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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าอบรม  ให้สามารถ
ประเมินระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความต้องการที่จะ
พัฒนาทักษะทางภาษามากขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เพ่ือการเตรียมตัวสอบ IELTS  ซึ่งได้จัดขึ้น
ในวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยดีรับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์สอบ IELTS 

ในโอกาสนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดอบรมครั้งนี้ ที่ท่านได้
ให้ความร่วมมือการจัดอบรมเป็นอย่างดี 
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1.  ชื่อโครงการ โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS 

2.  ลักษณะโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสอบ IELTS  
        เป็นโครงการใหม่เพ่ิงจัดเป็นครั้งแรก 

     เป็นโครงการที่เคยจัดมาแล้ว หรือ จัดเป็นประจ าทุกปี 

3.  ความสอดคล้องกับแผนในระดับที่สูงกว่า 

1. แผนพฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนกัศึกษา 
มาตรการที่ 2.4 ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อ 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา 
 2. แผนการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ 

คุณภาพของบัณฑิตมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบประเมิน 

ความสามารถทางภาษา 
กิจกรรมที่ 3.2 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS 

4.  หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก หรืออาจจะเรียกได้ว่าภาษาอัง 
กฤษ คือภาษาที่เป็นทางการของโลก เพราะถูกใช้เป็นทางการในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 53 ประเทศ โดยมี
คนกว่า 400 ล้านคนทั่วโลกพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แม้แต่การติดต่อสื่อสารในยุคไร้พรมแดน ภาษา
ภาษาอังกฤษก็ยังคงเป็นภาษาหลักในโลกอินเตอร์เน็ต  ดังนั้นสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทั่วโลก จึงเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษมากข้ึน แม้ประเทศนั้นจะไม่ได้
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ตาม ส าหรับผู้เรียนแล้วการเรียนรู้ภาษาจะช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เรียน
และเข้าใจภาษาใหม่ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ของประเทศนั้นผ่านภาษา โดยไม่ใช่ประเทศอังกฤษหรือ
สหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว เป็นประโยชน์ในการเพ่ิมโอกาสของการได้งานดีๆ และมีรายได้มากข้ึนในอนาคต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ก าลังเตรียมตัวไป

/

/ 

/

/ 
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ศึกษาต่อในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS หรือ
International English Language Testing System ซึ่ งเป็นระบบทดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่มีความประสงค์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาต่อ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ไอเอลส์ โดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน 
จากนั้นจึงน ามาวัดระดับความสามารถทางภาษาซึ่งมีท้ังหมด 9 ระดับ ตั้งแตร่ะดับ 1 คือไม่สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษได้เลย ไปจนถึงระดับ 9 คือความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ ซึ่ง IELTS สามารถใช้ส าหรับการศึกษา
ต่อในประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย (ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแบบ 
British) หรือเข้าท างานในธุรกิจต่าง ๆ (ซึ่งจะเน้นไปในบริษัทข้ามชาติที่มาจากยุโรป)   แต่ปัจจุบันนี้ การใช้
คะแนนในการยื่นนั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว ดังนั้นการเลือกสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา
ประเภทใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการน าไปใช้หรือแล้วแต่ข้อก าหนดของสถาบันการศึกษาหรือบริษัท
ต่าง ๆ ทีก่ าหนดเท่านั้น 

5.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าอบรม 
2) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  
3) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้น าความรู้ไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.อรนุช ปวงสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ 
2) ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเองมากยิ่งข้ึน 
3) ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท าข้อสอบ IELTS 
4) ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆร่วมกับวิทยากร และผู้เข้าอบรมรายอื่นๆได้ 

8.  กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 50 คน 

9.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 จัดอบรมในวันที่ 9 กันยายน 2560 
ช่วงเช้า  ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น.  
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ก าหนดการอบรม 

วันที่ เนื้อหา ระยะเวลา วิทยากร 
9 ก.ย. 60 ลงทะเบียน 08.00 น. - 08.45 น. ศูนย์สอบ IELTS 

พิธีเปิดโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 08.45 น. - 09.00 น. 
ท าความรู้จัก IDP Education และข้อสอบ IELTS 
ความส าคัญของข้อสอบ IELTS และรูปแบบของ
ข้อสอบ  
เคล็ดลับก่อนสอบ (Test Tips) 
แนวข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

09.00 น. - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารเที่ยง 12.00 น. - 13.00 น. 
ฝึกท าแบบทดสอบ IELTS 13.00 น. - 16.00 น. 

10.  สถานที่อบรม 

 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

11.  งบประมาณ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดรายจ่ายอื่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 3.2 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS
จ านวน 42,100 บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

12.  แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา  
เริ่มต้น – สิ้นสุด 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นเตรยีมการ/วางแผน(Plan) 
1.1 จัดท ารายละเอยีดโครงการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ก.ค.–ส.ค. 2560     ภัคก์ฆวรรณ 
1.2 หาสถานที่จัดโครงการ 1–4 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 
1.3 ก าหนดเนื้อหาการอบรมและระยะเวลาการจัด 

โครงการ 
7-11 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ  

1.4 ประสานงาน/ติดต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร เจา้หน้าทีป่ระจ า
ห้องประชุม  

ก.ค.–ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 
 

1.5 ขออนุมัติโครงการ ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ  
2. ขั้นด าเนินงาน (Do) 

2.1 จองห้องประชุม 1-4 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 7-30 ส.ค.60     ภัคก์ฆวรรณ 

ธนาวุฒ ิ
ศิริอนงค์ 

2.3 จัดท าใบสมัคร/ก าหนดการ 7-8 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 
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แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา  
เริ่มต้น – สิ้นสุด 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.4 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 7-30 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 
2.5 ส่งออกจดหมายขอความอนุเคราะห์วิทยากร/ ประสาน

วิทยากร 
 15-18 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 

2.6 จัดท ารายละเอยีดงานจ้าง (TOR) ที่เกี่ยวขอ้ง 15-18 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 
2.7 ขออนุมัติใช้รถตู้มหาวิทยาลยั(รับ-ส่งวิทยากร) 1 ก.ย. 60     ธนาวุฒ ิ
2.8 ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้แก่ การเดินทาง
ไปราชการของวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร คา่จ้างท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์ค่าวัสด ุค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

28-31 ส.ค. 60     นพวรรณ
ภัคก์ฆวรรณ 

2.9 จองบัตรโดยสารเครื่องบินส าหรับวทิยากร 1-4 ก.ย. 60     จริญดา 
2.10  รวบรวมรายชือ่ผู้สมัคร 30 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 
2.11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  30 ส.ค. 60     ภัคก์ฆวรรณ 

ธนาวุฒ ิ
2.12 ผู้เข้าอบรมยืนยันสิทธิ์เขา้ร่วมโครงการ 31 ส.ค. 60 ถึง 

1 ก.ย. 60 
    ภัคก์ฆวรรณ 

2.13 เตรียมพร้อมจัดท าใบเกียรติบัตร 5 ก.ย 60     ธนาวุฒ ิ
2.14 พิธีกร 9 ก.ย. 60     ธนาวุฒ ิ 

ศิริอนงค์ 
2.15 ลงทะเบียนเข้าอบรม 9 ก.ย. 60     จริญดา 

นพวรรณ 
กาญจนา 
สุภนิตย ์
นพวรรณ 

2.16 ด าเนินการอบรม/ ประสานงานทัว่ไป 9 ก.ย. 60     ภัคก์ฆวรรณ 
3. ขั้นตดิตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน (Check) 

3.1 ประชุมติดตามความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ ตลอดระยะเวลา     พัชรินทร์ 
3.2 ตรวจสอบการท างานของทุกฝ่ายตามหน้าที่รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลา     พัชรินทร์ 
3.3 ตรวจรับพัสดุ พร้อมรายงานผลการตรวจรับ ก.ย. 60     จริญดา

กาญจนา 
3.4 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 1-5 ก.ย. 60     กาญจนา 
3.5 วัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ก่อน-หลังการอบรม 9 ก.ย. 60     วิทยากร 

4. ขั้นการปรับปรุงการด าเนินงานใหเ้หมาะสม (Act) 
4.1 รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ สรุปผลเพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขคร้ังต่อไป 

9 ก.ย. 60 - 
18 ก.ย. 60 

    กาญจนา 

4.2 รวบรวมเอกสารทางการเงิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เพือ่
ด าเนินการเบิกจา่ย 

9-20 ก.ย. 60     นพวรรณ 

4.3 สรุปและเมินผลการด าเนินโครงการ ภายใน 9 ต.ค.60     ภัคก์ฆวรรณ 
4.4 ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับแผนการท างานอยา่งเร่งด่วน ตลอดระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 
    ภัคก์ฆวรรณ 

13.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 3 (3.2) โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ 

IELTS โดยมีรายละเอียดประมาณด าเนินการดังนี้ 
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ก. หมวดค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 1 วัน x 420 บาท)  2,100  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)            14,400 บาท 

ข. หมวดค่าใช้สอย 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการวิทยากร               8,000  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)     2,500  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)    3,500  บาท 
- ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์                1,000  บาท 
- ค่าจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอน      3,900 บาท 
- จ้างพิมพ์ใบเกียรติบัตร (50 คน X 30 บาท)     1,500 บาท 

ค. หมวดค่าวัสดุ 
- วัสดุ                             3,200  บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร (5,000 แผ่น x 0.40 บาท)                      2,000  บาท 

 

              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                42,100 บาท  
        (สี่หม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การประเมินผล ตัวชี้วดั (KPI) ค่าเป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ จ านวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่าแผน (50 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 80  

40 คน 

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาและ/หรือบุคคลากรที่เข้ารว่มโครงการมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 
ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกวา่ 3.51 

3. เชิงระยะเวลา 3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นไปตามแผน 
4. เชิงค่าใช้จ่าย 4.1 จ านวนร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80 

15. วิธีการประเมินผลโครงการ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ 
- สรุปและประมวลผลคะแนนความพึงพอใจ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
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ผลการด าเนินโครงการ 

  โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560  
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 50 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมจากศูนย์สอบ IELTS  
2 ท่าน  ได้แก่ คุณวีณารัตน์ ใจทัศน์กุล และคุณสิริกร ธนธรรมปรีดา เมื่อเปิดรับสมัครมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้นจ านวน 86 คน โดยมผีู้เข้าร่วมโครงการ ณ วันจัดอบรมจ านวนทั้งสิ้น 82 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด 
1.  นางสาวสุกฤตา  พชรบุญยานนท์ คณะบริหารศาสตร์ 
2.  นางสาวอรวรรณ  กองพันธ์ คณะบริหารศาสตร์ 
3.  นางสาวสิรินภา  โพธิ์สวุรรณ คณะบริหารศาสตร์ 
4.  นางสาวอารีรัตน์  สุระนารถ คณะบริหารศาสตร์ 
5.  นายปฏิพัฒน์  มัทวานุกูล คณะบริหารศาสตร์ 
6.  นางสาวพิมพ์ชนก  คุปวาณิชพงษ์ คณะบริหารศาสตร์ 
7.  นางสาวลลิตา  แก้วมีศรี คณะบริหารศาสตร์ 
8.  นายบุญฤทธิ์  แก้วมีศรี คณะบริหารศาสตร์ 
9.  นางสาวอรอุมา  บุญวัง คณะบริหารศาสตร์ 
10.  นางสาวสิตานันท์  บุญสอน คณะบริหารศาสตร์ 
11.  นางสาวประภัสดา  จันที คณะบริหารศาสตร์ 
12.  นางสาววรรณิศา  สมบูรณ์ คณะบริหารศาสตร์ 
13.  นางสาวชวิศา  เจียรกุล คณะบริหารศาสตร์ 
14.  นางสาวปสุตา  พิทักษ์ประทวย คณะบริหารศาสตร์ 
15.  นางสาวมนรดา  ธิติเชษฐ์ตระกูล คณะบริหารศาสตร์ 
16.  นางสาววริศรา มังคละทน คณะบริหารศาสตร์ 
17.  นายอภิสิทธิ์  ลุกลาม คณะบริหารศาสตร์ 
18.  นายนราวิชญ์  เสรพล คณะนิติศาสตร์ 
19.  นายศตวรรษ  ทิวาพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 
20.  นางสาววิภาดา  คูณทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ 
21.  นายอานนท์  ผาสุก คณะนิติศาสตร์ 
22.  นายวีระพงษ์  นิยม คณะนิติศาสตร์ 
23.  นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยคุณ คณะนิติศาสตร์ 
24.  นางสาวกฤติยา  พ้ัวคุณมี คณะนิติศาสตร์ 
25.  นายวิชัย แพงศรี คณะนิติศาสตร์ 
26.  นายนัฐพงษ์  ป้องแสง คณะนิติศาสตร์ 
27.  นางสาวกชกร  ยอดเยี่ยมแกร คณะวิทยาศาสตร์ 
28.  นางสาววรางคณา  กิตติวงศ์วิศาล คณะวิทยาศาสตร์ 
29.  นางสาวอิสราภรณ์  เสียงล้ า คณะวิทยาศาสตร์ 
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30.  นางสาวภาพตะวัน  ทองดี คณะวิทยาศาสตร์ 
31.  นางสาวบงกชวรรณ  พาค าวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
32.  นายบุญรัตน์  ทารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
33.  นางสาวสายฝน  เพชรกอง คณะวิทยาศาสตร์ 
34.  นายอัครพงศ์  ประกอบกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 
35.  นายสดใส  ภูชุม คณะวิทยาศาสตร์ 
36.  นายอติพัทธ์  นัยนามาศ คณะวิทยาศาสตร์ 
37.  นางสาวสิริภราด์  กิ่งจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
38.  นางสาวณัฐพร  ค าหนองคู คณะวิทยาศาสตร์ 
39.  นางสาวสุภาพร  คลังทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
40.  นางสาวณัฐษา  กิจเชวงกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
41.  นางสาวอัญญาภรณ์  วงศ์ตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
42.  นางสาววชิรปาณี  มาศกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
43.  นายธนดล  จิตวัฒนศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
44.  นางสาวสุนิสา  บุญราศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
45.  นางสาวสายธาร  ลีลา คณะวิทยาศาสตร์ 
46.  นางสาวศศิธร  บุญนูน คณะวิทยาศาสตร์ 
47.  นางสาวสุพัตรา  สิงห์ชมภู คณะวิทยาศาสตร์ 
48.  นางสาวพณิดา  สมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
49.  นางสาวกาญจนา  วะราพุทธ คณะวิทยาศาสตร์ 
50.  นางสาวอชิรญา  บุญญะวัติพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
51.  นางสาวโชติรส  แก้วกัลยา คณะวิทยาศาสตร์ 
52.  นางสาวปราณิศา  แก้วใส คณะวิทยาศาสตร์ 
53.  นางสาวศิรินภา  มาหา คณะวิทยาศาสตร์ 
54.  นางสาวเบญจมาศ  มิ่งขวัญ คณะวิทยาศาสตร์ 
55.  นางสาวอุศนา  มหานิติพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
56.  นางสาวปรียาพร  พลดร คณะวิทยาศาสตร์ 
57.  นายณัฐธพล  ยอดพศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ 
58.  นางสาวศุภรดา  ค าชมภู คณะวิทยาศาสตร์ 
59.  นางสาวรัตนวลี  รัตนวัน คณะวิทยาศาสตร์ 
60.  นายยุทธนา  วงษ์หนองหว้า คณะวิทยาศาสตร์ 
61.  นางสาวนุชนาฎ  ใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 
62.  นางสาวขนิษฐดา  ฮาบสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 
63.  นางสาววิภาภรณ์  มลเทียรอาจ คณะวิทยาศาสตร์ 
64.  นางสาวอารียา  ทรารมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
65.  นางสาวภัทราพร  เค้าแคน คณะวิทยาศาสตร์ 
66.  นางสาววรางคณา  กิตติวงศ์วิศาล คณะวิทยาศาสตร์ 



8 
 

67.  นางสาวอิสราภรณ์  เสี่ยงล้ า คณะวิทยาศาสตร์ 
68.  นางสาวภาพตะวัน  ทองดี คณะวิทยาศาสตร์ 
69.  นางสาวบงกชวรรณ  พาค าวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
70.  นายบุญรัตน์  ทารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
71.  นายอลงกรณ์  มาสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
72.  นายอานันต์  ขยันการ คณะศิลปประยุกต์ฯ 
73.  นางสาวศุภนิดา  ขอดแก้ว คณะศิลปประยุกต์ฯ 
74.  นางสาวสถิรดาพร  นิตยวัน คณะศิลปศาสตร์ 
75.  นางสาวอัญจิรา  สุระเสน คณะศิลปศาสตร์ 
76.  นางสาววนิสา  ผิวสวย คณะศิลปศาสตร์ 
77.  นางสาวนฤมล  มาลี คณะศิลปศาสตร์ 
78.  นางสาวกมลชนก  บุญเลิศ คณะศิลปศาสตร์ 
79.  นายโรจน์ทรัพย์ฤทธิ์  แสงทอง คณะศิลปศาสตร์ 
80.  นายสุรศักดิ์ วิฑูรย์ คณะศิลปศาสตร์ 
81.  นางสาวปรมาภรณ์ อินตะนัย คณะศิลปศาสตร์ 
82.  นายธนาวุฒิ ภักดียา คณะศิลปศาสตร์ 

จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 82 คน สามารถแบ่งตามคณะที่สังกัดได้ดังนี้ 
1. คณะบริหารศาสตร์    17  คน  คิดเป็นร้อยละ  21 
2.  คณะนิติศาสตร์                9  คน  คิดเป็นร้อยละ  11 
3. คณะวิทยาศาสตร์    44  คน  คิดเป็นร้อยละ  54 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์              1  คน  คิดเป็นร้อยละ  1 
5. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  2 
6. คณะศิลปศาสตร์      9  คน  คิดเป็นร้อยละ  11 
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ผลการทดสอบก่อน – หลังการอบรม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกดั การทดสอบ (14) ผล 
ก่อน หลัง 

1.  นางสาวสุกฤตา  พชรบุญยานนท์ คณะบริหารศาสตร์ 5 6 เพ่ิมข้ึน 
2.  นางสาวอรวรรณ  กองพันธ์ คณะบริหารศาสตร์ 4 5 เพ่ิมข้ึน 
3.  นางสาวสิรินภา  โพธิ์สวุรรณ คณะบริหารศาสตร์ - 4 N/A 
4.  นางสาวอารีรัตน์  สุระนารถ คณะบริหารศาสตร์ 3 3 เท่าเดมิ 
5.  นายปฏิพัฒน์  มัทวานุกูล คณะบริหารศาสตร์ 6 - N/A 
6.  นางสาวพิมพ์ชนก  คุปวาณิชพงษ์ คณะบริหารศาสตร์ 6 8 เพ่ิมข้ึน 
7.  นางสาวลลิตา  แก้วมีศรี คณะบริหารศาสตร์ 5 6 เพ่ิมข้ึน 
8.  นายบุญฤทธิ์  แก้วมีศรี คณะบริหารศาสตร์ 4 8 เพ่ิมข้ึน 
9.  นางสาวอรอุมา  บุญวัง คณะบริหารศาสตร์ - 5 N/A 
10.  นางสาวสิตานันท์  บุญสอน คณะบริหารศาสตร์ 5 7 เพ่ิมข้ึน 
11.  นางสาวประภัสดา  จันที คณะบริหารศาสตร์ 5 8 เพ่ิมข้ึน 
12.  นางสาววรรณิศา  สมบูรณ์ คณะบริหารศาสตร์ 3 5 เพ่ิมข้ึน 
13.  นางสาวชวิศา  เจียรกุล คณะบริหารศาสตร์ - 6 N/A 
14.  นางสาวปสุตา  พิทักษ์ประทาย คณะบริหารศาสตร์ 2 5 เพ่ิมข้ึน 
15.  นางสาวมนรดา  ธิติเชษฐ์ตระกูล คณะบริหารศาสตร์ 3 6 เพ่ิมข้ึน 
16.  นางสาววริศรา มังคละทน คณะบริหารศาสตร์ 8 11 เพ่ิมข้ึน 
17.  นายอภิสิทธิ์  ลุกลาม คณะบริหารศาสตร์ 4 5 เพ่ิมข้ึน 
18.  นายวิชัย แพงศรี คณะนิติศาสตร์ 5 6 เพ่ิมข้ึน 
19.  นางสาวกชกร  ยอดเยี่ยมแกร คณะวิทยาศาสตร์ 4 5 เพ่ิมข้ึน 
20.  นางสาวอิสราภรณ์  เสียงล้ า คณะวิทยาศาสตร์ 2 - N/A 
21.  นางสาวภาพตะวัน  ทองดี คณะวิทยาศาสตร์ 5 7 เพ่ิมข้ึน 
22.  นางสาวบงกชวรรณ  พาค าวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 5 เพ่ิมข้ึน 
23.  นายบุญรัตน์  ทารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 7 8 เพ่ิมข้ึน 
24.  นางสาวสายฝน  เพชรกอง คณะวิทยาศาสตร์ 3 3 เท่าเดิม 
25.  นายอัครพงศ์  ประกอบกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 4 9 เพ่ิมข้ึน 
26.  นายสดใส  ภูชุม คณะวิทยาศาสตร์ 4 - N/A 
27.  นางสาวสิริภราด์  กิ่งจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 6 - N/A 
28.  นางสาวณัฐพร  ค าหนองคู คณะวิทยาศาสตร์ 3 7 เพ่ิมข้ึน 
29.  นางสาวสุภาพร  คลังทอง คณะวิทยาศาสตร์ 3 7 เพ่ิมข้ึน 
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30.  นางสาวอัญญาภรณ์  วงศ์ตรี คณะวิทยาศาสตร์ 5 8 เพ่ิมข้ึน 
31.  นางสาววชิรปาณี  มาศกุล คณะวิทยาศาสตร์ 4 - N/A 
32.  นายธนดล  จิตวัฒนศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ 7 8 เพ่ิมข้ึน 
33.  นางสาวสุนิสา  บุญราศ ี คณะวิทยาศาสตร์ 6 - N/A 
34.  นางสาวสายธาร  ลีลา คณะวิทยาศาสตร์ 4 - N/A 
35.  นางสาวศศิธร  บุญนูน คณะวิทยาศาสตร์ 4 - N/A 
36.  นางสาวสุพัตรา  สิงห์ชมพู คณะวิทยาศาสตร์ 3 - N/A 
37.  นางสาวพณิดา  สมสุข คณะวิทยาศาสตร์ 5 - N/A 
38.  นางสาวอชิรญา  บุญญะวัติพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ - - N/A 
39.  นางสาวโชติรส  แก้วกัลยา คณะวิทยาศาสตร์ 6 - N/A 
40.  นางสาวปราณิศา  แก้วใส คณะวิทยาศาสตร์ 7 - N/A 
41.  นางสาวปรียาพร  พลดร คณะวิทยาศาสตร์ 5 6 เพ่ิมข้ึน 
42.  นายณัฐธพล  ยอดศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 - N/A 
43.  นางสาวศุภรดา  ค าชมพู คณะวิทยาศาสตร์ 5 - N/A 
44.  นางสาวรัตนวลี  รัตนวัน คณะวิทยาศาสตร์ 6 7 เพ่ิมข้ึน 
45.  นายยุทธนา  วงษ์หนองหว้า คณะวิทยาศาสตร์ 7 - N/A 
46.  นางสาวนุชนาฎ  ใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์ 6 9 เพ่ิมข้ึน 
47.  นางสาวขนิษฐดา  ฮาบสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 5 5 เท่าเดิม 
48.  นางสาววิภาภรณ์  มลเทียรอาจ คณะวิทยาศาสตร์ 6 8 เพ่ิมข้ึน 
49.  นางสาวอารียา  ทรารมย์ คณะวิทยาศาสตร์ - 3 N/A 
50.  นางสาวภัทราพร  เค้าแคน คณะวิทยาศาสตร์ 5 7 เพ่ิมข้ึน 
51.  นางสาวอิสราภรณ์  เสี่ยงล้ า คณะวิทยาศาสตร์ 3 - N/A 
52.  นางสาวบงกชวรรณ  พาค าวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 5 เพ่ิมข้ึน 
53.  นายบุญรัตน์  ทารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 7 8 เพ่ิมข้ึน 
54.  นายอลงกรณ์  มาสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 6 เพ่ิมข้ึน 
55.  นายอานันต์  ขยันการ คณะศิลปประยุกต์ฯ 6 7 เพ่ิมข้ึน 
56.  นางสาวศุภนิดา  ขอดแก้ว คณะศิลปประยุกต์ฯ 5 6 เพ่ิมข้ึน 
57.  นางสาวนฤมล  มาลี คณะศิลปศาสตร์ 3 4 เพ่ิมข้ึน 
58.  นางสาวกมลชนก  บุญเลิศ คณะศิลปศาสตร์ 1 6 เพ่ิมข้ึน 
59.  นายโรจน์ทรัพย์ฤทธิ์  แสงทอง คณะศิลปศาสตร์ 8 9 เพ่ิมข้ึน 
60.  นายสุรศักดิ์ วิฑูรย์ คณะศิลปศาสตร์ 9 11 เพ่ิมข้ึน 
61.  นางสาวปรมาภรณ์ อินตะนัย คณะศิลปศาสตร์ 2 6 เพ่ิมข้ึน 
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  จากการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS 
จ านวน 61 คน ไม่สามารถวัดผลได้ 21 คน ส่วนที่วัดผลได้ จ านวน 40 คน มีผลการทดสอบก่อน – หลัง
การอบรมสรุปได้ดังนี้ 

ผล จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน 37 92.50 
ลดลง 0 0 

เท่าเดิม 3 7.5 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม: ผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS 
วิธีการประมวลผล: ให้ผู้เข้าอบรมท าแบบสอบถาม จ านวน 41 คน   
เกณฑ์คะแนน:  คะแนนจาก 1–5 โดยช่วงคะแนนเป็นดังนี้ 
 
   คะแนน   ช่วงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
      5   4.51 – 5.00  มากที่สุด 
      4   3.51 – 4.50     มาก 
      3   2.51 – 3.50  ปานกลาง 
      2   1.51 – 2.50   น้อย 
      1   1.00 – 1.50  น้อยที่สุด 

การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาษา 2) ด้านการอบรม 3) ด้านวิทยากร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

C.V.(%) แปลผล 

1. ด้านภาษา 
   1.1  สามารถประเมินระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเองในเบื้องต้นได้ 176 4.29 0.68 15.84 มาก 
   1.2  กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 189 4.61 0.54 11.76 มากที่สุด 
   1.3  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS 177 4.32 0.93 21.63 มาก 
2. ด้านการอบรม 
   2.1  เนื้อหาในการอบรมตรงตามความต้องการของท่าน 168 4.10 0.66 16.19 มาก 
   2.2  รูปแบบและวธิีการอบรมมีความเหมาะสม 171 4.17 0.70 16.87 มาก 
   2.3  คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม 177 4.32 0.79 18.27 มาก 
   2.4  ระยะเวลาในการอบรม 171 4.17 0.77 18.50 มาก 
   2.5  สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรม 184 4.49 0.64 14.20 มาก 
3. ด้านวิทยากร 
   3.1  ความสามารถในการถา่ยทอดความรู้ 185 4.51 0.55 12.26 มากที่สุด 
   3.2  สามารถเรียงล าดับ และบรรยายเนื้อหาได้อยา่งครบถ้วน 178 4.34 0.62 14.21 มาก 
   3.3  เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็น 189 4.61 0.54 11.76 มากที่สุด 
   3.4  ตอบค าถามได้ตรงตามประเด็นและชัดเจน 188 4.59 0.59 12.88 มากที่สุด 
   3.5  ระยะเวลาที่วิทยากรใช้ในการอบรมบรรยายมีความเหมาะสม 181 4.41 0.63 14.30 มาก 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. อยากให้จัดโครงการดีๆ แบบนี้เดือนละ 1 ครั้ง 
2. อยากให้จัดกิจกรรมแบนี้ข้ึนอีกเรื่อยๆ และถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มเวลาของการอบรมแต่ละครั้ง 
3. ต้องการให้มีแนวข้อสอบมากกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการเฉลยด้วย 
4. อยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้บ่อยๆ เพราะสามารถช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการสอบมากข้ึน 
5. อยากให้สอนเทคนิคตอบข้อสอบ 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 

ก. หมวดค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ( 2 คน x 1 วัน x 420 บาท)    840  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร         (2 คน x 5 ชั่วโมง x 1,200บาท)       12,000  บาท 

ข. หมวดค่าใช้สอย 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       8,670  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน    (60 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) 3,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   (60 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 4,200  บาท 
- ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์           (1 ป้าย x 300 บาท)   300  บาท 

ค. หมวดค่าวัสดุ  
- วัสดุส านักงาน         2,005  บาท 

               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         31,015  บาท
            (สามหม่ืนหนึ่งพันสิบห้าบาทถ้วน) 
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ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการด าเนินงานกับตัวชี้วัดค่าเป้าหมายโครงการ 

การประเมินผล ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผล 

1. เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด ไม่น้อยกว่าแผน (50 คน) คิดเป็นร้อยละ 80  

40 คน 61 คน 

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาและ/หรือบุคคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 92.50 

ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3.51 4.38 (ระดับมาก) 
3. เชิงระยะเวลา 3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน 
4. เชิงค่าใช้จ่าย 4.1 จ านวนร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

(42,100 บาท) 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 74 
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ภาคผนวก 
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ส าเนาขออนุมัติโครงการ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

เพื่อเตรียมสอบประเมินความสามารถทางภาษา 
3.2 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS  

วันที่ 9 กันยายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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