


 
 

 

  

 

 

 

 

 

รายงานสรุปโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรบันักศึกษา 

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

   ชื่อโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

รหัสโครงการ 6546000004 

 

 

 

 

 

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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แผนการ/โครงการ : “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
                           สร้างสรรค์สังคม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา เป็นผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมี
วัตถุประสงค ์ของโครงการ คือ เพื่อจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ
เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้กำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น จึงจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน การวิจัย และการจัดโครงการในครั้งต่อไป ในโอกาสนี้ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใครขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการครั้งนี้ที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

             คณะดำเนินการ 
       กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
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คำนำ 
 

รายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา
ของทุกคณะ เพ่ือให้การดำเนินงานและจัดโครงการในครั้งต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอ
รายงานผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565    
ดังรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ 

 

     ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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สารบัญ 
 
                  หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหาร           ก 

คำนำ            ข 

สารบัญ            ค 

สารบัญตาราง           จ 

ตอนที่ 1 ชื่อแผนงาน/โครงการ         1 

 หลักการและเหตุผล         1 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ       1 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ         1 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย        1 

 กลุ่มเป้าหมาย          1 

 ช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ       1 

สถานที่ดำเนินโครงการ         2 

วิธีการดำเนินโครงการ         2 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ      2 

แผนการใช้ประโยชน์         2 

ตอนที่ 2 วิธีการประเมิน          3 

 ประเด็นการประเมิน         3 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน        3 

 การเก็บข้อมูล          3 

 การวิเคราะห์ข้อมูล         3 

เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของโครงการ       4 
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ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ        5 

 รายงานผลการประเมินโครงการ        5 

 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด       7 

ภาคผนวก           9 
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สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่                 หน้า 

1 จำนวนและร้อยละของสถานภาพผู้เข้าร่วมโครงการ     5 

2 ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน   6 

การรับบริการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด        7 
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ตอนที่ 1 

บทนำ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

ค่ายภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
หลักการและเหตุผล 

ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพ่ือให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป การเรียนรู้ภาษาและการฝึกฝนภาษา
จากค่ายภาษาอังกฤษ ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นนักศึกษาให้กล้าแสดงออกทางด้านภาษาและสามารถ
ประยุกต์ภาษาที่ได้เรียนมาในสถานการณ์จริง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. อาจารย์นงลักษณ์  จันทรพิชัย  หัวหน้าศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
2.เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด แผน/เป้าหมาย 
1. มีจำนวนนักศึกษาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 100 (คน) 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีเข้าร่วมกิจกรรม 80 (เปอร์เซ็นต์) 
3. ดำเนินการตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด  1 ปี 

 
กลุ่มเป้าหมาย    
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

เหมาะสำหรับ 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ระยะเวลา 
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 8 ชั่วโมง เวลา 08.00 - 17.00 น. 

วิทยากร 

 คณาจารย์ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สถานที่ดำเนินโครงการ 

 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วิธีการดำเนินโคงการ 

 1.เสนอโครงการอนุมัติ และวางแผนประชาสัมพันธ์ 
 2.ติดต่อประสานงานสถานที่และวิทยากรเพ่ือจัดโครงการอบรม 
 3.ประชุม และมอบหมายงานรับผิดชอบของบุคลากรประจำศูนย์ภาษา 
 4.ดำเนินการจัดโครงการฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด 
 5.ประเมินผลสรุปรายงานผู้บริหาร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 

 1.นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 
2.นักศึกษามีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียน 
 

แผนการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมการ
ให้บริการ 

ช่วงเวลา
การ

ให้บริการ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ช่วงเวลา
การ

ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชน/
หน่วยงาน 

โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา  

วันท่ี 16 
มีนาคม
2565 

นักศึกษา
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

1.นักศึกษาได้ใช้
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง 
2.นักศึกษามีความรู้
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้
ในการเรียน 

- 3 เดือน อาจารย์นงลักษณ์  
จันทรพิชัย 
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ตอนที่ 2 

วิธีการประเมิน 

2.1 ประเด็นการประเมิน 

ดำเนินการประเมินตามมิติการประเมิน 3 มิติ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 03, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี 
                          คุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ที ่: 02, กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งทางด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
              ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21  และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิต   
              ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ัดที่ 23 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ 
A2  ตามมาตรฐาน  CEFR  หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า  
 
มิติความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินตามความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม 
     1.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
1). ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
2). ด้านวิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3). ด้านความรู้นำไปใช้ประโยชน์   

1.2 มิติด้านการนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มป้าหมาย 
 ประเมินจากแบบประเมินการนำความรู้ไปใช้ 

 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินโครงการฯ เป็นแบบสอบถามแบบจัดระดับ  
5 ระดับ 

2.3 การเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จำนวน 103 คน 

 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโดยกำหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 - ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า พึงพอใจมากที่สุด 
 - ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า พึงพอใจมาก 
 - ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่า พึงพอใจปานกลาง 
 - ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า พึงพอใจน้อย 
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 - ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด 

2.5 เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของโครงการ 

 กำหนดเป็นระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 ✓ 
    

2 ✓ ✓ 
   

3 ✓ ✓ ✓ 
  

4 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 

ขั้นตอน
ที ่

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและ
ดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2 ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100 
3 ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน 
4 ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน 
5 ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน 
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ตอนที่ 3 

สรุปผลการประเมินโครงการ 

   ในการดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
ซึ่งผลการดำเนินการความประทับใจและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินโครงการ  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
 
ตารางท่ี 1 จำนวน ร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน 

รายการ 
N = 

จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญิง 

 
43 
60 

 
41.7 
58.3 

2. คณะ 
    2.1 คณะครุศาสตร์ 
    2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.4 คณะวิทยาการจดัการ 
    2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
16 
20 
21 
46 

 
15.5 
19.4 
20.4 
44.7 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่าจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 103 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.3) รองลงมาได้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จำนวน 43 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 41.7) จำแนกตามคณะพบว่า 3 อันดับแรก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 46 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.7) รองลงมาได้แก่คณะวิทยาการจัดการ 
จำนวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.4) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 
19.4) 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการรับบริการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการรับบริการโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

1). ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
2). ด้านวิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3). ด้านความรู้นำไปใช้ประโยชน์   
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2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ที ่ รายการ X S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
การอบรมเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน 
ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.63 
4.56 
4.60 
4.58 
4.63 
4.58 

0.52 
0.60 
0.58 
0.58 
0.56 
0.58 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.57 มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 2.1 พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 6 ข้อ โดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีค่าความพึงพอใจ
เท่ากันกับ การอบรมเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน (x̄ = 4.63) รองลงมาได้แก่ 
รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (x̄ = 4.60) และ คุณภาพของเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ซึ่งมีค่าความพึงพอใจเท่ากันกับ ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (x̄ = 4.58) ตามลำดับ 
 
2.2 ด้านวิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ที ่ รายการ X S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

การถ่ายทอดความรู้และการอธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน
การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน 
การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 
การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 

4.58 
4.53 
4.59 
4.54 
4.59 

0.60 
0.60 
0.60 
0.64 
0.56 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.60 มากที่สุด 
  

จากตารางท่ี 2.2  พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมากสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 5 ข้อ โดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีค่าความพึง
พอใจเท่ากันกับ การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย (x̄ = 4.59)  รองลงมาได้แก่  การถ่ายทอดความรู้และการ
อธิบายเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน (x̄ = 4.58) และการตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน (x̄ = 4.54) 
ตามลำดับ 
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2.3 ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ที ่ รายการ X S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1. 
2. 
 
3. 

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ 
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตประจำวันของท่าน 
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 

4.61 
4.56 

 
4.61 

0.56 
0.59 

 
0.58 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.58 มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 2.3  พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการบริการโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้ง 3 
ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได ้ซึ่งมีค่าความพึง
พอใจเท่ากันกับ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ (x̄ = 4.61) รองลงมาได้แก่ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน (x̄ = 4.56) ตามลำดับ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

รายการ แผน/
เป้าหมาย 

ผล การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนนักศึกษาเข้า
ค่ายภาษาอังกฤษ 

100 107 (✓) บรรลุ 

(    ) ไม่บรรลุ 

2. นักศึกษาพึงพอใจกับกิจกรรมมีจำนวนนักศึกษาเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
94.5 

(✓) บรรลุ 

(   ) ไม่บรรลุ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พบว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในการกิจกรรมครั้งนี้ และมีข้อเสนอแนะในการรับบริการหลักๆ มี
ดังนี้คือ ต้องการให้เพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อสภาพอากาศ



 

  
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  งานศูนย์ภาษา 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   190,000   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 25 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่สอบผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์   
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที ่: 3.2.12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ 
ที่เทียบเท่า 
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
 
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
เนื่องจาก ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและภาษาท่ีใช้สื่อสารทางราชการในภูมิภาค
อาเซียนคือภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ทางด้านภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การเรียน และชีวิตการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 
ฉะนั้นศูนย์ภาษาจึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการพัฒนาและอบรมภาษาต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ 
2) เพื่อจัดอบรมเตรียมสอบการวดัความรู้ความสามารถด้านภาษอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

 

P2 



3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

1) การอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
2) ค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
3) นักศึกษาได้สื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณจ์ริง 
4) นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

นักศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศ 

เชิงปริมาณ  
   1) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมสอบไม่น้อยกว่า 
   2) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 

100 (คน) 
200 (คน) 

   3) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีส่อบวัดมาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ 

80 (ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ   
   1) นักศึกษาท่ีได้รับการอบรมมคีวามพึงพอใจ 80 (ร้อยละ) 
เชิงเวลา  
   1) ดำเนินการตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด 1 (ปี) 

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565 

กิจกรรม ผลผลติ 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. อบรมภาษาอังกฤษ 
2. ค่ายภาษาอังกฤษ 
3. จัดสอบ
ภาษาอังกฤษ 

2 ครั้ง 
2 ครั้ง 

10 รอบ 

28,000 
28,000 

100,000 

 
22,000 

 

6,000 
6,000 

 34,000 
56,000 

100,000 

1 
1 
2 

17,000 
28,000 
20,000 

 
 

4 

 
 

40,000 

 
 
2 

 
 

20,000 

1 
1 
2 

17,000 
      

28,000 
20,000 

รวม  156,000 22,000 12,000  190,000  65,000  40,000  20,000  65,000 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักศึกษาได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ 
2) นักศึกษามีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียน 

 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์  แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 
การวิเคราะห์เนื้อหา, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย) คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
      (อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์) 

 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
3, ค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4, ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
5, ค่าวัสด ุ

156,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000 
 
 
 
 
 

12,000 

กิจกรรมที่ 1  อบรมภาษาอังกฤษ 
ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม จำนวน 20 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท อบรม
จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 24,000 บาท  
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20 ช่ัวโมงๆละ 50 บาท   
จำนวน 2 คน อบรมจำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาอังกฤษ  
จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 14,000 บาท  
(วันละ 5 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท จำนวน 7 คน)  
รวมเป็นเงิน 28,000 บาท  
กิจกรรมที่ 3 จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
จัดสอบ จำนวน 10 รอบ  
(4 ช่ัวโมง x 50 บาท x 10 คน x 10 วัน) = 20,000 บาท 
(4 ช่ัวโมง x 50 บาท x 10 คน x 20 วัน) = 40,000 บาท 
(4 ช่ัวโมง x 50 บาท x 10 คน x 10 วัน) = 20,000 บาท 
(4 ช่ัวโมง x 50 บาท x 10 คน x 10 วัน) = 20,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาอังกฤษ  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
จำนวน 2 ครั้งๆละ 11,000 บาท  
(อาหารกลางวัน 50 บาท จำนวน 1 มื้อ อาหารว่าง 30 บาท จำนวน 2 มื้อ 
จำนวน 100 คน) รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 
 
เอกสารประกอบการอบรมภาษาองักฤษ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสารในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
ค่าวุฒิบัตร ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม สมุดเขียน สี กล่องดินสอ  
ตุ๊กตา ของรางวัลอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
นักศึกษาเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานความร่วมมือให้แต่ละคณะส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม 

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
มีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรม   * 

 
10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปนีี้ 

เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนไม่เปน็ไปตามเปา้หมายที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานคณะแต่ละคณะให้ติดตามและสง่นักศึกษาเข้าร่วม
อบรมตามเป้าหมายที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 
 

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการเกิด

ประโยชน์ต่อ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 



 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนราชการ   ศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่  สวท.0124/2565                            วันที่ 9  มีนาคม  2565 
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑ 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร  

ด้วยศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีก าหนดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา (ครั้งที่ ๑) เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง ในการนี้ 
ศูนย์ภาษาจึงขออนุญาตจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยขออนุมัติใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ๒๐๑๐๑๐๐๔๐๒๒๑ 
และขออนุญาตมอบหมายนางสาวสุพรรษา สมหารวงค์ ยืมเงินแทนตามรายละเอียดดังนี้  

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๕ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท จ านวน ๗ คน  
เป็นจ านวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท  

๒. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑๐๐ คน จ านวน ๑๑ ,๐๐๐ บาท 
(อาหารกลางวัน ๕๐ บาท อาหารว่าง ๓๐ บาท ต่อคน) 

๓. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

   
 

 
(อาจารย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย) 

หัวหน้าศูนย์ภาษา 
Signature Code : F+dZfAnmZm6CZ5m7k9Uy 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  1649                       
วันที่ 11/03/2565  
เวลา 11:09 น.  

 



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  1649                       

 

 

 

 

    
 เรียนอธิการบดี  เห็นควรอนุมัติ  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ ) 

 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 11  มีนาคม  2565  

 Signature Code : F6MwiKXLtmUuF13I/x0m 

      เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  

 
 ( นายเอนก  บัวส าลี ) 

 หัวหน้างานธุรการ  
 11  มีนาคม  2565  

 Signature Code : F+dYcwy6D5hbHVpZrCFS 

    
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 
( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 11  มีนาคม  2565  

 Signature Code : F29bbQgHzWe/DGcJ+u98 

    
 อนุญาต  

 
( รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  
 11  มีนาคม  2565  

 Signature Code : F+dejddc7pNSZjHnlcVm 
    
     

    
    
    
    
    

    
     

   
    
    
    
   



 

กำหนดการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 

วัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.40 น. พิธีเปิด และกิจกรรมนันทนาการ 

09.40 – 10.10 น. กิจกรรม Walk Rally รอบท่ี 1 
10.10 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 11.00 น. กิจกรรม Walk Rally รอบท่ี 2 

11.00 – 11.30 น. กิจกรรม Walk Rally รอบท่ี 3 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรม Walk Rally รอบท่ี 4 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.40 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
13.40 – 14.00 น. กิจกรรมนันทนาการ 

14.00 – 15.30 น. การแข่งขัน Story Telling และประกาศรางวัล 

15.30 – 16.00 น. พิธีปิด 

 

 

   

    

   

   



รายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 

1 นางสาวพีรญา หิรัญวงค์ 641120602 

2 นางสาวมิ่งขวัญ ก่องตาวงศ์ 641120604 
3 นายธนากร คงหอม 641120605 

4 นางสาวญาณิศา นาคสุข 641120610 

5 นายพงศกร สกุลพอง 641120612 
6 นางสาวลักษมณ อ่อนเหลือ 641120616 

7 นายกฤษฎา พะชะ 641120617 

8 นางสาวรุ่งนภาวรรณ วัณโณ 641120618 
9 นางสาวพชรพร เกตุสุวรรณ์ 641120620 

10 นางสาวสุวารี แก้วสูงสิงขร 641120621 

11 นายธนยศ อุ่มออง 641120622 
12 นางสาวเสาวลักษณ์ อุตทะรัมย์ 641120623 

13 นายวรัญญู เรือนงาม 641120625 
14 นายนิธิพล เจริญตกุลกิจ 641120626 

15 นางสาวจุฑามาศ วงษ์จ่า 641120627 

16 นางสาวสุพรรษา วันนา 641120631 
17 นางสาวจิราพัชร ตะวงษา 641820104 

18 นางสาวข้าวตังค์ สายอุ่นใจ 641820107 

19 นางสาวศิราวรรณ เบี้ยเก็บ 641820108 
20 นางสาวสมฤทัย น้อยลา 641820109 

21 นางสาวนารีรัตน์ เพ่ิมเติม 641820110 

22 นางสาวพิชญาภัค พฤษสุภี 641820111 
23 นางสาวนริศรา ชาติวงษ์ 641820112 



ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 

24 นายพิเชษฐ พินมาศ 641820113 
25 นางสาวกัญญารัตน์ ประชาสุข 641820114 

26 นายเกียรติณรงค์ ภูมิชาติ 641820115 

27 นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งหัวไผ่ 641820117 
28 นายกิตติศักดิ์ บุญต่อ 641820118 

29 นางสาวนิชาภา ศรีวิใจแก้ว 641820120 

30 นางสาวฐิติกานต์ โกเสนตอ 641820121 
31 นางสาวภัทรกร คงกระพันธ์ 641820123 

32 นางสาวพัชรินทร์ เสี่ยงวงศ์ 641820124 

33 นางสาวนฤมล มีใจดี 641820126 
34 นางสาวรัตติกาล เพชรรอด 641820127 

35 นางสาวศุภิสรา สุธงษา 641820128 
36 นางสาวสุภาวลัญช์ โตมอญ 641820130 

37 นางสาวธิดารัตน์ โฉมงาม 641820131 

38 นางสาวอินทิรา วันทมาศ 641820134 
39 นายต้นแทน แก้วสระแสน 641820135 

40 นายสหรัฐ อยู่ยืน 641820137 

41 นายอนุรักษ์ ตาลาว 641820139 
42 นายธีรวิทย์ อาจหาญ 641820140 

43 นางสาวพชรศิริ อักษร 641820141 
44 นายบรรดิษฐ จันทรศร 641820142 

45 นางสาวศรัณญา แมงขุนทด 641820143 

46 นายภูวดล เสนคำวงค ์ 641420603 
47 นายปฏิภาณ สมีนาง 641420605 

48 นายณรงค์ฤทธิ์ พวงนิลน้อย 641420607 

49 นายอภิศักดิ ์พูลอนันต์ 641420608 
50 นางสาวสมิตา วินจีน 641420610 



ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 

51 นางสาวทิพยวรรณ ศรัทธาจริยา 641420611 
52 นางสาวสุชาวดี นิลขำ 641420612 

53 นายชุติพงธุ์ เฮงสุวรรณ์ 641420613 

54 นายปณชัย หอมสุวรรณ์ 641420614 
55 นางสาวปราณี พรมสุริย์ 641420616 

56 นายขจรเกียรติ เเตงวงศ์ 641420617 

57 นายณภัทร แสงคำพันธุ์ 641420618 
58 นางสาวนิรชา สุวรรณ ์ 641420620 

59 นายนพรัตน์ ผิวขาว 641420621 

60 นางสาวจุฑามาศ หลาบโพธิ์ 641420622 
61 นางสาวไปรยา ฤทธิ์กระจาย 641420404 

62 นางสาวนงนภัส พรหมรัตน์ 641420410 
63 นายชูเกียรติ สีดานุช 641420412 

64 นายพีรพล นนทะโคตร 641420418 

65 นางสาวปิยะภัสร์ ม่วงสิมมา 641420419 
66 นางสาวลดาวัลย์ ลันดา 641121902 

67 นางสาวอาลดา สุวิโร 641121904 

68 นางสาวสารินทร์ เสริมจันทร์ 641121908 
69 นายกิตตินันท์ เงินทอง 641121503 

70 นางสาวสิรินภา จองกลาง 641121504 
71 นางสาวพรมมณ ีเทศคง 641121512 

72 นายวันเฉลิม นามวิจิตร์ 641121513 

73 นายทนเดช นิลพัด 641121514 
74 นายทิวัตถ์ จันทร์แจ่ม 641720305 

75 นายโดม เล็กกุล 641720308 

76 นายศุภโชค ช่ออัญชัญ 641720315 
77 นางสาวธนัญญา เขียนพลกรัง 641220201 



ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 

78 นางสาวเพชรรัตน์ ปลั่งกลาง 641220202 
79 นางสาวณัฐรี นิติเกตุโกศล 641220205 

80 นางสาวนภาพร แสนพรม 641220206 

81 นางสาวศศิธร พิรอดรัตน์ 641220207 
82 นางสาวสิริกานดา ศรีสุวรรณ 641220209 

83 นายไทรวงค ์ก้องพนาไพรสณฑ์ 641220211 

84 นางสาวนภัสสร แซ่เฮง 641220212 
85 นางสาวธนวรรณ มีกะพ้ี 641220216 

86 นางสาวภูพิงค ์พิณเมืองทอง 641220218 

87 นางสาวทิพกฤตา ปัญญาครอง 641220219 
88 นางสาวอโรชา ทัสรพ 641220220 

89 นายศิริชัย ราชคม 641220232 
90 นางสาวพรปวีณ์ พรมเสน 641220234 

91 นายบูรชัย โสภา 641220235 

92 นางสาวนฤภร ภากรสว่างภาคิน 641320701 
93 นางสาวณิชกุล จิตสว่าง 641320702 

94 นายศราวุฒิ พ่ึงพัฒน์ 641320705 

95 นางสาวธนวรรณ บัวทอง 641320706 
96 นายนาวิน รื่นรวย 641320708 

97 นายเมธาสิทธิ์ พิลึก 641320709 
98 นายอัครวินท์ นัยวิรัตน์ 641320710 

99 นายสายฟ้า ศิริไพบูลย์ 641320711 

100 นายสิทธิกร ปินเตา 641320715 
101 นายธีรนัย มีสินชัย 641320718 

102 นายณัฐพล สงพัด 641320721 

103 นายกิตติคุณ บุญเปี่ยม 641320723 
104 นายธีรพัฒน์ ม้วนหนู 641320725 



ที ่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 

105 นางสาวนันท์นภัส มาน้อย 641320726 
106 นายพีรวัฒน์ เกตุสิระไชย 641320727 

107 นายศุภชัย นุชเจริญ 641320730 
 



 

 กราฟสรุปแบบประเมิน 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

รูปภาพกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


