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การประเมินผล 

ดว้ยโปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้ประเมนิผล
แบบสาํรวจโครงการการจดัการความรู ้ เรื่อง  Education  in  Your  Hand (การศกึษาในมอื
คุณ)  ปีการศึกษา  2556   มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ไม่ตํ่ากว่า  17  คน  ประกอบด้วยอาจารย์
ประจําโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ  ทัง้หมด  17  คน โดยใช้แบบประเมนิผลโครงการเพื่อ
ปรบัปรุงและพฒันาจดัการความรู ้ ( Knowledge  Management )  ของโปรแกรมวชิา
ภาษาองักฤษในครัง้ต่อไป 

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  

วิธีการประเมินผล 
 

การประเมนิโครงการฯ ครัง้น้ีเป็นการประเมนิผลเชงิสาํรวจ (Survey Evaluation) โดย        
ผูป้ระเมนิผลไดก้าํหนดวธิกีารประเมนิ ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี   
 

เครือ่งมือสาํหรบัการเกบ็รวบรวมข้อมลู     
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมนิครัง้น้ี  ผู้ประเมนิใช้เป็น

แบบสอบถาม (Questionnaires)  2 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที ่1 ระดบัประเดน็ความคดิเหน็ ซึง่เป็นคาํถามปลายเปิด มลีกัษณะเป็นมาตราสว่น

ประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั คอื ดมีาก ด ีปานกลาง น้อย และน้อยมาก  
คาํตอบในแบบสอบถาม  ซึง่เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 

ใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี 
มากทีส่ดุ  ให ้  5 คะแนน 
มาก   ให ้  4 คะแนน 
ปานกลาง  ให ้  3 คะแนน 
น้อย   ให ้  2 คะแนน   
น้อยทีส่ดุ  ให ้  1 คะแนน 

 ตอนที ่2 ขอ้มลูดา้นขอ้เสนอแนะ  ซึง่เป็นคาํถามปลายเปิด 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
  หลงัจากรวบรวมขอ้มลูไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผูป้ระเมนินําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์และลงรหสั (Code) แล้วทําการคํานวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์   โดยใช้โปรแกรม
สาํเรจ็รปู SPSS/FW (Statistical Product and Service Solutions) for Windows Versions 
11.5 ซึง่ทาํการวเิคราะหข์อ้มลู โดยหาคา่สถติดิงัน้ี 

-  คา่ความถีแ่ละรอ้ยละ 
-  หาคา่เฉลีย่ (Mean)  และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนวดัระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

คอื มาก ปานกลาง และน้อย โดยกําหนดคะแนนซึง่องิกลุ่มจากคะแนนเฉลีย่ของคาํตอบทัง้หมด 
ดงัน้ี 
 

คะแนนเฉลีย่สงูสดุ – คะแนนเฉลีย่ตํ่าสดุ  
= 

5 – 1 
=  1.33 

จาํนวนกลุ่ม 3 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนวดัระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  ซึง่ไดก้ําหนดเกณฑ์

การประเมนิโดยแบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ดงัน้ี 
 
    

ช่วงค่าเฉล่ีย ระดบัของความพึงพอใจ 

3.68 – 5.00 มาก 

2.34 – 3.67 ปานกลาง 

1.00 – 2.33 น้อย 
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ผลการประเมิน 
จากอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ทัง้สิ้น   17  คน  มีผู้ตอบและส่งคืน

แบบสอบถาม จาํนวน 15 ตวัอย่าง ซึง่ผูป้ระเมนิขอนําเสนอผลการประเมนิประกอบดว้ยเน้ือหา
สว่นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ระดบัความพงึพอใจ 
 ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะ 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจาํนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมนิ  

N=15 
ท่ี รายการ

ประเมิน 
จาํนวน
ผูต้อบ 
(คน) 

ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ผลการ
ประเมิน มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสดุ 

ด้านวิทยากร 
1 การเตรยีมตวั

และความพรอ้ม
ของวทิยากร 

15 86.7% 13.3% 0 0 0 4.86 97.2 มาก 

2 การถ่ายทอดของ
วทิยากร 

15 86.7% 13.3% 0 0 0 4.86 97.2 มาก 

3 สามารถอธบิาย
เน้ือหาไดช้ดัเจน
และตรงประเดน็ 

15 86.7% 13.3% 0 0 0 4.86 97.2 มาก 

4 ใชภ้าษาที่
เหมาะสมและ
เขา้ใจงา่ย 

15 86.7% 13.3% 0 0 0 4.86 97.2 มาก 

5 การตอบคาํถาม
ของวทิยากร 

15 80.0% 20.0% 0 0 0 4.80 96.0 มาก 

6 จดักจิกรรมได้
เหมาะสมกบั
หวัขอ้ทีบ่รรยาย 

15 73.3% 20.0% 6.7% 0 0 4.53 90.6 มาก 

 รวม 15 83.35% 15.53% 0.01% 0 0 4.79 95.8 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1 คว าม รู้  คว าม

เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง 
Digital Literacy 
ก่อนการอบรม 

15 20.0% 33.3% 6.7% 26.7% 0 3.20 64.0 มาก 

2 คว าม รู้  คว าม
เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง 
Digital Literacy 
หลงัการอบรม 

15 73.3% 20.0% 6.7% 0 0 4.60 92.0 มาก 

 
 
 

          



 4

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจาํนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมนิ  
N=15 

ท่ี รายการ
ประเมิน 

จาํนวน
ผูต้อบ 
(คน) 

ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ผลการ
ประเมิน มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสดุ 

3 ส า ม า ร ถ บ อ ก
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากการเข้าร่วม
กจิกรรมได ้

15 66.7% 33.3% 0 0 0 4.66 93.2 มาก 

4 สามารถบูรณา
การทางความคดิ
สู่ กิ จก ร รมการ
จดัการเรยีน การ
สอนในชัน้เรียน
ได ้

15 66.7% 33.3% 0 0 0 4.66 93.2 มาก 

รวม 15 56.68% 29.98% 0 0 0 4.28 85.6 มาก 

ด้านการนําความรู้ไปใช้ 

1 สามารถนํา
ความรูท้ีไ่ดร้บัไป
ประยุกตใ์ชใ้น
กจิกรรมการ
จดัการเรยีน การ
สอนในชัน้เรยีน
ได ้

15 53.3% 46.7% 0 0 0 4.53 90.6 มาก 

2 สามารถให้
คาํปรกึษาแก่
เพือ่นรว่มงานได ้

15 46.7% 53.3% 0 0 0 4.46 89.2 มาก 

3 มคีวามมัน่ใจและ
สามารถนํา
ความรูท้ีไ่ดร้บัไป
ใชไ้ด ้

15 66.7% 33.3% 0 0 0 4.66 93.2 มาก 

รวม 15 55.57% 44.43% 0 0 0 4.55 91.0 มาก 
ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา 
1 สถานทีส่ะอาด

และมคีวาม
เหมาะสม 

15 40.0% 53.3% 6.7% 0 0 4.33 86.6 มาก 
 
 

2 ความพรอ้มของ
อุปกรณ์โสตมี
ความเหมาะสม 

5 40.0% 53.3% 6.7% 0 0 4.33 86.6 มาก 

3 ระยะเวลาในการ  
สมัมนามคีวาม
เหมาะสม 

15 60.0% 40.0% 0 0 0 4.60 92.0 มาก 
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ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจาํนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมนิ  
N=15 

ท่ี รายการ
ประเมิน 

จาํนวน
ผูต้อบ 
(คน) 

ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ผลการ
ประเมิน มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสดุ 

4 ลกัษณะกจิกรรม
มคีวามเหมาะ 

15 66.7% 33.3% 0 0 0 4.66 93.2 มาก 

 รวม 
 

15 51.68% 44.98% 0 0 0 4.48 89.6 มาก 

 โดยภาพรวม
ท่านมีความพึง
พอใจโครงการ
ในครัง้น้ี 

15 80.0% 20.0% 0 0 0 4.80 96.0 มาก 

 ด้านวิทยากร 15 83.35% 15.53% 6.7% 0 0 4.79 95.8 มาก 
 ด้านความรู้

ความเข้าใจ 
15 56.68% 29.98% 0 0 0 4.28 85.6 มาก 

 ด้านการนํา
ความรู้ไปใช้ 

15 55.57% 44.43% 0 0 0 4.55 91.0 มาก 

 ด้านสถานที ่/ 
ระยะเวลา 

15 51.68% 44.98% 0 0 0 4.48 89.6 มาก 

ภาพรวม 15 65.0% 31.0% 0.01 0 0 4.58 91.6 มาก 

 
จากตารางที ่1 ตารางแสดงจํานวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการ

ประเมนิแบบสาํรวจระดบัความพงึพอใจของอาจารย ์ โปรแกรมวชิา  พบวา่ 
- ด้านวทิยากร  โดยส่วนใหญ่ประเมนิอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.79  คิดเป็น

ร้อยละ 95.8 สรปุไดว้า่ในสว่นของการเตรยีมตวัและความพรอ้มของวทิยากร  การถ่ายทอดของ
วทิยากร   สามารถอธบิายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเดน็  และใชภ้าษาทีเ่หมาะสมและเขา้ใจ
งา่ย  อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.86 คดิเป็นรอ้ยละ  97.2 รองลงมา คอื  การตอบคําถาม
ของวทิยากร  ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.80 คดิเป็นรอ้ยละ  96.0  และจดักจิกรรมไดเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ที่
บรรยาย  คา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 4.53  คดิเป็นรอ้ยละ 90.6  อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั             

 
- ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  โดยส่วนใหญ่ประเมนิอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.28 

คิดเป็นร้อยละ 85.6 สรุปได้ว่าในส่วนของสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รบัจากการเข้าร่วม
กจิกรรมได ้  และสามารถบรูณาการทางความคดิสูก่จิกรรมการจดัการเรยีน การสอนในชัน้เรยีน
ได้  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 คดิเป็นรอ้ยละ 93.2 รองลงมา  คอื  ความรู้ ความเขา้ใจเรื่อง Digital 
Literacy หลงัการอบรม  ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.60 คดิเป็นรอ้ยละ 92.0  และความรู ้ความเขา้ใจเรื่อง 
Digital Literacy ก่อนการอบรม  ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.28 คดิเป็นรอ้ยละ 85.6  อยู่ในระดบัมาก 
ตามลาํดบั    
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 - ดา้นการนําความรูไ้ปใช ้โดยสว่นใหญ่ประเมนิอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี   4.55  
คิดเป็นร้อยละ  91.0  สรุปไดว้่าในส่วนของการมคีวามมัน่ใจและสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไป
ใชไ้ด ้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 คดิเป็น  รอ้ยละ 93.2 รองลงมา  คอื  สามารถนําความรูท้ี่ไดร้บัไป
ประยุกตใ์ชใ้นกจิกรรมการจดัการเรยีน การสอนในชัน้เรยีนได ้  ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.53 คดิเป็นรอ้ย
ละ 90.6  และสามารถใหค้าํปรกึษาแก่เพื่อนรว่มงานได ้ ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.46 คดิเป็นรอ้ยละ 89.2  
อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  

- ด้านสถานที่ / ระยะเวลา  โดยส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี   
4.48  คิดเป็นร้อยละ  89.6  สรุปไดว้่าในสว่นของลกัษณะกจิกรรมมคีวามเหมาะ  ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่
4.66   คิดเป็น  ร้อยละ 93.2 รองลงมา  คือ  ระยะเวลาในการ  สมัมนามีความเหมาะสม  
คา่เฉลีย่อยูท่ี ่4.60 คดิเป็นรอ้ยละ 92.0 สถานทีส่ะอาดและมคีวามเหมาะสมและความพรอ้มของ
อุปกรณ์โสตมคีวามเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.33  คดิเป็นรอ้ยละ  86.6  อยู่ในระดบัมาก 
ตามลาํดบั   

 

สรปุว่า 
การประเมนิระดบัความพงึพอใจของอาจารย ์ โดยภาพรวม ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีการ

ประเมินอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.58  คิดเป็นร้อยละ 91.6  ดา้นวทิยากร  ค่าเฉลีย่
อยู่ที่ 4.79 คดิเป็นรอ้ยละ  95.8  รองลงมา  คอื  ดา้นการนําความรูไ้ปใช ้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55  
คดิเป็นรอ้ยละ  91.0  ดา้นสถานที ่/ ระยะเวลา  ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.48  คดิเป็นรอ้ยละ  89.6  และ
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  คา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 4.40  คดิเป็นรอ้ยละ 88.0  ตามลาํดบั       

ตอนท่ี  3   
1. หวัขอ้ทีต่อ้งการความรูใ้นการจดัการความรูค้ร ัง้ต่อไป 

- หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัวธิกีารสอนภาษาทีห่ลากหลาย 
- เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ  

2. วนั / เวลา  ทีท่า่นสามารถเขา้รว่มสมัมนาครัง้ต่อไป 
-  วนัพฤหสับดสีดุทา้ยของเดอืน 
- บ่ายวนัพฤหสับด ี
- บ่ายวนัพธุ  บา่ยวนัพฤหสับด ี

3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
- สนุกมากคะ่ 
- ควรทีก่ารจดัอบรมบ่อย ๆ  
- ผูท้ีนํ่าไปใชค้วรมภีาพหรอืวดีโีอมาแชรก์นัดว้ย 

 

 
 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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สรปุผลโครงการการจดัการความรู้ (ครัง้ท่ี 1) 
เร่ือง Education in Your Hand (การศึกษาในมือคณุ) 

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ  โปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ 
วิทยากร นางสาว สลลิา วงศก์ระจา่ง 
หลกัการและเหตผุล 

ปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication 
Technology หรอื ICT) ไดม้กีารพฒันาและนํามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง ทัง้ดา้น เศรษฐกจิ 
อุตสาหกรรม การบรกิารสงัคม สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และการศกึษา ซึง่ การนํา ICT มา
ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทของแต่ละดา้นนัน้ ไดม้กีารใชผ้า่นชอ่งทางการสือ่สารในระบบ
เครอืขา่ย เชน่ สญัญาณระบบ Wi-Fi, 3G และอุปกรณ์ต่างๆ เชน่ คอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็ 
(Tablet) สมารท์โฟน อนัทีจ่ะทาํใหผู้ส้ง่สารสามารถสง่ขอ้มลูขา่วสารถงึผูร้บัสารไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเรว็ และปลอดภยั 

นโยบายภาครฐัโดยเฉพาะดา้นการจดัการศกึษาของรฐับาลไทยปจัจุบนัทีแ่ถลงไวต่้อ
รฐัสภา เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายดา้นการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การศกึษา ใหท้ดัเทยีมกบันานาชาตนิัน้เป็นนโยบายทีเ่รง่พฒันาการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาใหเ้ป็นเครือ่งมอืยกระดบัคุณภาพและกระจายโอกาสทาง
การศกึษาใหม้รีะบบการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทีเ่ป็นกลไกในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์
ของการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและเอือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชพีโดยมเีป้าหมายที่
จะใช ้ระบบ E-learning ทีส่ามารถสง่ความรูไ้ปยงัผูเ้รยีนโดยระบบอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทุกคนใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การศกึษา (Tablet) ใหก้วา้งขวาง 
โดยมติใินการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรน้ี์จาํเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นอุปกรณ์ทีจ่ะใหผู้เ้รยีน
มทีกัษะใน การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การแสวงหาความเรยีนรู ้และใหก้ารจดัการศกึษากา้วสู่
ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องสงัคมโดยรวมและจะเป็นมติขิองการสรา้งกระบวนทศัน์เพือ่นําไปสู่
การเปลีย่นแปลงของระบบการจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัภายใตก้ารศกึษาในยคุ
ปฏริปูในศตวรรษที ่21 

กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษกค็วรนํา เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั
มาประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรยีนเพือ่ใหน้กัศกึษาเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และกา้วทนัโลกในยคุน้ี 

การเขา้สมัมนา IATEFL 47th Annual International Conference and Exhibition เมอืง
ลเิวอรพ์ลู ประเทศสหราชอาณาจกัร ทาํใหม้โีอกาสเรยีนรูเ้ทคนิค วธิกีารสอนทีป่ระยกุตใ์ช้
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ในหอ้งเรยีนภาษาองักฤษ ซึง่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้รยีน จงึจดัโครงการ
แบ่งปนัประสบการณ์ Education in Your Hand ขึน้เพือ่ถ่ายทอด และแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีาร
สอนโดยใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และแอพพลเิคชัน่บนสมารท์โฟนทีเ่หมาะสมกบัการสอน
ภาษาองักฤษในชัน้เรยีน 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ก่คณาจารยโ์ปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ เรือ่งการจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และแอพพลเิคชัน่บนสมารท์
โฟน 

2. เพือ่แบ่งปนัประสบการณ์และเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษที่
ไดร้บัจากการเขา้สมัมนา IATEFL 47th Annual International Conference and 
Exhibition เมอืงลเิวอรพ์ลู ประเทศสหราชอาณาจกัร  

3. เพือ่เปิดโอกาสใหค้ณาจารยโ์ปรแกรมวชิาภาษาองักฤษมคีวามตระหนกัและเขา้ใจใน
กระบวนการบรหิารจดัการความรูใ้นองคก์ร 

4. เพือ่พฒันาตวับ่งชีท้ี ่2.6 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
1. อ. สมหมาย โชตริตัน์ 

2. อ. ฑติฐติา สนิรกัษา 

3. อ. อมรรตัน์ จรินัดร 

4. อ. แกว้ตา แกว้เพชร 

5. อ. ชุตนิธร รณุปกัษ ์

6. อ. มณ ีอนิทพนัธ ์

7. อ. โสภดิา ขาวหนูนา 

8. อ. วสิทุธิ ์กระจา่งศริศิลิป์ 

9. อ. จลิลนา หมดัตะทว ี

10. อ. จุไรรตัน์ เรอืงโรจน์ 

11. อ. อรวรี ์ปานนาค 

12. อ. พชัราวด ีอกัษรพมิพ ์

13. อ. ตะวนั รตันประเสรฐิ 

14. อ. อรศิรา สขุขวญั 

15. อ. สกุญัญา เตยีวสกุล 

ผลการดาํเนินโครงการ 
 ผูจ้ดัโครงการไดใ้หผู้เ้ขา้รว่มโครงการทาํแบบประเมนิความพงึพอใจในรปูแบบของ
แบบสอบถามสองสว่นทีม่ลีกัษณะคาํถามปลายปิด และปลายเปิด โดยสว่นแรกไดใ้หผู้เ้ขา้รว่ม
โครงการประเมนิคา่ 5 ระดบัตามระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ คอื มากทีส่ดุ ให ้5 
คะแนน และน้อยทีส่ดุ 1 คะแนนตามลาํดบั  

ผลการประเมนิจากแบบสาํรวจความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการมดีงัต่อไปน้ี 



 12

‐ ดา้นวทิยากร ไดร้บัการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.79  

‐ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจมนเรือ่ง Digital Literacy อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นคา่เฉลีย่

เทา่กบั 4.28 

‐ ดา้นการนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัโครงการไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นคา่เฉลีย่

เทา่กบั 4.55 

‐ ดา้นสถานทีแ่ละระยะเวลาจดัโครงการ อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.48 

คะแนนประเมนิโครงการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.58 
 ขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอการจดัโครงการในครัง้น้ี มดีงัต่อไปน้ี 

1. ควรมกีารจดัโครงการลกัษณะน้ีทุกๆ เดอืนเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดย

กาํหนดใหเ้ป็นวนัพธุ หรอืพฤหสับ่าย เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดเ้รยีนรูเ้ทคนิค 

วธิกีารสอนแบบหลากหลาย 

2. ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตในมหาวทิยาลยัยงัไมค่รอบคลุม และไมเ่สถยีร

พอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ยสอนในหอ้งเรยีนไดทุ้กหอ้ง 

3. นกัศกึษามขีอ้จาํกดัในเรือ่งอุปกรณ์สือ่สาร หรอือุปกรณ์อเิลก็โทรนิกทีจ่ะ

นํามาใชใ้นหอ้งเรยีน 

สรปุประเดน็เสวนาภายในกลุ่มผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
1. อาจารยท์ุกจะนําโปรแกรม QR code reader และ Photo album ไปประยกุตใ์ชส้อน

นกัศกึษาในวชิาทีต่นเองรบัผดิชอบ และจะนําผลการทดลองใชโ้ปรแกรมดงักล่าวมา

แลกเปลีย่น อภปิรายกนัในการตดิตามผลโครงการครัง้ต่อไป 

2. กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในขอ้ 1 ควรมกีารจดัการทีด่ ีเชน่การจดักจิกรรมในชว่งก่อนเบรก 

หรอื ทา้ยคาบเรยีน  

3. การใชเ้ทคโนโลยทีีน่กัศกึษามเีขา้มาใชใ้นหอ้งเรยีน หรอื BYOD (Bring Your Own 

Devices) อาจชว่ยกระตุน้ใหน้กัศกึษาสนใจเรยีน หรอืสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนภาษา

มากขึน้  

4. อาจารยค์วรเลอืกกจิกรรมทีน่กัศกึษาทกุคนสามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืโดยไมเ่ลอืกรุน่ 

หรอืยีห่อ้ เพือ่ลดความเหลื่อมลํ้าระหวา่งนกัศกึษา 


