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ค าน า 

 รายงานสรุปผลโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชนฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมจัดเก็บ เอกสารการ
ด าเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอฝ่ายแผนและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างในการ
จัดท าโครงการในปีต่อไป โดยประเมินผลจากการจัดโครงการในส่วนที่มีความบกพร่อง และในส่วนที่ต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ในส่วนที่บกพร่องต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และในส่วนที่ดีก็ต้องพัฒนาให้ดีมากขึ้น เพราะการจัด
โครงการแต่ละครั้งย่อมมีปัญหาและอุปสรรค์นานับปการ มิได้ราบรื่นเสมอไป จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายด าเนินการ ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้งานจึงจะด าเนินผ่านไป
ไดด้้วยดีและมีประสิทธิภาพ   

 เพราะฉะนั้น โครงการนี้ ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจน ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ท าให้งานด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยดูจากแบบประเมินโครงการที่บ่งชี้ถึ งความส าเร็จของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกภาคส่วน มา ณ 
โอกาสนี้ และหวังว่าในการด าเนินโครงการครั้งต่อไปจักได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี ขอขอบคุณ... 
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รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

วันที่ 29 กันยายน 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนฤมล  ชุ่มเจริญสุข 

 
1. ชื่อโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 
 
2. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้อวกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 

 
มาตรการที ่1 พัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

และประเทศ 
 2. พัฒนากระบวนการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และน าไปสู่

การพ่ึงพาตนเองได้ 
  

3. สอดคล้องกับการประกนัคุณภาพ 
          องคป์ระกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
         ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
    ตัวบ่งชี้ สมศ. - 
  
4. ลักษณะโครงการ 

  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว 
 

โครงการใหม่ 
 

โครงการเดิม 
 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ นางสาว นฤมล  ชุ่มเจริญสุข 

 มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์  0943363139  
 

6. ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) 
 

7. หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลก เป็นภาษานานาชาติที่มีมนุษย์บนโลกใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็น

หลักมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาทางราชการของ 61 ประเทศ และเป็นภาษาหลัก
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ในหลายรัฐทั่วโลกอีกด้วย จึงถือเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรในประเทศต่างๆ ทั้งในส่วน
ของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ท าให้สื่อต่างๆ ที่แผยแพร่ในระดับนานาชาติ จะใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้งสิ้น ไม่ว่าแต่ละคนหรือแต่ละประเทศจะมีภาษาเป็นของตัวเอง แต่เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนที่มาจาก
ต่างภาษา วัฒนธรรม ทุกคนจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วัดชูจิตธรรมาราม
พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไทย ได้รับ
การขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองมรดกโลก ท าให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ชุมชนท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ  

ด้วยเหตุผลนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีความ
ประสงค์ในการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนา
ศักยภาพให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน และได้ฝึกปฏิบัติจาก
ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา สามารถที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติในเบื้องต้นได้ 

  

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้ได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับ

ชาวต่างชาติในเบื้องต้นได้ 
 

9. ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่ 29 กันยายน 2563 
 

10. สถานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  
                 
11. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
 นกัเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ครู/อาจารย์และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น จ านวน 25 รูป/คน 
12. วิทยากร  Miss Ilnaz Jamshidzehi 
13. อัตราการเก็บลงทะเบียน (ไมม่ี) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14. แหล่งงบประมาณ  
  14.1 รายรับ  แหล่งทุนภายใน 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน  
 เงินรายได้            
    แหล่งทุนภายนอก จาก ...............  

  14.2 รายจ่าย 

   - งบบุคลากร    จ านวน  - บาท 

   - งบด าเนินงาน   จ านวน    - บาท   
   - ค่าใช้สอย  จ านวน  -           บาท 
   - ค่าวัสดุ จ านวน  - บาท 
   - งบลงทุน  จ านวน  - บาท 
   - รวมทั้งสิ้น จ านวน            - บาท 
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   - คงเหลือ จ านวน  - บาท 
                                                        
15. ขั้นตอนการด าเนินงาน และแผนการด าเนินโครงการ 

วงจรคุณภาพ  
(Plan-Do-Check-Act) 

รายละเอียด  
(ท าอะไร/ท าอย่างไร/ปฏิบัติด้วยวิธีการใด/ใครรับผิดชอบ/ระยะเวลาเร่ิม

และสิน้สุดโครงการ) 
ขั้นเตรียมการ/ขั้นวางแผน 

(plan) 
เดือนกรกฎาคม– สิงหาคม 2563 
- เขียนโครงการ/เอกสารโครงการที่เก่ียวข้อง เสนอฝ่ายแผนและ
งบประมาณวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
- น าเสนออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารตามล าดับชั้น  
- น าเสนอยมืเงินทดรองจ่ายจากผู้บริหารตามล าดับชั้น  
- แต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
- ประชุมวางแผนและมอบหมายงานรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 
- ติดต่อประสานงานวิทยากร และประธานเปิด-ปิดโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 

ขั้นด าเนินงาน 

(Do) 
เดือนสิงหาคม 2563 
-ประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 

- ล าดับขั้นตอนในพิธีเปิดโครงการ และกิจกรรมแต่ละประเภท 

- เตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน 

- ด าเนินรายการตามล าดับพิธีการ  
ขั้นสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

(Check) 
เดือนตุลาคม 2563 
- สรุปรวมรวมเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง ท าคู่มือจัดท ารายงาน
สรุปโครงการ 
- สรุปแปลผลแบบประเมินโครงการ 
- รวมรวมประมวลภาพโครงการ 
- สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ 
 

ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(Act) 
 

 

16. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

  จ านวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ             
  จ านวน 25 รูป/คน        
  

 เชิงคุณภาพ    ระดับความคิดเห็นในภาพรวม/ผลสัมฤทธิ์/ความรู้,ความเข้าใจ) 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้ได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน 
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17. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล(เช่น แบบทดสอบ......./แบบสังเกต.........../แบบสอบถาม............ ฯลฯ) 
 17.1 แบบประเมินความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการ 

 17.2 สอบถามแสดงความรู้สึกก่อนปิดโครงการ 
 

18. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล(เช่น ด้วยการเข้าไป...สัมภาษณ์/การสอบถาม/การสังเกต/การทดลอง ฯลฯ) 
 18.1.แจกแบบสอบถามความคิดเห็น 

 18.2รวมรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผล 
 

19. การวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า ค่าความถี่ และค่าร้อยละ.../ข้อมูลการ
ด าเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย.../สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถ่ี หรือการวิเคราะห์เนื้อหา) 
 19.1 น าข้อมูลแต่ละผลผลิตมาวิเคราะห์แปลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามแต่ละผลิตและในภาพรวม
ของโครงการ 
 19.2 .สรุปประเมินผลโครงการ 
20. การแปลผลข้อมูล(แปลผลจากค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)) 
 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ความหมาย ระดับ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ไม่มี น้อยสุด 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง/น้อย/เหมาะสมน้อย น้อย 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้/ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง ปานกลาง 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก มาก 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก/มากท่ีสุด/เหมาะสมมากท่ีสุด มากที่สุด 
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21. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ สรุปได้ดังนี้ คือ 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม สถานภาพ เพศ และอายุ  
1.1 สถานภาพ (n = 25) 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. นักเรียน 1 4.00 
2. นักศึกษา 17 68.00 
3. ครู/อาจารย์ 4 16.00 
4. ศิษย์เก่า 1 4.00 
5. ประชาชน 2 8.00 

รวม 25 100.00 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ นักศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.00 รองลงมาคือ คร/ูอาจารย์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 
 
1.2 เพศ (n = 25) 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (รูป/คน) ร้อยละ 

1. พระภิกษ-ุสามเณร 19 76.00 
2. ชาย 4 16.00 
3. หญิง 2 8.00 

รวม 25 100.00 
 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระภิกษ-ุสามเณร จ านวน 19 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 76.00 รองลงมาคือ ชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 
 
1.3 อายุ (n = 25) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 20 ปี 6 24.00 
2. 20 - 40 ปี 17 68.00 
3. 41 ปีขึ้นไป 2 8.00 

รวม 25 100.00 
 

 จากตารางที่ 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20 - 40 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.00 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามล าดับ  
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน 

ข้อ รายการประเมิน Mean SD ระดับ  
1. หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 1.1 โครงการนี้ช่วยให้ท่านได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะภาษาอังกฤษ 4.08 0.57 มาก 
 1.2 โครงการนี้ท าให้ท่านไดร้ับการฝึกปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรง

จากเจ้าของภาษา 4.15 0.56 มาก 
 1.3 โครงการนี้ช่วยให้ท่านได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการฟัง พูด 

อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในเบื้องต้นได้ 4.04 0.57 มาก 
 รวม 4.09 0.53 มาก 
2 หมวดวิทยากร    
 2.1 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการอบรมให้ความรู้มากน้อย

เพียงใด 4.34 0.64 มาก 
 2.2 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือร่วมแสดงความคิดเห็นมากน้อย

เพียงใด 4.25 0.61 มาก 
 รวม 4.29 0.59 มาก 
3 หมวดเตรียมโครงการ    
 4.1 โครงการมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.28 0.62 มาก 
 4.2 เตรียมความพร้อม,การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อย

เพียงใด 4.12 0.56 มาก 
 4.3 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4.25 0.51 มาก 
 4.4 ท่านมีความคิดเห็นว่าควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอีกหรือไม่ 4.20 0.57 มาก 
 4.5 ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี้ 4.18 0.56 มาก 
 รวม 4.20 0.48 มาก 

รวมทุกด้าน 4.19 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.19) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไป
น้อย พบว่า หมวดวิทยากร อยู่ในระดับมาก (4.29) รองลงมาได้แก่ หมวดเตรียมโครงการ ในระดับมาก (4.20)  
และหมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก (4.09) 
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ตอนที่ 3 การประเมินการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (ก่อนฝึกอบรม-หลังฝึกอบรม) และการท างานกลุ่ม ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และการท างานกลุ่ม ก่อนฝึกอบรม
และหลังฝึกอบรม ของผู้เข้าร่วมอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

 รายการประเมิน ก่อน
ฝึกอบรม 

ระดับ หลัง
ฝึกอบรม 

ระดับ 

 การพูด     

1. การออกเสียง ค าศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียงออกเสียงเน้นหนักในค า/ประโยคอย่างสมบูรณ์ 2.50 น้อย 4.02 มาก 

2. พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด พูดชัดเจน ท าให้สื่อสารได้ 2.48 น้อย 3.84 มาก 
3. แสดงท่าทางและพูดด้วยน้ าเสียงเหมาะสมกับบทบรรยาย 

2.62 
ปาน
กลาง 3.92 มาก 

 การฟัง     

1. สามารถตอบค าถามหลังจากที่ฟังได้ทั้งหมด 2.48 น้อย 3.85 มาก 
2. จับใจความส าคัญของเนื้อหาได้ท้ังหมด 

2.54 
ปาน
กลาง 3.90 มาก 

3. รู้ความหมายค าศัพท์ทั้งหมด 2.40 น้อย 4.22 มาก 
4. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้องและล่องแคล่ว 2.35 น้อย 4.14 มาก 
 การอ่าน     

1. ตอบค าถามหลังจากท่ีอ่านได้ทั้งหมด 
2.82 

ปาน
กลาง 3.96 มาก 

2. จับใจความส าคัญของเนื้อหาได้ท้ังหมด 
2.65 

ปาน
กลาง 3.88 มาก 

3. เมื่ออ่านพบค าศัพท์ใหม่ สามารถเดาความหมายค าศัพท์
จากบริบทได้ 
ทั้งหมด 2.93 

ปาน
กลาง 3.64 มาก 

 การเขียน     

1. การสะกดค าศัพท์ถูกต้อง การเลือกใช้ค าตรงกับเนื้อหา 
ประโยคถูกต้อง มีเครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง 2.72 

ปาน
กลาง 3.76 มาก 

2. มีรายละเอียดเนื้อหาตรงกับลักษณะที่ก าหนดมากท่ีสุด 
2.60 

ปาน
กลาง 3.72 มาก 

 การท างานกลุ่ม     

1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมมือกันท างาน มีการประสานงานที่
ดีเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตลอดเวลาการน าเสนอ 3.50 

ปาน
กลาง 4.20 มาก 

2. มีการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มท างาน
จนกระท่ังเห็นผลงานสมบูรณ์ 3.20 

ปาน
กลาง 4.11 มาก 
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และการท างานกลุ่ม ก่อนฝึกอบรม
และหลังฝึกอบรม ของผู้เข้าร่วมอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

 รายการประเมิน ก่อน
ฝึกอบรม 

ระดับ หลัง
ฝึกอบรม 

ระดับ 

3. สมาชิกทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
3.42 

ปาน
กลาง 4.43 มาก 

4. สมาชิกทุกคนท างานที่ได้รับมอบหมายจนงานเสร็จ
สมบูรณ์ ทันเวลา 3.04 

ปาน
กลาง 4.22 มาก 

รวม 2.77 
ปาน
กลาง 

3.99 มาก 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (2.77) มีทักษะภาษาอังกฤษ หลังฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.99) 

ผู้เข้าร่วมอบรม มีทักษะภาษาอังกฤษ หลังฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม  
 

ตอนที่ 4 เสนอแนะ 
1. อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการจัดโครงการอย่างน้อย 3 วัน 

 

22. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน สรุปในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินแต่ละด้านดังนี้  
 หมวดวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับ มาก 
 หมวดเตรียมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ มาก 
 หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับ มาก 
       
23.  ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 23.1  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100 
 () ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 81.80  
  (ระบุกรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 100) 
 23.2  เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100   
 () ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 85.00 
 (ระบุกรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 100)  
 
24. ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
  1.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
 
25. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
  ควรปรับเปลี่ยนโครงการเป็นรูปแบบผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการ 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 

เรื่อง การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
วันที่ 29  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
07.30-08.00 น. - ลงทะเบียน 
08.00-08.30 น. - พิธีเปิด โดย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
08.30-09.30 น. - แนะน าการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
09.30-10.30 น. - แบ่งกลุ่ม เพ่ือฝึกเข้าฐานทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
10.30-11.30 น. - น าเสนอ ผลการฝึกทักษะ เป็นรายกลุ่ม 
11.30-12.30 น. - พักเท่ียง 
12.30-13.30 น. - ฝึกเทคนิคภาษาอังกฤษ 
13.30-15.30 น. - เทคนิคการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้มือถือ  
15.30-16.30 น. - ถาม ตอบ ประเด็นข้อสงสัย 
16.30 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 

  
  
 
หมายเหตุ :                 *** ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
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แบบประเมินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชีแ้จง  ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับสถานภาพปัจจุบันของท่าน 

1. สถานภาพ 
    (  ) นักเรียน      (   ) นักศึกษา    (  ) ครู/อาจารย์     (  ) ศิษย์เก่า    (   ) ประชาชน 
2. เพศ 
    (  ) พระภิกษุ-สามเณร                   (   ) ชาย    (   ) หญิง 
3. อายุ 
    (  ) ต่ ากว่า 20 ปี                   (   ) 21 - 40 ปี                  (   ) 41 ปีขึ้นไป  

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 
 ค าชี้แจง  ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องด้านขวามือของท่าน ท่ีท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
  5  หมายถึง พอใจมากที่สุด 4  หมายถึง พอใจ     3  หมายถึง พอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง พอใจน้อย  1  หมายถึง พอใจน้อยท่ีสุด 
ที ่ รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ 

1. โครงการนี้ช่วยให้ท่านได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะภาษาอังกฤษ      
2. โครงการนี้ท าให้ท่านได้รับการฝึกปฏิบัติจริงจากประสบการณต์รงจาก

เจ้าของภาษา 
     

3. โครงการนี้ช่วยให้ท่านได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน 
เขียน สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในเบื้องต้นได ้

     

 หมวดวิทยากร 
1. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการอบรมให้ความรู้มากน้อยเพียงใด      
2. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือร่วมแสดงความคิดเห็นมากน้อย

เพียงใด 
     

 หมวดเตรียมโครงการ 
1. โครงการมปีระโยชน์มากน้อยเพยีงใด      
2. เตรียมความพร้อม,การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อย

เพียงใด 
     

3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพียงใด      
4. ท่านมีความคิดเห็นว่าควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปอีกหรือไม ่      
5. ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี ้      
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................... ....................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 15 
 

แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษและการท างานกลุม่ (ก่อนฝึกอบรม) 
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที ่ รายการประเมิน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 การพูด 
1. การออกเสียง ค าศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสยีงออกเสียงเน้นหนักในค า/

ประโยคอย่างสมบรูณ ์
     

2. พูดต่อเนื่องไมต่ิดขัด พูดชัดเจน ท าให้สื่อสารได ้      
3. แสดงท่าทางและพูดด้วยน้ าเสียงเหมาะสมกับบทบรรยาย      
 การฟัง 

1. สามารถตอบค าถามหลังจากท่ีฟังได้ทั้งหมด      
2. จับใจความส าคัญของเนื้อหาได้ทั้งหมด      
3. รู้ความหมายค าศัพท์ทั้งหมด      
4. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้องและคลอ่งแคล่ว      
 การอ่าน 

1. ตอบค าถามหลังจากท่ีอ่านได้ทั้งหมด      
2. จับใจความส าคัญของเนื้อหาได้ทั้งหมด      
3. เมื่ออ่านพบค าศัพท์ใหม่ สามารถเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทได้ 

ทั้งหมด 
     

 การเขียน      
1. การสะกดค าศัพท์ถูกต้อง การเลือกใช้ค าตรงกับเนื้อหา ประโยคถูกต้อง มีเครื่องหมายวรรค

ตอนท่ีถูกต้อง 
     

2. มีรายละเอียดเนื้อหาตรงกับลักษณะที่ก าหนดมากท่ีสุด      
 การท างานกลุ่ม      

1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมมือกันท างาน มีการประสานงานท่ีดีเปดิโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอื่นมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลาการน าเสนอ 

     

2. มีการก าหนดขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจนตั้งแต่เริ่มท างานจนกระทั่งเห็นผลงานสมบูรณ์      
3. สมาชิกทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น      
4. สมาชิกทุกคนท างานท่ีไดร้ับมอบหมายจนงานเสร็จสมบรูณ์ ทันเวลา      

ผู้ประเมิน………………………………………………………….. 
(…………………………………………………………) 
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แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษและการท างานกลุม่ (หลงัฝึกอบรม) 
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที ่ รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 การพูด 

1. การออกเสียง ค าศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสยีง
ออกเสียงเน้นหนักในค า/ประโยคอย่างสมบูรณ ์

     

2. พูดต่อเนื่องไมต่ิดขัด พูดชัดเจน ท าให้สื่อสารได ้      
3. แสดงท่าทางและพูดด้วยน้ าเสียงเหมาะสมกับบทบรรยาย      
 การฟัง 

1. สามารถตอบค าถามหลังจากท่ีฟังได้ทั้งหมด      
2. จับใจความส าคัญของเนื้อหาได้ทั้งหมด      
3. รู้ความหมายค าศัพท์ทั้งหมด      
4. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้องและคลอ่งแคล่ว      
 การอ่าน 

1. ตอบค าถามหลังจากท่ีอ่านได้ทั้งหมด      
2. จับใจความส าคัญของเนื้อหาได้ทั้งหมด      
3. เมื่ออ่านพบค าศัพท์ใหม่ สามารถเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทได้ 

ทั้งหมด 
     

 การเขียน      
1. การสะกดค าศัพท์ถูกต้อง การเลือกใช้ค าตรงกับเนื้อหา ประโยค

ถูกต้อง มีเครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง 
     

2. มีรายละเอียดเนื้อหาตรงกับลักษณะที่ก าหนดมากที่สุด      
 การท างานกลุ่ม      

1. สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมมือกันท างาน มีการประสานงานท่ีดีเปดิ
โอกาสให้สมาชิกกลุ่มอื่นมสี่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลาการน าเสนอ 

     

2. มีการก าหนดขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจนตั้งแต่เริ่มท างานจนกระทั่ง
เห็นผลงานสมบรูณ ์

     

3. สมาชิกทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น      
4. สมาชิกทุกคนท างานท่ีไดร้ับมอบหมายจนงานเสร็จสมบรูณ์ ทันเวลา      

ผู้ประเมิน………………………………………………………….. 
(…………………………………………………………) 
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ภาพประกอบโครงการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 

 
 
 

  

  

  

 
 
 


