว่ า “การพั ฒ นาทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙” กิ จ กรรมที่ ๑ อบรมทั ก ษะภาษาอั งกฤษ
จานวน ๑๘ ชั่วโมง (วันที่ ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) สาหรับคณาจารย์และ
บุคลากรในภาพรวม ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ ๔.๔๑ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๘.๒๐ ด้ า นที่ ๒ ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ได้ รั บ อยู่ ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ด้านที่ ๓ ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ และผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการ
จัดโครงการดังนี้
๑. เป็นโครงการที่ดีมากขอให้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษต่อเนื่องทุกๆ ปี
๒. อยากให้จัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเป็นกลุ่มย่อยและช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน
๓. วิทยากรทุกท่านมีความเป็นกันเองตั้งใจสอน มีเทคนิคและวิธีการสอนที่สนใจ สนุก
เน้นการสื่อสาร มีสื่อการสอนที่หลากหลายสนุกทาให้การเรียนไม่น่าเบื่อ
๔. อยากให้เน้นการทาข้อสอบ แบบฝึกหัดและอธิบายเหตุผล
๕. ความแตกต่างของระดับความรู้ภาษาอังกฤษทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่างกัน น่าจะมีการ
จัดการสอนในระดับต้น เนื้อหาอาจเป็น Grammar Reading Listening เป็นต้น
กิจกรรมที่ ๓: สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ“การพัฒ นาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กิจกรรมที่ ๓: ค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
สาหรับคณาจารย์และบุคลากร ณ โรงแรม อิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจด้าน
ต่างๆ ดังนี้ ด้ า นที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ ด้านที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ ด้านที่ ๓ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ภาพรวมของโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ ด้านที่ ๔ ภาพรวมของโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ และผู้เข้าร่วมโครงการยังให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้

๓
๑. ขอบคุณสาหรับโครงการดีๆ ต้องการให้จัดต่อเนื่อง และกิจกรรมที่เกิดขึ้นสร้าง
ความสามัคคีกันและเกิดการเรียนรู้ได้ดมี ีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
๒. อาจารย์ บุคลากรและ TA ดูแลและให้บริการเป็นอย่างดี
๓. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสนุกแต่จะดีมากหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล้า
แสดงออกมากขึ้น
๔. ขอให้เป็นการสอนที่เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๕. โดยรวมเป็นโอกาสที่ดีสาหรับพัฒนาภาษาอังกฤษและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คนในองค์กรค่ะ
๖. Good service and various knowledge in Education Games.
๗. Perceived many experience and developing more skill and for all
Staff’s service
๘. การจัดกิจกรรมย่อยขอแยกจัดเฉพาะเจ้าหน้าที่สนับสนุน ร่วมถึงขอให้
จัดแบบเน้นการสนทนา
๙. วิทยากรทุกท่าน มีความตั้งใจสอนเตรียมการสอนมาอย่างดี และเข้าออกตรง
เวลาเป็นอาจารย์ที่ทุ่มเทมาก
กิจกรรมที่ ๔ ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร (TOEIC) (วันที่ ๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐) อยู่ในระหว่างรอผลคะแนนจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร
(TOEIC)
ประมวลภาพกิ จ กรรมที่ ๑ อบรมทั กษะภาษาอั งกฤษส าหรั บ คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร โดย
วิท ยากรชาวต่ างชาติ จ ากภายนอกจ านวน ๑๘ ชั่ ว โมง (ระหว่ างวั น ที่ ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔

ประมวลภาพกิ จ กรรมที่ ๒ ทอดน่ อ งล่ อ งเรื อ ร่ ว มกั บ ส านั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม (วั น ที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ ๓ ค่ายภาษาอังกฤษ สาหรับคณาจารย์และบุคลากร (ระหว่างวันที่ ๑-๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) จานวน ๙๔ คน

๕

ประมวลภาพกิ จ กรรมที่ ๔ การทดสอบภาษาอั ง กฤษมาตรฐานเพื่ อ การสื่ อ สาร (TOEIC)
(วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) จานวนผู้เข้าทดสอบ ๗๖ คน

