
 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการเทพรักษาร�วมใจก�าวไกลสู�อาเซยีน ประจําป" ๒๕๖๑ วันท่ี ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ3   

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค3การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา   อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร3 



คํานํา    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดอํานาจและหน#าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมการศึกษา  ส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการบํารุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในด#านการใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท#องถ่ิน เพ่ือรองรับกับสภาวการณ�เปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วและการเป=นพลเมืองของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ซ่ึงภาษาอังกฤษถือเป=นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน ประกอบกับองค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษาเป=นองค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินท่ีมีอาณาเขตติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ#านคือประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีแรงงานชาวกัมพูชาเข#ามารับจ#างกับนายจ#างชาวไทยอยู�ในพ้ืนท่ีจํานวนหนึ่ง และเป=นพ้ืนท่ีท่ีอยู�ระหว�างเส#นทางคมนาคมไปยังจุดผ�านแดน จํานวน ๒ แห�ง ได#แก� ช�องจอมและช�องสะงํา จึงได(จัดโครงการเทพรักษาร�วมใจก(าวไกลสู�อาเซียน ข้ึนเม่ือวันท่ี ๒ – ๓ สงิหาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล�าวสําเร็จลุล�วงไปด(วยความเรียบร(อย    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได(จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้เพ่ือรายงานผู(บริหาร  ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานให(ผู(สนใจทราบ  รวมท้ังเพ่ือรวบรวมข(อมูลการดําเนินโครงการสําหรับนําไปปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งต�อไป   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา สิงหาคม ๒๕๖๑   



บทสรุปผู�บริหาร    โครงการเทพรักษาร�วมใจก(าวไกลสู�อาเซียน ประจําป@ ๒๕๖๑ จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร(างความรู(ความเข(าใจเบ้ืองต(นเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก�เด็ก เยาวชนและประชาชนในท(องถ่ิน และพัฒนาทักษะด(านการใช(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของเด็ก  เยาวชนและประชาชนในท(องถ่ิน โดยเบิกจ�ายงบประมาณ จํานวน  ๔๖,๕๗๐  บาท (สี่หม่ืนหกพันห(าร(อยเจ็ดสิบบาทถ(วน)  คิดเปIนร(อยละ  ๙๓.๑๔  ของงบประมาณตามโครงการ  คงเหลือ  ๓,๔๓๐  บาท (สามพันสี่ร(อยสามสิบบาทถ(วน)  คิดเปIนร(อยละ ๖.๘๖   การจัดกิจกรรมตามโครงการเปIนลักษณะการจัดค�ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ “English Camp” ซ่ึงมีเด็กและเยาวชนเข(าร�วมโครงการ จํานวน ๑๐๓ คน โดยกิจกรรมตามโครงการประกอบด(วย 1. ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. ภาษาอังกฤษกับอาเซียน 3. ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจําวัน 4. ละลายพฤติกรรม (Icebreacking Conversation) 5. ฐานกิจกรรม Flags and Food 6. ฐานกิจกรรม Days, Months, Year 7. ฐานกิจกรรม Countries and Nationalities 8. ฐานกิจกรรม favorite food 9. ฐานกิจกรรม tounge twister 10. ฐานกิจกรรม places 11. ฐานกิจกรรม Action Verbs 12. ฐานกิจกรรม go to the market   การประเมินผลโครงการโดยการแจกแบบสอบถามให(แก�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน ๘๐ ฉบับ ได(รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน ๘๐ ฉบับ ซ่ึงเปIนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ� จํานวน ๘๐ ฉบับ  คิดเปIนร(อยละ ๑๐๐ สถิติท่ีใช(ในการวิเคราะห�ข(อมูล ได(แก� ความถ่ี ค�าเฉลี่ย และร(อยละ ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจ พบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปIนเด็กและเยาวชนท่ีเข(าร�วมโครงการ ซ่ึงมีอายุน(อยกว�า ๑๕ ป@ โดยผู(ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (X= ๔.๕๒) คิดเปIนร(อยละ ๙๐.๓๙    เม่ือเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบว�า มีความพึงพอใจลักษณะกิจกรรมท่ีจัดเปIนการส�งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค�รวมทุกด(าน (X= ๔.๗๗) คิดเปIนร(อยละ ๙๙.๗๐ รองลงมา ได(แก�  ความต(องการให(จัดโครงการนี้อย�างต�อเนื่อง (X= ๔.๙๖)  คิดเปIนร(อยละ ๙๙.๑๐  และพิธีการเปwด-ปwดการแข�งขันกีฬา (X= ๔.๙๔) คิดเปIนร(อยละ ๙๘.๘๑ ตามลําดับ สําหรับรายการประเมินท่ีมีความพึงพอใจน(อยสุด  ได(แก�  ความเหมาะสมของรางวัลการแข�งขันกีฬาแต�ละประเภท  (X= ๔.๖๙)  คิดเปIนร(อยละ ๙๓.๗๓ 



สารบัญ  หน�า คํานํา บทสรุปผู�บริหาร สรุปรายงานการดําเนินโครงการ            ๑      ๑.  หลักการและเหตุผล            ๑      ๒.  วัตถุประสงค�             ๒      ๓.  กลุ�มเปzาหมายและผู(เข(าร�วมกิจกรรม          ๒      ๔.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ           ๒      ๕.  ข้ันตอนการดําเนินงาน            ๒      ๖.  งบประมาณดําเนินการ            ๒      ๗.  ลักษณะกิจกรรมตามโครงการ           ๓      ๘.  สรุปตัวชี้วัดและเปzาหมายความสําเร็จของโครงการ         ๓      ๙.  การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ         ๔      ๑๐. ป{ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน          ๖ ประมวลภาพกิจกรรม             ๗ ภาคผนวก            



สรุปรายงานการดําเนินโครงการเทพรักษาร�วมใจก�าวไกลสู�อาเซียน ประจําป" ๒๕๖๑ ระหว�างวันท่ี ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ2 ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร2 ..............................................................  ๑. หลักการและเหตุผล   ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  คือ  การรวมตัวของกลุ&มประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ัง  ๑๐ ประเทศ ประกอบด0วย ไทย อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟ4ลิปป4นส5  สิงคโปร5  บรูไนดารุส-ซาลาม   เวียดนาม ลาว เมียนมาร5 และกัมพูชา  โดยมีวัตถุประสงค5การรวมตัวเพ่ือส&งเสริมความร&วมมือทางด0านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม& เช&น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การก&อการร0าย สิ่งแวดล0อม ภัยพิบัติ  อีกท้ังยังมีความจําเปEนต0องรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจต&อรองและขีดความสามารถในการแข&งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล0เคียงและในเวทีระหว&างประเทศ  ประชาคมอาเซียนประกอบด0วย ๓ เสาหลัก ได0แก& ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกําหนดให0ภาษาอังกฤษเปEนภาษาทางการท่ีใช0ในการติดต&อประสานงานระหว&างประเทศสมาชิก   ภาษาอังกฤษเปEนภาษาสากลของโลกท่ีใช0กันอย&างแพร&หลาย และเข0ามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของคนจํานวนมากท้ังชาวไทยและต&างประเทศ จากอิทธิพลของความก0าวหน0าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส&งผลให0ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เพราะถือเปEนเครื่องมือท่ีใช0ในการติดต&อ สื่อสาร ศึกษาค0นคว0า การแสวงหาความรู0จากแหล&งเรียนรู0ท่ีหลากหลาย รวมถึงการใช0ในการประกอบอาชีพ จากข0อมูลตัวเลขจํานวนผู0พูดภาษาต&าง ๆ ท่ัวโลกของ Ethnologue 16th edition ในปS 2009 แสดงให0เห็นว&า ภาษาท่ีมีผู0พูดมากท่ีสุดในโลกนั้น 3 ลําดับแรก คือ ภาษาจีนกลาง ประมาณ 1,213 ล0านคน ภาษาสเปน ประมาณ 329 ล0านคน และภาษาอังกฤษ ประมาณ 328 ล0านคน ขณะท่ี ข0อมูลตัวเลขจาก UNESCO ระบุว&า ภาษาท่ีมีการพูดกันมากท่ีสุดในโลกเรียงตามลําดับ คือ ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน นอกจากนี้ ภาษาท่ีได0กําหนดให0ใช0ในสหประชาชาติมีด0วยกัน 6 ภาษาสําคัญคือ จีนกลาง อังกฤษ สเปน อาหรับ รัสเซีย และฝรั่งเศส  ความสอดคล0องกันของข0อมูลตัวเลขดังกล&าวข0างต0น ชี้ให0เห็นถึงความสําคัญของท้ังภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ ในฐานะท่ีเปEนภาษาท่ีท่ัวโลกใช0ในการสื่อสารระหว&างกันในโลกป_จจุบัน อีกท้ัง กฎบัตรอาเซียนข0อ 34 ก็ได0บัญญัติว&า “The working language of ASEAN shall be English” ท่ีกําหนดให0ภาษาอังกฤษเปEนภาษาในการทํางานของอาเซียน นั่นหมายถึง ภาษาอังกฤษจะเปEนภาษาท่ีใช0ในระหว&างการประชุม การโต0ตอบทางจดหมาย การจัดทํารายงานการประชุม ผลการพิจารณา และมติท่ีประชุม ตลอดจนการจัดทําคําแถลงการณ5และปฏิสัมพันธ5ต&าง ๆ ของอาเซียน ซ่ึงในปS พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเข0าสู&การเปEนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให0การสื่อสารด0วยภาษาอังกฤษจึงเปEนเครื่องมือพ้ืนฐานสําคัญและจําเปEนสําหรับการแข&งขันในตลาดแรงงานอาเซียน  การเตรียมความพร0อมให0กับเด็กและเยาวชนท่ีจะเปEนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให0มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงเปEนสิ่งจําเปEนเร&งด&วนท่ีควรให0ความสําคัญ      การพัฒนาขีดความสามารถในด�านการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท�องถ่ิน เพ่ือรองรับกับสภาวการณ&เปลี่ยนแปลงต(าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย(างรวดเร็วและการเป,นพลเมืองของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ซ่ึงภาษาอังกฤษถือเป,นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน ประกอบกับองค&การบริหารส(วนตําบลเทพรักษาเป,นองค&กรปกครองส(วนท�องถ่ินท่ีมีอาณาเขตติดต(อกับประเทศเพ่ือนบ�านคือประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีแรงงานชาวกัมพูชาเข�ามารับจ�างกับนายจ�างชาวไทยอยู(ในพ้ืนท่ีจํานวนหนึ่ง และเป,นพ้ืนท่ีท่ีอยู(ระหว(างเส�นทางคมนาคมไปยังจุดผ(านแดน จํานวน ๒ แห(ง ได�แก( ช(องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร& และช(องสะงํา  อําเภอภูสิงห&  จังหวัดศรีสะเกษ  และเป,นองค&กรปกครองส(วนท�องถ่ินซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีตาม 



- ๒ –  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารส(วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘  ดังนี ้  มาตรา ๖๗ (๕) ส(งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มาตรา ๖๗ (๖) ส(งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุและผู�พิการ และมาตรา ๖๘(๗) บํารุงและส(งเสริมการประกอบอาชีพราษฎร ดังนั้น องค&การบริหารส(วนตําบลเทพรักษาจึงได�จัดโครงการเทพรักษาร(วมใจก�าวไกลสู(อาเซียนข้ึน ๒. วัตถุประสงค2   ๑. เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก(เด็ก เยาวชนและประชาชนในท�องถ่ิน    ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะด�านการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของเด็ก  เยาวชนและประชาชน ในท�องถ่ิน  ๓. กลุ�มเป8าหมายและผู�เข�าร�วมกิจกรรม   กลุ&มเปqาหมาย ประกอบด0วย  เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในเขตองค5การบริหารส&วนตําบลเทพรักษา จํานวน ๑๐๐ คน   โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตองค5การบริหารส&วนตําบลเทพรักษาเข0าร&วมโครงการ  จํานวน  ๑๐๓ คน    ดังนั้น  เด็กและเยาวชน เข0าร&วมโครงการคิดเปEนร0อยละ ๑๐๓ ของกลุ&มเปqาหมาย   ๔. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   วันท่ี ๒ – ๓  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ5 ตําบล   เทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร5  ๕. ข้ันตอนการดําเนินงาน   เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐  เสนอโครงการ/กิจกรรม/แต&งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน   เดือนมกราคม – กุมภาพันธ5 ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน   เดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ ติดต&อประสานงาน เช&น ติดต&อวิทยากร ติดต&อสถานท่ีจัดกิจกรรม วางแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ5  เปEนต0น   เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ ดําเนินงานตามโครงการ   เดือนธันวาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ติดตามประเมินผล   เดือนกันยายน ๒๕๖๑ สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน  ๖. งบประมาณดําเนินการ    เบิกจ&ายงบประมาณจากข0อบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม&กําหนดระดับ  หมวดค&าใช0สอย ประเภทรายจ&ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี  ไม&เข0าลักษณะรายจ&ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการเทพรักษาร&วมใจก0าวไกลสู&อาเซียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ปS (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร5ท่ี ๓ ด0านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน0า ๑๒๗ ลําดับท่ี ๔) ต้ังไว0 ๕๐,๐๐๐ บาท (ห0าหม่ืนบาทถ0วน)  เบิกจ&ายตามโครงการ  จํานวน  ๔๖,๕๗๐  บาท ตามรายการดังต&อไปนี้  ๑. ค&าอาหารกลางวันสําหรับผู0เข0ารับการฝwกอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ ม้ือๆ ละ ๕๐ บาท  เปEนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 



- ๓ –   ๒. ค&าอาหารว&างและเครื่องด่ืมสําหรับผู0เข0ารับการฝwกอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๔ ม้ือๆ ละ ๒๕ บาท เปEนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  ๓. ค&าอาหารกลางวันสําหรับวิทยากร/เจ0าหน0าท่ีโครงการ จํานวน ๙ คนๆ ละ ๒ ม้ือๆ ละ ๑๐๐ บาท  เปEนเงิน  ๑,๘๐๐  บาท  ๔. ค&าอาหารว&างและเครื่องด่ืมสาํหรับวิทยากร/เจ0าหน0าท่ีโครงการ จํานวน ๙ คนๆ ละ ๔ ม้ือๆ ละ ๒๕ บาท  เปEนเงิน  ๙๐๐  บาท  ๕. ค&าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ5สําหรับผู0เข0ารบัการอบรม จํานวน ๑๐๐ ชดุ ๆ ละ ๔๐ บาท เปEนเงิน   ๔,๐๐๐  บาท  ๖. ค&ากระเปzาหรือสิ่งท่ีใช0บรรจุเอกสารสําหรับผู0เข0ารับการอบรม จํานวน ๑๐๐ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท เปEนเงิน   ๒,๐๐๐  บาท  ๗. ค&าสมนาคุณวิทยากร  เปEนเงิน  ๑๓,๘๐๐  บาท  ๘. ค&ายปqายโครงการ  ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร  จาํนวน ๑ ปqาย  เปEนเงิน  ๔๖๐  บาท  ๙. ค&าวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปEนตามโครงการ เช&น กระดาษถ&ายเอกสาร กระดาษเกียรติบัตร กระดาษปก    กระดาษบรุ{ฟ  กระดาษโปสเตอร5  เชือกขาวแดง  ปากกาเคมี  สีเมจิก ฯลฯ เปEนเงิน  ๓,๖๑๐  บาท   รวมเบิกจ�ายงบประมาณ  ๔๖,๕๗๐  บาท  คิดเป<นร�อยละ  ๙๓.๑๔  ของงบประมาณตามโครงการ  คงเหลือ  ๓,๔๓๐  บาท  คิดเป<นร�อยละ ๖.๘๖ 
 ๗. ลักษณะกิจกรรมตามโครงการ    การจัดกิจกรรมตามโครงการเป,นลักษณะการจัดค(ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ “English Camp” ซ่ึงมีเด็กและเยาวชนเข�าร(วมโครงการ จํานวน ๑๐๓ คน โดยกิจกรรมตามโครงการประกอบด�วย ๑. ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒. ภาษาอังกฤษกับอาเซียน ๓. ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจําวัน ๔. ละลายพฤติกรรม (Icebreacking Conversation) ๕. ฐานกิจกรรม Flags and Food ๖. ฐานกิจกรรม Days, Months, Year ๗. ฐานกิจกรรม Countries and Nationalities ๘. ฐานกิจกรรม favorite food ๙. ฐานกิจกรรม tounge twister ๑๐. ฐานกิจกรรม places ๑๑. ฐานกิจกรรม Action Verbs ๑๒. ฐานกิจกรรม go to the market 
 ๘. สรุปตัวช้ีวัดและค�าเป8าหมายความสําเร็จของโครงการ   ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร0อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ีเข0าร&วมโครงการมีความรู0ความเข0าใจเบ้ืองต0นเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    เกณฑ5การประเมิน วัดโดยการทําแบบทดสอบหลังการฝwกอบรม ซ่ึงผู0เข0ารับการฝwกอบรมต0องทําแบบทดสอบได0ไม&น0อยกว&าครึ่งหนึ่ง (ข0อสอบมี ๑๐ ข0อ)                 จํานวนผู0เข0ารับการอบรมท่ีทําแบบทดสอบหลังการอบรมได0ไม&น0อยกว&า ๕ ข0อ x ๑๐๐                จํานวนผู0เข0าอบรมท่ีได0ทําแบบทดสอบหลังการอบรม 

 
วิธีการคํานวณ   = 



- ๔ –         ๙๓  x ๑๐๐            ๑๐๓   ดังนั้น  เด็กและเยาวชนท่ีเข�าร�วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คิดเป<นร�อยละ ๙๐.๒๙ ระดับค�าเป8าหมายเท�ากับ ๕   ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ร0อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ีเข0าร&วมโครงการมีทักษะด0านการใช0ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   เกณฑ5การประเมิน วัดโดยการทําแบบทดสอบหลังการฝwกอบรม ซ่ึงผู0เข0ารับการฝwกอบรมต0องทําแบบทดสอบได0ไม&น0อยกว&าครึ่งหนึ่ง (ข0อสอบมี ๑๐ ข0อ)                 จํานวนผู0เข0ารับการอบรมท่ีทําแบบทดสอบหลังการอบรมได0ไม&น0อยกว&า ๕ ข0อ x ๑๐๐                จํานวนผู0เข0าอบรมท่ีได0ทําแบบทดสอบหลังการอบรม        ๙๓  x ๑๐๐            ๑๐๓ 
  ดังนั้น  เด็กและเยาวชนท่ีเข�าร�วมโครงการมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   คิดเป<นร�อยละ ๙๐.๒๙ ระดับค�าเป8าหมายเท�ากับ ๕ 
 ๙. การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ    การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการเทพรักษาร&วมใจก0าวไกลสู&อาเซียน ประจําปS ๒๕๖๑  ประเมินโดยใช�แบบสอบถามแบบ  โดยแจกแบบสอบถาม  จํานวน ๘๐ ฉบับ  ได�รับแบบสอบถามคืน จํานวน ๘๐ ฉบับ  โดยเป,นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ&ท้ัง ๘๐ ฉบับ  คิดเป,นร�อยละ  ๑๐๐ ของแบบสอบถามท้ังหมด การวิเคราะห&ข�อมูลปรากฏผล  ดังนี้ 
 ตารางท่ี ๑  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ข�อมูลส(วนบุคคล กลุ(มตัวอย(าง ร�อยละ ๑.  เพศ        ชาย ๓๒ ๔๐.๐๐      หญิง ๔๘ ๖๐.๐๐ รวม ๘๐   ๑๐๐.๐๐ ๒.  อายุ        น�อยกว(า  ๑๕  ปV ๗๖ ๙๕.๐๐      ๑๕ – ๒๐  ปV ๔   ๕.๐๐ รวม ๘๐   ๑๐๐.๐๐ ๓.  การศึกษา        กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปVท่ี ๑ ๔๒ ๕๒.๕๐      กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปVท่ี ๒ ๓๘ ๔๗.๕๐ รวม ๘๐   ๑๐๐.๐๐ ๔.  ความเก่ียวข�องกับการจัดโครงการครั้งนี้ครั้งนี ้        เด็กและเยาวชนท่ีเข�าร(วมโครงการ ๘๐   ๑๐๐.๐๐ รวม ๘๐   ๑๐๐.๐๐ ๕.  ความต�องการให�จัดโครงการนี้อีก        ต�องการ ๗๕ ๙๓.๗๕      ไม(ต�องการ  ๕   ๖.๒๕ รวม ๘๐   ๑๐๐.๐๐    

= = ๙๐.๒๙ 

วิธีการคํานวณ   = 
= = ๙๐.๒๙ 



- ๕ –    จากตารางท่ี  ๑  พบว(า  เม่ือจําแนกตามเพศ  ผู�ตอบแบบสอบถามส(วนใหญ(เป,นเพศหญิง   คิดเป,นร�อยละ  ๖๐.๐๐  ท่ีเหลือร�อยละ  ๔๐.๐๐  เป,นเพศชาย    จําแนกตามอายุ  ผู�ตอบแบบสอบถามส(วนใหญ(มีอายุน�อยกว(า ๑๕ ปV  คิดเป,นร�อยละ ๙๕.๐๐ ท่ีเหลือ อายุ  ๑๕ – ๒๐ ปV  คิดเป,นร�อยละ  ๕.๐๐   จําแนกตามการศึกษา ส(วนใหญ(กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปVท่ี ๑ คิดเป,นร�อยละ  ๔๗.๕๐   ท่ีเหลือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปVท่ี ๒ คิดเป,นร�อยละ ๒.๕๓    จําแนกตามความเก่ียวข�องกับการจัดโครงการ  พบว(า  ผู�ตอบแบบสอบถามทุกคนเป,นเด็กและเยาวชนท่ีเข�าร(วมโครงการ  คิดเป,นร�อยละ  ๑๐๐ โดยมีความต�องการให�จัดโครงการนี้อีก คิดเป,นร�อยละ ๙๓.๗๕  ท่ีเหลือร�อยละ ๖.๒๕ ไม(ต�องการให�จัดโครงการนี้อีก 
 ตารางท่ี  ๒  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  

รายการประเมิน ค(าเฉลี่ย ( X )  ร�อยละ ระดับ ๑.  การประชาสัมพันธ&และแจ�งข�อมูลการจัดฝ[กอบรม 4.44 88.75 มาก ๒.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.58 91.50 มากท่ีสุด ๓.  ความพร�อมและความต้ังใจในการบริการ 4.59 91.75 มากท่ีสุด ๔.  การต�อนรับและปฏิสัมพันธ& 4.51 90.25 มากท่ีสุด ๕.  การทํางานเป,นทีม 4.59 91.75 มากท่ีสุด ๖.  ความพร�อมและความเหมาะสมของสถานท่ีจัดการฝ[กอบรม 4.48 89.50 มาก ๗.  ความเหมาะสมของเครื่องมือ/อุปกรณ&ท่ีใช�ในการฝ[กอบรม 4.58 91.50 มากท่ีสุด ๘.  การบริการอาหารกลางวัน อาหารว(าง เครื่องด่ืมและน้ําด่ืม 4.66 93.25 มากท่ีสุด ๙.  ความรู� ความสามารถและเทคนิคการถ(ายทอดของวิทยากร 4.39 87.75 มาก ๑๐. ฐานกิจกรรม Flags and Food 4.60 92.00 มากท่ีสุด ๑๑. ฐานกิจกรรม Days, Months, Year 4.43 88.50 มาก ๑๒. ฐานกิจกรรม Countries and Nationalities 4.49 89.75 มาก ๑๓. ฐานกิจกรรม favorite food 4.45 89.00 มาก ๑๔. ฐานกิจกรรม tounge twister 4.44 88.75 มาก ๑๕. ฐานกิจกรรม places 4.51 90.25 มากท่ีสุด ๑๖. ฐานกิจกรรม Action Verbs 4.53 90.50 มากท่ีสุด ๑๗. ฐานกิจกรรม go to the market 4.55 91.00 มากท่ีสุด ๑๘. กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการมีความรู0ความเข0าใจ         เก่ียวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 4.63 92.50 มากท่ีสุด 
๑๙. กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการได0เรียนรู0และ       สามารถใช0ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได0อย&างมี       ประสิทธิภาพ 

4.44 88.75 มาก 

๒๐. กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการมีความม่ันใจ       ในการใช0ภาษาอังกฤษ มีทัศนคติเชิงบวกต&อภาษาอังกฤษใน       ชีวิตประจําวันและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู0กับผู0อ่ืนได0อย&างมี       ประสิทธิภาพ 
4.54 90.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 90.39 มากท่ีสุด    



- ๖ –     จากตารางท่ี  ๒  พบว(า  ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๕๒) โดยมีร�อยละของความพึงพอใจเท(ากับ ๙๐.๓๙    เม่ือเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบว(า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการบริการอาหารกลางวัน อาหารว(างและเครื่องด่ืมสูงสุด  ( X = ๔.๖๖)  คิดเป,นร�อยละ ๙๓.๒๕  รองลงมา  ได�แก(  กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการมีความรู0ความเข0าใจเก่ียวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน ( X = 4.63)  คิดเป,นร�อยละ 92.50 ฐานกิจกรรม Flags and Food (X = 4.60) คิดเป,นร�อยละ ๙๒.๐๐  ตามลําดับ สําหรับรายการประเมินท่ีมีความพึงพอใจน�อยสุด  ได�แก(  ความรู� ความสามารถและเทคนิคการถ(ายทอดของวิทยากร ( X = 4.39)  คิดเป,นร�อยละ 87.75   ความคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู�ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ - อยากให�มีกิจกรรมลักษณะนี้อีก - เป,นกิจกรรมท่ีดี ได�เรียนรู�ภาษาอังกฤษกับครูชาวต(างประเทศทําให�มีความรู�มากข้ึน   จากความคิดเห็นเพ่ิมเติม พบว(า เด็กและเยาวชนได�เล็งเห็นถึงประโยชน&ของโครงการและมีความต�องการให�จัดกิจกรรมนี้อย(างต(อเนื่อง  ซ่ึงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะได�นําความคิดเห็นและข�อเสนอแนะข�างต�นไปใช�ในการปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งต(อไป หมายเหตุ กําหนดเกณฑ5การแปลความหมายของคะแนน  ดังนี้   คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจน0อยท่ีสุด   คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจน0อย   คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  พึงพอใจมาก   คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด สรุปผลการประเมิน     การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการเทพรักษาร&วมใจก0าวไกลสู&อาเซียน พบว(า ผู�ตอบแบบสอบถามส(วนใหญ(เป,นเด็กและเยาวชนท่ีเข�าร(วมโครงการ ซ่ึงมีอายุน�อยกว(า ๑๕ ปV  มีความต�องการให�จัดโครงการนี้อีก โดยผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีร�อยละของความพึงพอใจเท(ากับ ๙๐.๓๙    เม่ือเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบว(า มีความพึงพอใจในการบริการอาหารกลางวัน อาหารว(างและเครื่องด่ืมสูงสุด รองลงมา ได�แก( กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการมีความรู0ความเข0าใจเก่ียวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน และฐานกิจกรรม Flags and Food ตามลําดับ สําหรับด�านความรู� ความสามารถและเทคนิคการถ(ายทอดของวิทยากรมีความ  พึงพอใจน�อยท่ีสุด      ผลการประเมินข�างต�นแสดงให�เห็นว(าองค&การบริหารส(วนตําบลเทพรักษามีศักยภาพในการจัดโครงการ  ซ่ึงเด็กและเยาวชนได�เล็งเห็นถึงประโยชน&ของกิจกรรมและมีความต�องการให�จัดกิจกรรมนี้อย(างต(อเนื่อง 
 ๑๐. ป-ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน   ๑๐.๑ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในลักษณะค&ายกิจกรรม โดยมีผู�เข�าร(วมกิจกรรมเป,นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปVท่ี ๑ – ๒ ซ่ึงเป,นวัยรุ(นตอนต�น การควบคุมดูแลเด็กในวัยนี้ให�อยู(ในระเบียบวินัยเป,นเรื่องท่ีมีความลําบากและยุ(งยากพอสมควร     ๑๐.๒ ต0องทําความตกลงกับหน&วยงานอ่ืน  การดําเนนิโครงการได0จัดทําบันทึกข0อตกลงกับโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔  ในการอนุญาตให0เด็กและเยาวชนท่ีสมัครเข0าร&วมโครงการซ่ึงเปEนนักเรยีนของโรงเรียนเข0าร&วมโครงการ    ๑๐.๓ ต0องบริหารโครงการภายใต0ข0อจํากัด งบประมาณ หรือบุคลากร  โดยมีเจ0าหน0าท่ีโครงการรับผิดชอบดูแลการจดัโครงการ จํานวน ๓ คน 
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