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บทสรุปผูบ้ริหาร 

  รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มีวัตถุประสงค์   

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพ่ือนําผลคะแนนจากการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC นํามาเป็น

ฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ทั้งภายในประเทศ                     

และต่างประเทศและเพ่ือให้ทราบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร อันจะนําไปสู่การพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC เป้าหมาย คือ อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ จํานวน 1,000 คน โดยผลการดําเนินกิจกรรมพบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 

TOEIC จํานวนทั้งสิ้น 962 ราย โดยเป็นบุคลากรสายวิชาการที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ

เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จํานวน 544 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.55 มากกว่า บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 418 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 43.45 จากการประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ

เตรียมสอบ TOEIC จํานวน 1,074 ราย ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความ

พึ งพอ ใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งกา รอบรมภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อ เ ต รี ยมสอบ  TOEIC “ กิ จกร รมที่  1                    

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC” มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า                    

และคําถามแบบปลายเปิด ซึ่งนํามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ                   

ของค่าเฉล่ียโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 736 ฉบับ จากบุคลากรจํานวน 962 ราย ที่เข้าร่วม

กิจกรรมอบรมโดยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC 

ทั้งหมด ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.95 ซึ่งประเด็น                     

ความพึงพอใจความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.29 

รองลงมาคือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.10  คิดเป็นร้อยละ 82.09                   

และประ เ ด็นความพึงพอใจระยะ เวลาในการ จัดโครงการฯ  ค่ า เฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด  เท่ า กับ  3 .48                    

คิดเป็นร้อยละ 69.61จากผลการประเมินโครงการกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                    

ควรปรับปรุง 

  1. เรื่องระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประโยชน์               

ในการอบรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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  2. ผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่างกันทําให้ผู้เข้ารับการอบรม

บางรายเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่มั่นใจในการเข้ารับการอบรมเน่ืองจากไม่สามารถเข้าใจเน้ือหาการบรรยาย

ได้ทันกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นสายวิชาการ ผู้ดําเนินโครงการจึงควรแบ่งหมวดหมู่ผู้เข้าร่วมให้เหมาสม 

  3. ในการจัดโครงการช่วงระยะเวลาการอบรมไม่ควรกระทบเวลาปฏิบัติงาน ควรจะเป็น

ในช่วงปิดภาคเรียน 

  ส่วนที่ 2 คือ กิจกรรมที่ 2 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC  
 ในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for 

International Communication) ในครั้งน้ี มีผู้เข้ารับการ ทดสอบ รวมทั้งสิ้น 917 ราย จากจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 

1,074 ราย (ไม่นับบุคลากรที่มีลักษณะงานบริการ) คิดเป็นร้อยละ 85.38 โดยเป็นบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ                   

512 ราย จากจํานวนบุคลากรกลุ่มงานวิชาการทั้งสิ้น 646 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.26 เป็นบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน 

405 ราย จากจํานวนบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน ทั้งสิ้น  428 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.63 

 ในภาพรวมการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English 
for International Communication) ในครั้งน้ี พบว่าบุคลากรผ่านการประเมินการเข้าร่วมการทดสอบ           
ทั้ งสิ้น 917 ราย คิดเป็นร้อยละ 100   โดยบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User                    
ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 66.85 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน)                
ร้อยละ 25.08 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน) 
ร้อยละ 6.00 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 1.85 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 
Proficient User ระ ดับ  Advanced (C1 : 945-990 คะแนน ) ร้ อยละ  0 .22  ซึ่ งมี เฉพาะในบุคลากร                     
กลุ่มงานสายวิชาการเท่าน้ัน 

 บุ ค ล า ก ร ก ลุ่ ม ง า น ส า ย วิ ช า ก า ร  ส่ ว น ใ หญ่ มี ทั ก ษ ะ ใ น กลุ่ ม ร ะ ดั บ  Basic User                    

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 73.05 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน)                  

ร้อยละ 12.89  มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  

ร้อยละ 10.35 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 3.32 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 

Proficient User  ระดับ Advanced (C1 : 945-990 คะแนน) ร้อยละ 0.39 โดยบุคลากรน้ันสังกัดคณะศิลปศาสตร์

และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 บุคลากรกลุ่มงานสายสนับสนุน ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 59.01 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 40.49 และมีทักษะ                

ในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 0.49 โดยบุคลากรนัน้

สังกัดกองนโยบายและแผนและกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
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บทนํา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ                     
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล อันเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                
การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                    
พ.ศ. 2560 – 2564 มหาวิทยาลัยจึงจัดให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามแบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC (Test of English for International communication) โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือให้ทราบถึงระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร และนําผลการทดสอบ                     
มาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาผลการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC
เพ่ือนําผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดทําแผนโครงการ                    
อันจะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                     
ราชมงคลสุวรรณภูมิ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์    

วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเน้นในด้านการฟัง และการอ่าน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC 
  2. เพ่ือนําผลคะแนนจากการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC นํามาเป็นฐานข้อมูล                     
เพ่ือประกอบการพิจารณาสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  3. เพ่ือให้ทราบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร อันจะนําไปสู่การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 
  กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC เป้าหมาย คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 1,000 คน โดยผลการดําเนินกิจกรรมพบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC 
จํานวนทั้งสิ้น 962 ราย จากการประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษ                 
เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จํานวน 1,074 ราย และมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 736 ฉบับ จากบุคลากร
จํานวน 962 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC 
ระหว่างวันที่   4 - 7 กันยายน 2560 ในช่วงระยะเวลาที่ทําการสํารวจ คือ ทุกวันของกิจกรรมอบรม 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC ซึ่งแบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC 
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินผล ตําแหน่ง และหน่วยงาน 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ความรู้ที่ได้รับ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ โดยกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน ดังน้ี 
  คะแนน 5  หมายถึง  พอใจมากที่สุด 
  คะแนน 4  หมายถึง  พอใจมาก 
  คะแนน 3  หมายถึง  พอใจปานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถึง  พอใจน้อย 
  คะแนน 1  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กําหนดไว้
ดังน้ี 
  4.51 – 5.00   หมายถึง ดีมาก 
  3.51 – 4.50   หมายถึง ดี 
  2.51 – 3.50   หมายถึง พอใช้ 

1.51 – 2.50   หมายถึง ต้องปรับปรุง 
  ตํ่ากว่า 1.50   หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
 



5 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมโดยแบบสอบถาม จํานวน 736 ฉบับ                
คิดเป็นร้อยละ 100 และนําแบบสอบถามท่ีได้มาทั้งหมด ไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์โดยการ
หาค่าร้อยละข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย และนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย                     
ของค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้กําหนดไว้ และข้อมูลข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
วิเคราะห์โดยการนําคําตอบมารวบรวมและสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                    
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี โดยแบ่งเป็น 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ ้น 736 ราย เป็นชาย 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.05                  
เป็นหญิง 478 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.95 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC      
พบว่าเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 385 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.31 เป็นบุคลากรสายสนับสนุน                    
จํานวน 351 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.69 

แผนภูมิที่ 1.1 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามสายงาน 

  
 จากแผนภูมิที่ 1.1 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามสายงาน               
ในภาพรวมพบว่าบุคลากรสายวิชาการให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 
จํานวน 544 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.55 มากกว่า บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 418 ราย คิดเป็นร้อยละ 
43.45 โดยจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ได้ดังน้ี  
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แผนภูมิที่ 1.2 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC สายงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 
 

  จากแผนภูมิที่ 1.2 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC สายงานวิชาการ
จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ในภาพรวมพบว่าบุคลากรสายวิชาการของศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา                 
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 156 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 28.68 รองลงมา คือ บุคลากรสายวิชาการของศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี จํานวน 147 รายคิดเป็นร้อยละ 27.02 
บุคลากรสายวิชาการของศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี จํานวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.90 และน้อยที่สุด คือ 
บุคลากรสายวิชาการของศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จํานวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.40 
แผนภูมิที่ 1.3 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC สายงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์
พื้นที่ 

 
  จากแผนภูมิที่  1 .3  ผลการ เข้ า ร่ วมอบรมภาษา อังกฤษเ พ่ือ เตรี ยมสอบ  TOEIC                    
สายงานสนับสนุนจํ าแนกตามศูนย์ พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์ พ้ืนที่
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด 
จํานวน 228 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมา คือ บุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี จํานวน     
71 ราย คิดเป็น ร้อยละ 16.99 บุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์ พ้ืนที่สุพรรณบุรี จํานวน 66 ราย                    
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คิดเป็นร้อยละ 15.79 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
จํานวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.68 
แผนภูมิที่ 1.4 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามคณะตามศนูย์พืน้ที ่

 

 
 
  จากแผนภูมิที่ 1.4 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนก                 
ตามบุคลากรของคณะตามศูนย์พ้ืนที่ในภาพรวมพบว่า 
  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.85 
รองลงมา  คือ  บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์  จํานวน  44 ราย  คิดเป็นร้อยละ  22.56 บุคลากร                     
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.51 บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.95 บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จํานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.62 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.51 
  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.30 รองลงมา 
คือ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.12 และน้อยที่สุด                
คือ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.58                             
  ศูนย์นนทบุรี มีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมา คือ บุคลากร
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.64 บุคลากรของคณะครุศาสตร์
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อุตสาหกรรม       จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.88 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.71  
  ศูนย์สุพรรณบุรี มีบุคลากรของบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและบุคลากร                
ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                    
จํานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.65 รองลงมา คือ บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ จํานวน 22 ราย                    
คิดเป็นร้อยละ 13.92 บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 19 ราย                     
คิดเป็นร้อยละ 12.03 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 17 ราย                     
คิดเป็นร้อยละ 10.76 
 

แผนภูมิที่ 1.5 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จําแนกตามศนูย์พืน้ที ่

 
 

  จากแผนภูมิที่ 1.5 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมจําแนกตามศูนย์ พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม                     
ประจําศูนย์สุพรรณบุรีเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 50 ราย                
คิดเป็นร้อยละ 59.52 รองลงมา คือ บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจําศูนย์นนทบุรี                    
จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.76 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                     
ประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จํานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.71 
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แผนภูมิที่ 1.6 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC คณะเทคโนโลยีการเกษตร              
และอุตสาหกรรมเกษตรจําแนกตามศูนย์พื้นที่ 
 

 
 

  จากแผนภูมิที่  1 .6  ผลการ เข้ า ร่ วมอบรมภาษา อังกฤษเ พ่ือ เตรี ยมสอบ  TOEIC                    
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ในภาพรวมพบว่าบุคลากร                     
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประจําศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา จํานวน      
66 ราย คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ในการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC 
 

แผนภูมิที่ 1.7 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศจําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 
 

  จากแผนภูมิที่  1 .7  ผลการ เข้ า ร่ วมอบรมภาษา อังกฤษเ พ่ือ เตรี ยมสอบ  TOEIC                    
คณะบริหาร ธุร กิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจํ าแนกตามศูน ย์ พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากร                     
ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เข้าร่วมอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.72 รองลงมา                    
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คือ บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําศูนย์สุพรรณบุรี จํานวน 50 ราย                    
คิดเป็นร้อยละ 23.92 บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จํานวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.75 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ                     
และเทคโนโลยีสารสนเทศประจําศูนย์นนทบุรี จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.61 
 

แผนภูมิที่ 1.8 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 
  จากแผนภูมิที่  1 .8  ผลการ เข้ า ร่ วมอบรมภาษา อังกฤษเ พ่ือ เตรี ยมสอบ  TOEIC                    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ในภาพรวมพบว่าบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด 
จํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.74 รองลงมาคือ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําศูนย์
นนทบุรี จํานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.13 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําศูนย์
สุพรรณบุรี จํานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.04 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จํานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.09 
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แผนภูมิที่ 1.9 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์                    
และสถาปัตยกรรมศาสตร์จําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 
  จากแผน ภูมิ ที่  1.9 ผลการ เข้ า ร่ วมอบรมภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อ เตรี ยมสอบ  TOEIC                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จําแนกตามศูนย์ พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากร                     
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจําศูนย์นนทบุรี เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC มากที่สุด จํานวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.15 รองลงมาคือ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์                 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจําศูนย์สุพรรณบุรี จํานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.27 บุคลากร                    
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จํานวน 10 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 9.62 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                  
ประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.96 
 

แผนภูมิที่ 1.10 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC คณะศิลปศาสตร์จําแนกตาม    
ศูนย์พื้นที่ 

 
  จากแผนภูมิที่ 1.10 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC คณะศิลปศาสตร์
จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ในภาพรวมพบว่าบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ประจําศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมา 
คือ บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ประจําศูนย์สุพรรณบุรี จํานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.19 และน้อยที่สุด 
คือ บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ประจําศูนย์นนทบุรี จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 

แผนภูมิที่ 1.11 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามหน่วยงาน                    
ในสถาบัน/สํานัก 

 
 

  จากแผนภูมิที่  1 .11 ผลการเข้ าร่ วมอบรมภาษาอั งกฤษเ พ่ือ เตรี ยมสอบ  TOEIC                     
จําแนกตามหน่วยงานในสถาบัน/สํานักในภาพรวมพบว่าบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.96 รองลงมา คือ บุคลากร                     
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.42 บุคลากร                    
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.09 บุคลากรของสถาบันวิจัย    
และพัฒนา จํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.24 และน้อยที่สุด คือ บุคลากรของสํานักงานตรวจสอบภายใน                    
จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.29 
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แผนภูมิที่ 1.12 ผลการเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามหน่วยงานใน
สํานักงานอธิการบดี 

 
  จากแผนภูมิที่  1 .12 ผลการเข้ าร่ วมอบรมภาษาอังกฤษเ พ่ือ เตรียมสอบ  TOEIC                    
จําแนกตามหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีในภาพรวมพบว่าบุคลากรของกองกลางเข้าร่วมอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มากที่สุด จํานวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.19 รองลงมา คือ บุคลากร                     
ของกองคลัง จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.24 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี และน้อยสุด คือ บุคลากร
ของสํานักคุณภาพการศึกษา จํานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.86 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC 
แผนภูมิที่ 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามเพศ 

 
  จากแผนภูมิที่ 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามเพศในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรเพศหญิง จํานวน 478 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 64.95 รองลงมา คือบุคลากรเพศชาย จํานวน 285 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.05 
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แผนภูมิที่ 2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามสถานภาพ 

 
 

  จากแผนภูมิที่ 2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามสถานภาพในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายวิชาการ                  
จํานวน 385 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.31 รองลงมา คือบุคลากรสายสนันสนุน จํานวน 351 ราย                    
คิดเป็นร้อยละ 47.69 
 

ตารางที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC ทั้งหมด 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.10 0.73 82.09 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.16 0.65 83.29 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.76 0.86 75.23 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.97 0.77 79.43 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.48 1.23 69.61 พอใช้

ภาพรวม 3.89 0.82 77.95 ดี
 

  จากตารางที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC ทั้งหมด ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.95 
  ซึ่งประเด็นความพึงพอใจความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด     
เท่ากับ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.29 รองลงมาคือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ                    



15 

 

เท่ากับ 4.10  คิดเป็นร้อยละ 82.09 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด เท่ากับ 3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.61 
 

ตารางที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC               
จําแนกตามเพศชาย 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.21 0.72 84.19 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.23 0.68 84.57 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.89 0.86 77.83 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.03 0.76 80.70 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.62 1.07 72.40 ดี

ภาพรวม 4.00 0.82 79.94 ดี
 
  จากตารางที่ 2. 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามเพศชาย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 79.94 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.23                    
คิดเป็นร้อยละ 84.57 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.21                    
คิดเป็นร้อยละ 84.19 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.62 คิดเป็นร้อยละ 72.40 
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ตารางที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC               
จําแนกตามเพศหญิง 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.05 0.74 80.96 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.13 0.69 82.60 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.69 0.91 73.82 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.94 0.77 78.74 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.40 1.06 68.09 พอใช้

ภาพรวม 3.84 0.38 76.84 ดี
 

  จากตารางที่ 2.  3 ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ                     
เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามเพศหญิง ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84                    
คิดเป็นร้อยละ 76.84 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.13                     
คิดเป็นร้อยละ 82.60 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.05                    
คิดเป็นร้อยละ 80.96 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.40 คิดเป็นร้อยละ 68.09 
 

ตารางที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC               
จําแนกตามสายวิชาการ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.10 0.80 82.08 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.18 0.71 83.65 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.84 0.88 76.82 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.06 0.74 81.19 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.41 1.11 68.16 ดี

ภาพรวม 3.92 0.85 78.38 ดี
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  จากตารางที่ 2. 4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามสายวิชาการ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.38 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.18                     
คิดเป็นร้อยละ 0.71 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.10                    
คิดเป็นร้อยละ 82.08 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.41 คิดเป็นร้อยละ 68.16 
ตารางที่ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC               
จําแนกตามสายสนับสนุน 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.11 0.65 82.11 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.15 0.65 82.91 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.67 0.91 73.49 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.87 0.79 77.49 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.56 1.02 71.20 ดี

ภาพรวม 3.87 0.81 77.44 ดี
 
  จากตารางที่ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามสายสนับสนุน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.44 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.11                     
คิดเป็นร้อยละ 82.91 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.10                    
คิดเป็นร้อยละ 82.11 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.20 
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ตารางที่ 2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามภาพรวมทั้ง 6 คณะ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.09 0.77 81.86 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.14 0.70 82.89 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.79 0.88 75.73 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.00 0.75 80.04 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.44 1.07 68.87 พอใช้

ภาพรวม 3.89 0.84 77.88 ดี
 

  จากตารางที่ 2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามภาพรวมท้ัง 6 คณะ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.89                    
คิดเป็นร้อยละ 77.88 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.14                     
คิดเป็นร้อยละ 82.89 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.09                    
คิดเป็นร้อยละ 81.86 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.44 คิดเป็นร้อยละ 68.87 
ตารางที่ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.31 0.66 86.15 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.29 0.68 85.85 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.95 0.92 79.06 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.13 0.77 82.50 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.69 1.01 73.85 ดี

ภาพรวม 4.07 0.81 81.48 ดี
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  จากตารางที่ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07                    
คิดเป็นร้อยละ 81.48 
  ซึ่งประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.31                     
คิดเป็นร้อยละ 86.15 รองลงมา คือ ประเด็นความรู้/ เ น้ือหาสาระการจัดโครงการ เท่ากับ 4.29                    
คิดเป็นร้อยละ 85.85 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.85 
 

ตารางที่ 2.8 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.00 1.00 80.00 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.14 0.86 82.79 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.72 1.03 74.42 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.88 0.76 77.67 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.19 1.16 63.72 พอใช้

ภาพรวม 3.79 0.96 75.72 ดี
 

  จากตารางที่ 2.8 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี                    
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.72 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เ น้ือหาสาระการจัดโครงการ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.14                     
คิดเป็นร้อยละ 82.79 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ เท่ากับ 4.00                    
คิดเป็นร้อยละ 80.00 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.19 คิดเป็นร้อยละ 63.72 
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ตารางที่ 2.9 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.01 0.78 80.14 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.08 0.72 81.59 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.75 0.78 74.93 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.94 0.73 78.84 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.31 1.09 66.23 พอใช้

ภาพรวม 3.82 0.82 76.35 ดี
 
  จากตารางที่ 2.8 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 คิดเป็นร้อยละ 76.35 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เ น้ือหาสาระการจัดโครงการ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.08                     
คิดเป็นร้อยละ 81.59 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ เท่ากับ 4.01                    
คิดเป็นร้อยละ 80.14 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.31 คิดเป็นร้อยละ 66.23 
ตารางที่ 2.9 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.16 0.74 83.27 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.22 0.65 84.33 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.89 0.85 77.73 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.08 0.74 81.63 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.57 1.05 71.43 ดี

ภาพรวม 3.98 0.81 79.68 ดี
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  จากตารางที่ 2.9 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98    
คิดเป็นร้อยละ 79.68 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เ น้ือหาสาระการจัดโครงการ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.22                     
คิดเป็นร้อยละ 84.33 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ เท่ากับ 4.16                    
คิดเป็นร้อยละ 83.27 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.43 
ตารางที่ 2.10 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.01 0.69 80.29 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 3.99 0.69 79.71 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.56 0.93 71.14 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.93 0.75 78.57 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.46 0.96 69.14 ดี

ภาพรวม 3.79 0.80 75.77 ดี
 
  จากตารางที่ 2.10 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.77 
  ซึ่งประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.01                     
คิดเป็นร้อยละ 80.29 รองลงมา คือ ประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ เท่ากับ 3.99                    
คิดเป็นร้อยละ 79.71 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.46 คิดเป็นร้อยละ 69.14 
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ตารางที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามคณะศิลปศาสตร์ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.10 0.78 81.97 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.20 0.65 83.94 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.85 0.92 76.90 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.04 0.78 80.85 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.44 1.12 68.73 พอใช้

ภาพรวม 3.92 0.85 78.48 ดี
 

  จากตารางที่  2.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้ าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ                      
เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามคณะศิลปศาสตร์ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92                    
คิดเป็นร้อยละ 78.48 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.20                     
คิดเป็นร้อยละ 83.94 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ เท่ากับ 4.10                    
คิดเป็นร้อยละ 81.97 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.44 คิดเป็นร้อยละ 68.73 
 

ตารางที่ 2.12 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามภาพรวมสถาบัน/สํานัก 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.13 0.66 82.55 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.20 0.65 84.06 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.71 0.92 74.26 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.91 0.80 78.25 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.55 1.08 71.04 ดี

ภาพรวม 3.90 0.82 78.03 ดี
 



23 

 

  จากตารางที่ 2.12 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามภาพรวมสถาบัน/สํานัก ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90                    
คิดเป็นร้อยละ 78.03 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.20                     
คิดเป็นร้อยละ 84.06 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.13                    
คิดเป็นร้อยละ 82.55 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.04 
 

ตารางที่ 2.13 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามภาพหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.06 0.67 81.27 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.13 0.66 82.66 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.61 0.95 72.14 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.83 0.80 76.53 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.46 1.07 69.25 พอใช้

ภาพรวม 3.82 0.83 76.37 ดี
 

  จากตารางที่ 2.13 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามภาพหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย                     
เท่ากับ 3.82 คิดเป็นร้อยละ 76.37 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.13                     
คิดเป็นร้อยละ 82.66 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.06                    
คิดเป็นร้อยละ 81.27 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.46 คิดเป็นร้อยละ 69.25 
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ตารางที่ 2.14 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.17 0.75 83.36 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.25 0.66 85.07 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.73 0.98 74.67 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.98 0.79 79.54 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.48 1.06 69.54 พอใช้

ภาพรวม 3.92 0.85 78.43 ดี
 

  จากตารางที่ 2.14 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย                     
เท่ากับ 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.43 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.25                     
คิดเป็นร้อยละ 85.07 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.17                    
คิดเป็นร้อยละ 83.36 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.54 
 

ตารางที่ 2.15 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 3.93 0.81 78.50 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.04 0.74 80.75 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.71 0.78 74.25 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.89 0.75 77.75 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.18 1.14 63.50 พอใช้

ภาพรวม 3.75 0.84 74.95 ดี
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  จากตารางที่ 2.15 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
TOEIC จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ีย                     
เท่ากับ 3.75 คิดเป็นร้อยละ 74.95 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.04                     
คิดเป็นร้อยละ 80.75 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 3.93                    
คิดเป็นร้อยละ 78.50 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.18 คิดเป็นร้อยละ 63.50 
 

ตารางที่ 2.16 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามศูนย์พื้นที่นนทบุรี 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 3.95 0.73 79.00 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 3.94 0.66 78.77 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

3.59 0.83 71.73 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.81 0.76 76.11 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.27 1.04 65.47 พอใช้

ภาพรวม 3.71 0.80 71.22 ดี
 

  จากตารางที่  2.16 ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้ าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ                      
เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามศูนย์ พ้ืนที่นนทบุรี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย                     
เท่ากับ 3.71 คิดเป็นร้อยละ 71.22 
  ซึ่งประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 3.95                     
คิดเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมา คือ ประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯเท่ากับ 3.94                    
คิดเป็นร้อยละ 78.77 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.27 คิดเป็นร้อยละ 65.47 
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ตารางที่ 2.17 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ การแปลผล

1. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 4.24 0.62 84.77 ดี
2. ความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ 4.30 0.65 86.05 ดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC 

4.02 0.81 80.35 ดี

4. การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.18 0.71 83.51 ดี
5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 3.84 0.98 76.86 ดี

ภาพรวม 4.12 0.75 82.31 ดี
 

  จากตารางที่  2.17 ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ                      
เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ีย                     
เท่ากับ 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.31 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.30                     
คิดเป็นร้อยละ 86.05 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.24                    
คิดเป็นร้อยละ 84.77 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.84 คิดเป็นร้อยละ 76.86 
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สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                    
ของงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน โดยการศึกษาครั้งน้ีใช้ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้
เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 736 ราย เป็นชาย 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 
35.05 เป็นหญิง 478 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.95 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 
TOEIC พบว่า เป ็นบุคลากรสายวิชาการ  จํานวน  385 ราย  คิดเป ็นร ้อยละ  52.31 เป ็นบุคลากร                    
สายสนับสนุน จํานวน 351 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.69 
  ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
สอบ TOEIC ทั้งหมด ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.95 

  ซึ่งประเด็นความพึงพอใจความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด     
เท่ากับ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.29 รองลงมาคือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 
4.10  คิดเป็นร้อยละ 82.09 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 
เท่ากับ 3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.61 
  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC               
จําแนกตามสายวิชาการ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.38 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.18                     
คิดเป็นร้อยละ 0.71 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.10                     
คิดเป็นร้อยละ 82.08 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด                     
เท่ากับ 3.41 คิดเป็นร้อยละ 68.16 
  ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามสายสนับสนุน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.44 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.11                     
คิดเป็นร้อยละ 82.91 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.10                    
คิดเป็นร้อยละ 82.11 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.20 
  ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                 
จําแนกตามภาพรวมทั้ง 6 คณะ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.88 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.14                     
คิดเป็นร้อยละ 82.89 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.09                    
คิดเป็นร้อยละ 81.86 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.44 คิดเป็นร้อยละ 68.87 
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  ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                   
จําแนกตามภาพรวมสถาบัน/สํานัก  ในภาพรวมพบว่าอ ยู่ ในระดับ  ดี  มีค่ า เฉ ล่ียเท่า กับ  3 .90                    
คิดเป็นร้อยละ 78.03 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.20                     
คิดเป็นร้อยละ 84.06 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.13                    
คิดเป็นร้อยละ 82.55 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.04 
  ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC                 
จําแนกตามภาพหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี มี ค่าเฉล่ีย                     
เท่ากับ 3.82 คิดเป็นร้อยละ 76.37 
  ซึ่งประเด็นความรู้/เน้ือหาสาระในการจัดโครงการฯ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.13                     
คิดเป็นร้อยละ 82.66 รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ เท่ากับ 4.06                    
คิดเป็นร้อยละ 81.27 และประเด็นความพึงพอใจระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                    
เท่ากับ 3.46 คิดเป็นร้อยละ 69.25 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ระยะเวลาน้อย ทําให้ผู้สอนต้องพูดเร็วมาก 
2. เป็นโครงการที่ดี แต่ช่วงการจัดกิจกรรมไม่ควรดําเนินการในช่วงเวลาที่มีการเรียน                

การสอน  (ควร จัด ใน ช่วง ปิด เทอม )  ควร ให้ มี ก ารวางแผนเ ร่ืองระยะ เวลา                     
และประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านานกว่าน้ีสักหน่อย 

3. ควรจัดทําโครงการที่มีการกําหนดวางแผนให้มากกว่าน้ี เ น่ืองจากการอบรม
ภาษาอังกฤษไม่สามารถท่ีจะทําความเข้าใจได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับ
โครงการมีการวางแผนมาน้อยมาก (ตามความเห็นส่วนตัว) ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่จัดทํา
โครงการคร้ังน้ีให้แน่ชัด จึงมีความคิดเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นมาน้ันไม่ได้ส่งผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง แต่ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีค่ะ                   
ที่ให้ได้สอบ Toeic ฟรี 

4. ควรใช้สถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานของไทยเอง 1.ประหยัดงบประมาณ                    
2.ผลประโยชน์ตกในประเทศ 3.พัฒนาสถาบันของชาติเอง 

5. ควรจะมีระยะเวลามากกว่าน้ี เพ่ือปูพ้ืนฐานก่อนเข้าเรื่องที่ยากขึ้น 
6. ควรจัดอบรมในวันที่ไม่กระทบกับการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น วันเสาร์ 
7. ระยะเวลาในการอบรมสั้นไปหน่อย 
8. เวลาอบรมน้อยเกินไป ทําให้วิทยากรต้องเร่งรีบ น่าจะทํา 2 วัน 
9. ระยะเวลาสั้นไป เน้ือหามีมาก 
10. มีการถ่ายทอดสดให้บุคลากรที่ติดธุระได้รับชมได้ มีระยะเวลาการอบรมเพ่ิมขึ้น 
11. เวลาในการอบรมน้อยเกินไป 
12. เวลาอบรมน้อยเกินไป  
13. จัดติวเข้มวันเสาร์-อาทิตย์แต่ละช่วงเน้ือหา เพ่ือให้ได้ความรู้มากย่ิงขึ้น เห็นควรจัด                     

เป็นประจําทุกปี นอกจาก TOEIC และความรู้ด้านภาษาอ่ืนๆ 
14. ระยะเวลาสั้นเกินไป 
15. อยากให้จัดเป็น English room ทุกวันก่อนเข้างาน 06.00-8.30 น.หลังเลิกงาน                    

16.30-17.30 น.และเปิดระบบ Opening ใครว่างก็เข้ามาเรียน 
16. ควรจัดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
17. กําหนดเวลาในการอบรมและการสอบน่าจะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนอาจารย์ต้องสอนครับ 
18. 1.ควรจัดอบรมในช่วงปิดเทอมเพราะกระทบต่อการสอน 2.ควรจัดอบรมในระยะเวลา    

3.วันเน่ืองจากผู้อบรมจะได้เข้าใจและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น 
19. ใบสมัครการเข้าร่วมสอบทําไมไม่เหมือนกัน DOUBLE STANDARD ช่วงเวลาการ                    

เข้าสอบ 
20. เวลาน้อยเกินไป น่าจะจัดซัก 2 วัน 
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21. เวลาอบรมน้อยไป อยากให้เวลาอบรมแต่ละ past 
22. อยากให้มีเวลาติวภาษาอังกฤษมากกว่าน้ี อยากให้มีการติว/สนทนาแต่ละส่วน                    

ละเอียดมากกว่าน้ี 
23. เวลาในการอบรมค่อนข้างเร่งรีบเกินไป แต่วิทยากรสอนดี เทคนิคสามารถนําไปใช้ได้ 
24. อยากให้จัดอบรมอีก 
25. วิทยากรมีความรู้ และถ่ายทอดได้ดี 
26. อบรมช่วงเสาร์-อาทิตย์ จะดีกว่า 
27. ควรมีจํานวนช่ัวโมงอบรมมากกว่าน้ี และให้ผู้สนใจสมัคร จะมีประโยชน์กับบุคคลน้ัน

มากกว่าน้ี ควรเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
28. ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป และควรจัดในช่วงเวลาปิดเทอมจะสะดวกกว่า 
29. อยากให้มีคู่มือเพ่ิมเติมเก่ียวกับทฤษฏี 
30. อบรมเพียง 1 วัน ไม่สามารถที่จะทําให้สอบได้ค่ะ 
31. ด้วยระยะเวลาที่น้อยอาจส่งผลต่อการเข้าใจในแต่ละ Part ของ Grammar ได้น้อย 
32. ควรจัดในช่วงปิดเทอม เพราะการอบรมเป็นประโยชน์มาก ช่วงเวลาที่จัดครั้งน้ี 

คณาจารย์ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ ทั้งสอนและบริการวิชาการ ทําให้ขาดสมาธิ                    
และห่วงอ่านอ่ืนๆไปด้วย 

33. ควรมีระยะเวลาในการจัดอบรมมากกว่าน้ีหรือจัดอบรมเป็นระดับเช่น ระดับพ้ืนฐาน 
ระดับกลาง ระดับสูง เพราะแต่ละคนมีพ้ืนฐานความหรือทักษะไม่เท่ากัน 

34. ระยะเวลาในการอบรมน้อยมาก 
35. ระยะเวลาในการจัดการอบรมควรจะมากกว่าน้ี 
36. วิทยากรน่ารัก แต่พูดเร็วไปนิด โดยรวมชอบๆๆๆ 
37. เวลาในการอบรมน้อยเกินไป 
38. ควรจัดในช่วงปิดเทอมใหญ่ 
39. ช่วงเวลาในการจัดโครงการไม่เหมาะสม 
40. ควรนํางบประมาณไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาอุปกรณ์การเรียน                   

การสอนในแต่ละศูนย์ให้มีความพร้อมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
41. การอบรมระสั้นเพียงแค่ 6 ช.ม.คงไม่สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรได้ 
42. มีความเหมาะสมสําหรับท่านที่จะเรียนต่อ แต่บุคคลที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ผลการอบรม 

คิดว่าไม่มีความจําเป็น เปลืองงบประมาณ กระทั่งเจ้าหน้าที่ ยังต้องมาอบรม 
43. ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และไม่ควรจัดในช่วงเวลา                     

ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้คําสั่ง 
44. เบรคอร่อย ข้าวอร่อยดีน่าจะมีการสอบพ้ืนฐานด้านภาษา เพราะองค์ความรู้แต่ละคน                

ไม่เท่ากัน ขอบคุณที่จัดโครงการดีๆ นะครับ 
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45. สนุกดี เบรคอร่อย ได้ความรู้ ได้ทดสอบ TOEIC 
46. ระยะเวลาอบรม ควรจัดให้มีการอบรมหลายๆวัน 
47. อาจารย์ผู้สอนเร็วบางช่วงก็ตามไม่ทัน 
48. ควรมีกระดาษให้จด+สไลด์ ควรมีเฟสบุ๊ค live วิทยากรเขียนบัง 
49. คู่มืออบรมควรมีเน้ือหาให้สามารถกลับไปอ่านทบทวนได้ด้วยตนเองนอกเหนือ

แบบฝึกหัดที่มีให้ 
50. ถ้าอาจารย์คนไหนมีคะแนนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเข้าอบรม 
51. น่าจะอบรมมากกว่า 1 วันค่ะ 
52. อยากได้ Slide ที่สอน 
53. เป็นโครงการที่ดี  
54. วันอบรมเป็นวันพุธที่ไม่มีการเรียนการสอนดีมากค่ะ แต่การจัดสอบซึ่งทุกคนจําเป็นต้อง

เข้าร่วม ควรเลือกวันที่ไม่มีการเรียนการสอน เพ่ือมิให้กระทบต่อประโยชน์ของนักศึกษา 
55. ควรจัดอบรมในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน 
56. ควรนํางบประมาณไปพัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ดีก่อน 
57. อยากให้จัดตารางเรียน 2 วัน 
58. ควรจัดช่วงปิดภาคเรียน จะได้ไม่รบกวนนศ. 
59. ควรเพ่ิมเวลาการอบรมมากกว่าน้ี 
60. ควรจะจัดช่วงปิดเทอม 
61. ระยะเวลาอบรมน้อยไป 
62. อยากให้อบรมนานกว่าน้ี ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือจัดสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้บุคลากร                   

ที่สนใจ 
63. ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อยไป 
64. จัดทุกปีจะดีมากค่ะ 
65. อยากให้ช่วยดูว่าผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติหน้าที่อยู่ศูนย์ใด เพราะบางคร้ังมาอบรม 

ตามท่ีสังกัด จะเดินทางมาลําบากมาก 
66. ควรมีการอบรมที่ละเอียดกว่าน้ี เน่ืองจากเวลา 1 วัน ไม่เพียงพอ กับการอบรม                     

เพ่ือเตรียมสอบ เน้ือหาบางส่วนต้องทําความเข้าใจ ฝึกทําข้อสอบ เพ่ือประสิทธิภาพ     
และทําให้สอบผ่าน ต้องมีการอบรมมากกว่าน้ี แบบละเอียด ให้ลงเรียนตามความสมัครใจ 
ในเนื้อหาที่ต้องการอบรม 

67. เวลาในการอบรมน้อยไปทําให้วิทยากรต้องเร่งบรรยาย วิทยากรพูดเร็วเร่ง ควรมีระยะเวลา
ในการปรับพ้ืนฐานความรู้ก่อน เพราะความรู้พ้ืนฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน 

68. เวลาในการอบรมน้อยมาก และมีเอกสารประกอบการอบรม 
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69. ดีมากค่ะ เพราะหาเวลาไปอบรมและสอบยากมาก ได้ความรู้เพ่ิมขึ้นแต่ก็ยังจําไม่ค่อยได้ 
ในรูปประโยค จะพยายามค่ะ อาจารย์สอนเร็วไปนิดนึง สอนช้ามาอีกนิดค่ะ 

70. อยากให้จัดอบรมให้กับผู้สนใจทั่วไปค่ะ 
71. การจัดในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน เช่น พุธบ่าย 
72. น่าจะบอกล่วงหน้านานกว่าน้ี เพ่ือปรับตารางการทํางานได้ทัน 
73. ควรเพ่ิมเวลาฝึกอบรมมากกว่าน้ี เพราะวิทยากรบรรยายเร็วมากเพราะมีเวลาน้อย 

ขณะที่วิทยากรบรรยายดี มีเทคนิคในการสอนดีมาก หลากหลายไม่น่าเบ่ือ 
74. เอกสารประกอบการอบรมไม่มีตัวอย่างภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย ไม่ได้จัดทํา

หน้าสําหรับจดบันทึก การจัดอบรมมีเน้ือหาที่เยอะ แต่ต้องแข่งกับเวลาที่จํากัด 
75. ระยะเวลาในการจัดโครงการกับทําความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษ ไม่สอดคล้องกัน                  

ซึ่งโดยพ้ืนฐานของแต่ลคนแตกต่างกันจึงส่งผลให้การจัดโครงการประสบความสําเร็จ
เพียงส่วนหน่ึงของวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 

76. เป็นโครงการที่ดีมากครับ 
77. ดีค่ะ วิทยากรมีความต้ังใจในการให้ความรู้อย่างเต็มที่ 
78. วิทยากรสอนดีมาก หลงรัก อยากเพ่ิมเวลาให้มากกว่าน้ี 
79. เป็นโครงการที่ดีมาก 
80. ถ้ามีโครงการในลักษณะน้ีอีก ขอเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน เช่น ช่วงปิดเทอม 
81. เป็นโครงการที่ดีและสามารถพัฒนาบุคลากรได้จริง ควรจะมีการจัดพัฒนาความรู้                   

ด้านอ่ืนๆ ให้บุคลากรเพ่ิมเติมด้วย 
82. ควรจัดโครงการในช่วงปิดภาคการศึกษา เพ่ือไม่ให้ซ้อนทับกับช่วงเวลาในการเรียน                

การสอน อันเป็นผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในวันที่ตรงกับวันจัด
โครงการ 

83. เพ่ิมเวลาอีกครับ 
84. เวลาน้อยไป ชอบมากครับ 
85. เป็นหลักสูตรที่สั้นเกินไปทําให้มีเน้ือหาไม่ครอบคลุม และครบถ้วน 
86. เวลาน้อย เอกสารนําเสนอควรทําให้เห็นชัดเจนเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่หรือขอภาพ

สําหรับนําเสนอ 
87. ช่วงระยะเวลาในการอบรมไม่ควรกระทบกับภาระงานสอนอาจารย์ 
88. ระยะเวลาการอบรมควรนานกว่าน้ี 
89. เอกสารอธิบายไม่ชัดเจน นําเสนอสนุก แต่ความรู้ได้ไม่ค่อยตรงการอบรม TOEIC 
90. ระยะเวลาในการอบรมสั้นไปหน่อยนะคะ เน้ือหาและลําดับการนําเสนอไม่ชัดเจน 

เอกสารประกอบการบรรยายควรเพ่ิมขนาดให้มากขึ้น 
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91. การอบรม TOEIC ควรแบ่งเป็นช่วงเวลา เช่น Listening /Reading มี 4 ส่วนย่อย 
เพราะแต่ละทักษะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มากมาย หากทางมหาวิทยาลัยต้องการให้
บุคลากรมีผลคะแนนสอบที่ดี ก็ต้องแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ แล้วให้เวลามากๆ เพราะ
อาจารย์ที่เป็นสายอ่ืนๆ ก็อาจจะยังไม่เข้าใจได้หมด จากการอบรมวันน้ีเพียง 6 ชม.                  
การสอนแบบนี้คงต้องมีการคัดกรอง 

92. ควรมีการเพ่ิมจํานวนวันในการอบรมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 

ข้อเสนอแนะผูศ้ึกษา 
1. ระยะเวลาในการอบรมเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น เพียง 6 ช่ัวโมง ทําให้วิทยากรต้องใช้

วิธีการบรรยายสรุปและ เร็ว ซึ่งเ น้ือหาจริงๆ เยอะมาก จึงอาจทําให้ผู้ เข้าร่วม                     
ไม่ได้รับความรู้และประโยชน์ในการอบรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. ผู้ เข้ารับการอบรมมีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่างกันทําให้ผู้ เข้ารับ                   
การอบรมบางรายเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่มั่นใจในการเข้ารับการอบรมเน่ืองจาก                
ไม่สามารถเข้าใจเน้ือหาการบรรยายได้ทันกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นสายวิชาการ 

3. ในการจัดโครงการช่วงระยะเวลาการอบรมไม่ควรกระทบเวลาปฏิบัติงาน ควรจะเป็น                  
ในช่วงปิดภาคเรียน 
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กิจกรรมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 

วัตถุประสงค์ของการทดสอบภาษาอังกฤษมี TOEIC (Test of English for International  Communication) 

ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือบุคลากร มีความตระหนักและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง                 

เพ่ือจะได้ข้อมูลความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร     

ให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication) ในครั้งน้ี มีผู้เข้ารับการ ทดสอบ รวมทั้งสิ้น 917 ราย จากจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,074 ราย                         

(ไม่นับบุคลากรที่มีลักษณะงานบริการ) คิดเป็นร้อยละ 85.38 โดยเป็นบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ 512 ราย                 

จากจํานวนบุคลากรกลุ่มงานวิชาการทั้งสิ้น 646 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.26 เป็นบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน 405 ราย 

จากจํานวนบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน ทั้งสิ้น  428 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.63 

จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ จําแนกตามศูนย์พ้ืนพระนครศรีอยุธยา หันตรา จํานวน 347 ราย คิดเป็นร้อยละ 

37.84 ของผู้เข้ารับการทดสอบ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จํานวน 169 ราย คิดเป็น  ร้อยละ 18.43 

ศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี จํานวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.03 ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี จํานวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 

21.70   

จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ จําแนกเป็นบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ จํานวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 

11.01 ของผู้เข้ารับการทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 

8.72 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.67 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.48 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน          

63 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.87 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.29 สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.73 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 46 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 5.02 สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.98 สํานักงานตรวจสอบภายในจํานวน 4 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 0.44 สํานักคุณภาพการศึกษา จํานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.65 กองพัฒนานักศึกษา จํานวน 15 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 1.64 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี จํานวน 29 ราย   คิดเป็นร้อยละ 3.16 กองบริหาร

ทรัพยากรวาสุกรี จํานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.40 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จํานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 

3.05 กองบริหารงานบุคคล จํานวน 23 ราย   คิดเป็นร้อยละ 2.51 กองนโยบายและแผน จํานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 

2.29 กองคลัง จํานวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.38 และกองกลาง จํานวน 34 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3.71 
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แผนภูมิที่ 1.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test จําแนกตามสายงาน 

 
จากแผนภูมิที่ 1.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication)  จําแนกตามสายงาน ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User       
ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 66.85 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 25.08     
มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 6.00 
ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 1.85 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User 
ระดับ Advanced (C1 : 945-990 คะแนน) ร้อยละ 0.22 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) 

ร้อยละ 73.05 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 12.89  มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 10.35 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) 

ร้อยละ 3.32 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User  ระดับ Advanced (C1 : 945-990 คะแนน) ร้อยละ 0.39 

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) 

ร้อยละ 59.01 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 40.49 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 0.49 
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แผนภูมิที่ 1.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Reading Test จําแนกตามสายงาน 

 
จากแผนภูมิที่ 1.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test)  จําแนกตามสายงาน        

ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 
ร้อยละ 76.88 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 12.76 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 
ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 8.18 ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470 คะแนน) 
ร้ อยละ  1 . 85  มีทั กษะ ในกลุ่ ม ระ ดับ  Proficient User ระ ดับ  Advanced (C1 : 475-495 คะแนน )                
ร้อยละ 0.22 และไม่ผ่านการประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.11 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 75.39 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 7.23 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User     

ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 13.87 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  

ร้อยละ 3.13 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.39 

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 78.77 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 19.75 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 0.99 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  

ร้อยละ 0.25 และไม่ผ่านการประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.25 
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แผนภูมิที่ 1.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening Test จําแนกตามสายงาน 

 
จากแผนภูมิที่ 1.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test)  จําแนกตามสายงาน        

ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 
ร้อยละ 47.55 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 45.58 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 
ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 4.80 ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470 คะแนน) 
ร้อยละ 1.74 มีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.22   
และไม่ผ่านการประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.11 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 57.23 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 30.86 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 8.40 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  

ร้อยละ 3.13 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.39 

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 64.20 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 35.31 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 0.25 และไม่ผ่านการประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน)    

ร้อยละ 0.25 
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แผนภูมิที่ 2.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายวิชาการ
จําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 

 จากแผนภูมิที่ 2.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 
Communication)  กลุ่มงานวิชาการ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ 
Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 73.05 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 
ร้อยละ 12.89  มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  
ร้อยละ 10.35 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 3.32 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 
Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 945-990 คะแนน) ร้อยละ 0.39 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 60.45 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน)    

ร้อยละ 16.42  มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  

ร้อยละ 15.67 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 5.97 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 

Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 945-990 คะแนน) ร้อยละ 1.49 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 75.44 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 
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ร้อยละ 15.79 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  

ร้อยละ 5.26 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 3.51 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 74.60 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน)     

ร้อยละ 10.32 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  

ร้อยละ 13.49 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 1.59 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 
ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 81.88 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน)     
ร้อยละ 9.42 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  
ร้อยละ 6.52 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 2.17 
 
แผนภูมิที่ 2.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Reading Test  สายวิชาการจําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 

 จากแผนภูมิที่ 2.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test)  กลุ่มงานวิชาการ 
จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 
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(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 75.39 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 7.23 มีทักษะ      
ในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 13.87 ระดับ 
Upper Intermediate (B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 3.13 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User 
ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.39 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 64.18 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 7.46 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 21.64 

ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  ร้อยละ 5.97 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User 

ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.75 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 78.95 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 10.53 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) 

ร้อยละ 7.89 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  ร้อยละ 1.75 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 

Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.88 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี  ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 77.78 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 5.56 

มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 14.29 

ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  ร้อยละ 2.38 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 81.16 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 5.80 

มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 10.87 

ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  ร้อยละ 2.17 
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แผนภูมิที่ 2.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening Test  สายวิชาการจําแนกตามศนูย์พื้นที ่

 

 จากแผนภูมิที่ 2.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test)  กลุ่มงานวิชาการ 
จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 
(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 57.23 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 30.66 มีทักษะในกลุ่มระดับ 
Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 8.40 ระดับ Upper Intermediate 
(B2: 395-470 คะแนน ) ร้อยละ 3.13 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced          
(C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.39 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 52.24 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 29.10 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) 

ร้อยละ 11.19 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  ร้อยละ 6.72 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 

Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.75 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 56.14 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 35.09 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) 
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ร้อยละ 5.26 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  ร้อยละ 2.63 และไม่ผ่านการประเมิน 

(A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.88 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี  ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 60.32 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 23.81 

มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 13.49 

ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  ร้อยละ 2.38 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 60.14 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 34.78 

มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 3.62 

ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน)  ร้อยละ 0.72 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User 

ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.72 

แผนภูมิที่ 2.4 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test อาจารย์ผูส้อน
ภาษาอังกฤษ จําแนกตามศนูย์พืน้ที ่

 

 จากแผนภูมิที่ 2.4 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษTOEIC Listening and Reading Test กลุ่มอาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 
ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 52.63 ระดับ Upper Intermediate (B2 : 785-940 คะแนน) 
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ร้อยละ 21.05 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 23.68 และมี
ทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 945-990 คะแนน) ร้อยละ 2.63 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 50.00 ระดับ Upper Intermediate 

(B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 28.57 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) 

ร้อยละ 14.29 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 945-990 คะแนน) ร้อยละ 7.14 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่มีทักษะ  

ในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 66.67 ระดับ Upper Intermediate 

(B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 33.33 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 66.67 มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 33.33 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 44.44 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 33.33 ระดับ Upper Intermediate 

(B2 : 785-940 คะแนน) ร้อยละ 22.22 

แผนภูมิที่ 2.5 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Reading Test  อาจารย์ผูส้อนภาษาอังกฤษ 
จําแนกตามศนูย์พืน้ที ่
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 จากแผนภูมิที่ 2.5 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษTOEIC Reading Test กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate 
(B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 68.42 ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 23.68 มีทักษะ
ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 5.26 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 
Proficient User ระดับ Advanced (C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 2.63 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 64.29 ระดับ Upper Intermediate 

(B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 28.57 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced        

(C1 : 475-495 คะแนน) ร้อยละ 7.14 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 66.67 ระดับ Upper Intermediate 

(B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 33.33 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี  ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 77.78 ระดับ Upper Intermediate 

(B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 11.11 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 11.11 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 66.67 ระดับ Upper Intermediate 

(B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 22.22 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 11.11 
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แผนภูมิที่ 2.6 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening Test อาจารย์ผูส้อนภาษาอังกฤษ 
จําแนกตามศนูย์พืน้ที ่

 

 จากแผนภูมิที่ 2.6 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษTOEIC Listening Test กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
จําแนกตามศูนย์ พ้ืนที่  ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่  มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User                 
ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 50.00 ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470 คะแนน) 
ร้อยละ 23.68 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 26.32 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่ทักษะ    

ในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 42.86  ระดับ Upper Intermediate 

(B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 35.71 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 21.43 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่ทักษะ     

ในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 50.00 ระดับ Upper Intermediate 

(B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 33.33 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 16.67 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี  ส่วนใหญ่ทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 66.67 ระดับ Upper Intermediate 
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(B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 11.11 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 22.22 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 44.44 ระดับ Upper Intermediate 

(B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 11.11 มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 44.44 

 

แผนภูมิที่ 3.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายวิชาการ
จําแนกตามคณะ 

 

จากแผนภูมิที่ 3.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 
Communication) สายวิชาการจําแนกตามคณะ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ 
Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 73.05 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 
ร้อยละ 12.89 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1:550-780 คะแนน)      
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ร้อยละ 10.35 ระดับ Upper Intermediate (B2:785-940 คะแนน) ร้อยละ 3.32 และมีทักษะในกลุ่มระดับ 
Proficient User ระดับ Advanced (C1:945-990 คะแนน)ร้อยละ 0.39 

กลุ่มงานวิชาการจําแนกตามคณะ พบว่าบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 89.83 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 

ร้อยละ 6.78   และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน) 

ร้อยละ 3.39  

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 56.25 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 20.83       

มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 18.75 ระดับ 

Upper Intermediate (B2:785-940 คะแนน) ร้อยละ 4.17  

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 77.58 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 18.79 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน) ร้อยละ 2.42 

ระดับ Upper Intermediate (B2:785-940 คะแนน) ร้อยละ 1.21  

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 70.97 ระดับ Beginner ร้อยละ 11.83 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 11.83 ระดับ Upper Intermediate ร้อยละ 4.30 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced ร้อยละ 1.08  

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 80.65 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 8.06 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 11.29  

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) 

ร้อยละ 58.82 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 5.88 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate   (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 23.53 ระดับ Upper Intermediate ร้อยละ 10.59     

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced ร้อยละ 1.18 
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แผนภูมิที่ 3.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Reading Test สายวิชาการจําแนกตามคณะ 

 
จากแผนภูมิที่ 3.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test) กลุ่มงานวิชาการจําแนกคณะ 

ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 75.39 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 7.23 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 13.87 ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470) 

ร้อยละ 3.13 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1: 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.39 

กลุ่มงานวิชาการจําแนกตามคณะ พบว่าบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีทักษะ       

ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 89.83 ระดับ Beginner    

(A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 6.78 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate      

(B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 3.39   

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 66.67 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 8.33 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 20.83 

ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470) ร้อยละ 4.17   

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 81.82 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 11.52 
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มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 6.06     

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1: 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.61  

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 76.34 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 5.38 และมีทักษะ      

ในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 13.98 ระดับ 

Upper Intermediate (B2: 395-470) ร้อยละ 4.30  

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 83.87 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 4.84 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 11.29  

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 50.59 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 2.35 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 

ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 34.12 ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470 คะแนน)   

ร้อยละ 11.76 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1: 475-495 คะแนน) ร้อยละ 1.18 

แผนภูมิที่ 3.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening Test สายวิชาการจําแนกตามคณะ 

 
จากแผนภูมิที่ 3.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test) กลุ่มงานวิชาการจําแนกคณะ   

ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 58.01 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 30.66 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User 
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ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 7.62 ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470) 

ร้อยละ 3.13 มีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User ระดับ Advanced (C1: 475-495 คะแนน) ร้อยละ 0.39 

และไม่ผ่านการประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.20 

กลุ่มงานวิชาการจําแนกตามคณะ พบว่าบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีทักษะ      

ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 66.10 ระดับ Beginner    

(A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 32.20 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate 

(B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 1.69   

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 52.08 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 27.08 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 14.58 

ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470) ร้อยละ 6.25   

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 54.55 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 43.64 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 1.21 

ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470) ร้อยละ 0.61  

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 61.29 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 22.58 มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1: 275-390 คะแนน) ร้อยละ 10.75 ระดับ Upper Intermediate   

(B2: 395-470) ร้อยละ 3.23 ระดับ Advanced (C1: 475-495 คะแนน) ร้อยละ 1.08 และไม่ผ่านการประเมนิ 

(A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 1.08  

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 74.19 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 25.81  

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ส่วนใหญ่  มีทักษะในกลุ่มระดับ  Basic User ระดับ  Elementary             

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 47.06 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 18.82 มีทักษะ     

ในกลุ่ มระ ดับ  Independent User ระ ดับ  Intermediate (B1: 275 -390  คะแนน )  ร้ อยละ  22 .35             

ระดับ Upper Intermediate (B2: 395-470) ร้อยละ 10.59 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Proficient User 

ระดับ Advanced (C1: 475-495 คะแนน) ร้อยละ 1.18 
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แผนภูมิที่ 4.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษTOEIC Listening and Reading Test สายสนับสนนุ
จําแนกตามศนูย์พืน้ที ่

 

จากแผนภูมิที่ 4.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication)  กลุ่มงานสนับสนุน จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 59.01 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 

ร้อยละ 40.49 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  

ร้อยละ 0.49 

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่ม

ระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 61.50 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 

ร้อยละ 38.03 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 0.47  

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 49.09 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน)  ร้อยละ 1.82  

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 63.01 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 36.99  

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 54.69 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 45.31  
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แผนภูมิที่ 4.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Reading Test  สายสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 
จากแผนภูมิที่ 4.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test)  กลุ่มงานสนับสนุน 

จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 78.77 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 19.75 และมีทักษะ

ในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 0.99 ระดับ Upper 

Intermediate (B2: 395-470 คะแนน) ร้อยละ 0.25 และไม่ผ่านการประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.25 

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 78.40 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 19.72 มีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) 

ร้อยละ 1.41 และไม่ผ่านการประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.47  

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 83.64 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 14.55 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Upper Intermediate (B2 : 395-470 คะแนน) 

ร้อยละ 1.82  

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 83.56 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 16.44  
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บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 70.31 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 28.13 

และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 1.56  

แผนภูมิที่ 4.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening Test  สายสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 
จากแผนภูมิที่ 4.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test)  กลุ่มงานสนับสนุน 

จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner 

(A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 64.20 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 35.31 มีทักษะ             

ในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  ร้อยละ 0.25 และไม่ผ่าน

การประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.25 

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่ม

ระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 63.38 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 36.62  

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 72.73 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 25.45 และมีทักษะในกลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน)  

ร้อยละ 1.82  
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บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 56.16 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 43.84  

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนจําแนกตามศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 68.75 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 29.69 

และไม่ผ่านการประเมิน (A0 น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 1.56 

แผนภูมิที่ 5.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายสนับสนุน
จําแนกตามคณะ 

 
 จากแผนภูมิที่ 5.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test กลุ่มสายสนับสนุน 

จําแนกตามคณะในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 59.82 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 40.18  

 บุคลากรสงักัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 52.94 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 47.06  

บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ 

Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 53.33 และระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) 

ร้อยละ 46.67  
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บุคลากรสังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 59.38 และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 

ร้อยละ 40.63  

บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary    

(A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 64.29 และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 35.71  

บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 77.78 และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 

ร้อยละ 22.22  

บุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) 

ร้อยละ 56.25 และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 43.75 

แผนภูมิที่ 5.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Reading Test สายสนับสนุนจําแนกตามคณะ 

 
 จากแผนภูมิที่ 5.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test)  กลุ่มงานสนับสนุน

จําแนกตามคณะ  ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 82.14 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 16.07         

กลุ่มระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 0.89 และไม่ผ่านการประเมิน 

(A0 : น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 0.89   
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 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 76.47 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 17.65 และกลุ่มระดับ 

Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 5.88  

บุคลากรสังกัดคณะเทคโนยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 66.67 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 26.67

และไม่ผ่านการประเมิน (A0 : น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 6.67  

บุคลากรสังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 87.50 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 12.50  

บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary     

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 71.43 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 28.57  

บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 94.44 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 5.56  

บุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 87.50 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 12.50 

แผนภูมิที่ 5.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening Test สายสนับสนุนจําแนกตามคณะ 
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 จากแผนภูมิที่ 5.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test)  กลุ่มงานสนับสนุน 

จําแนกตามคณะ ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 66.07 และ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 33.93 

 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner   

(A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 70.59 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 29.41  

บุคลากรสังกัดคณะเทคโนยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 86.67 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 13.33  

บุคลากรสังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 62.50 และ ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 37.50  

บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ

Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 50.00 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 50.00  

บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 61.11 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 38.89                        

บุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 68.75 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 31.25 

แผนภูมิที่ 5.4 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายสนับสนุน
จําแนกตามหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 
 จากแผนภูมิที่ 5.4 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test กลุ่มสายสนับสนุน 

จําแนกตามหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ 
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Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 55.50 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) 

ร้อยละ 43.54 และระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน) ร้อยละ 0.96 

 บุคลากรหน่วยงานกองกลาง ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน)  ร้อยละ 52.94 

ระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 47.06 บุคลากรหน่วยงานกองคลัง 

ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 51.61    

และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 48.39 บุคลากรหน่วยงานกองนโยบายและแผน ส่วนใหญ่มี

ทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 76.19 ระดับ Beginner   (A1 

: 120-220 คะแนน) ร้อยละ 19.05 และระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน) ร้อย

ละ 4.76 บุคลากรหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 

225-545 คะแนน) ร้อยละ 73.91 และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 26.09 บุคลากรหน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 

73.91 และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 26.09 บุคลากรหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา ส่วนใหญ่

มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 53.33 และระดับ 

Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 46.67 บุคลากรหน่วยงานกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มีทักษะ

ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 50.00 และระดับ Beginner 

(A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 50.00 บุคลากรหน่วยงานกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีทักษะในกลุ่ม

ระดับ  Basic User ระดับ  Elementary (A2 : 225-545 คะแนน )  ร้อยละ  55.17 และระดับ  Beginner         

(A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 44.83 บุคลากรหน่วยงานกองบริหารทรัพยากรวาสุกรีมีทักษะในกลุ่มระดับ 

Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 54.55 ระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) 

ร้อยละ 40.91 และระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 550-780 คะแนน) ร้อยละ 4.55 

และบุคลากรหน่วยงานสํานักคุณภาพการศึกษา มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary      

(A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 66.67 และระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 33.33 
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แผนภูมิที่ 5.5 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Reading Test สายสนับสนุนจําแนกตาม
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 
 จากแผนภูมิที่ 5.5 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test)  กลุ่มงานสนับสนุน
จําแนกตามหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ 
Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 76.08 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 
ร้อยละ 22.01 และระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 4.55 
 บุคลากรหน่วยงานกองกลาง ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary        

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 79.41 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 20.59 บุคลากร

หน่วยงานกองคลัง ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มมีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 67.74 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 32.26 บุคลากรหน่วยงานกองนโยบายและแผน 

ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 80.95 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 9.52 และระดับ Independent User ระดับ Intermediate 

(B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 9.52 บุคลากรหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 95.65 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 4.35 บุคลากรหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User             

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 60.00 ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน)       

ร้อยละ 33.33 และระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 6.67 

บุคลากรหน่วยงานกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary       
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(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 71.43 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 28.57 บุคลากรหน่วยงาน   

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 68.97 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 31.03 บุคลากรหน่วยงานกองบริหาร

ทรัพยากรวาสุกรี มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 86.36 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 9.09 และระดับ Independent User ระดับ Intermediate 

(B2 : 395-470 คะแนน) ร้อยละ 4.55 และบุคลากรหน่วยงานสํานักคุณภาพการศึกษา มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 66.67 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 33.33 

แผนภูมิที่ 5.6 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening Test สายสนับสนุนจําแนกตาม
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 
 จากแผนภูมิที่ 5.6 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test)  กลุ่มงานสนับสนุน 

จําแนกตามหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 66.51 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 32.54 และระดับ Independent User ระดับ Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 0.48 

 บุคลากรหน่วยงานกองกลาง ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 82.35 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 17.65 บุคลากรหน่วยงานกองคลัง     
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ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 74.19 ระดับ 

Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 25.81 บุคลากรหน่วยงานกองนโยบายและแผนส่วนใหญ่ 

มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 57.14 ระดับ

Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 42.86 บุคลากรหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่มีทักษะ

ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 960.87 และระดับ Beginner 

(A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 39.13 บุคลากรหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา ส่วนใหญ่มีทักษะในกลุ่มระดับ 

Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 73.33 และ ระดับ Elementary (A2 : 115-

270 คะแนน) ร้อยละ 26.67 บุคลากรหน่วยงานกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic 

User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน ) ร้อยละ 64.29 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 

คะแนน) ร้อยละ 35.71 บุคลากรหน่วยงานกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 72.41 ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 

24.14 และไม่ผ่านการประเมิน (A0 : น้อยกว่า 60 คะแนน) ร้อยละ 3.45 บุคลากรหน่วยงานกองบริหาร

ทรัพยากรวาสุกรี มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 72.41 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 22.73 และกลุ่มระดับ Independent User ระดับ 

Intermediate (B1 : 275-390 คะแนน) ร้อยละ 4.55 และบุคลากรหน่วยงานสํานักคุณภาพการศึกษามีทักษะ

ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 66.67 และ Elementary (A2 : 

115-270 คะแนน) ร้อยละ 33.33 
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แผนภูมิที่ 5.7 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายสนับสนุน
จําแนกตามสถาบัน/สํานัก 

 
จากแผนภูมิที่ 5.7 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication)  กลุ่มงานสนับสนุน จําแนกตามตามสถาบัน/สํานัก ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่    

มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 66.67 ระดับ 

Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 33.33  

บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 88.89 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน) ร้อยละ 11.11  

บุคลากรสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic 

User ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 56.52 และระดับ Beginner (A1 : 120-220 

คะแนน) ร้อยละ 43.48  

บุคลากรสังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 72.00 ระดับ Beginner (A1 : 120-220 คะแนน)                    

ร้อยละ 28.00  

บุคลากรสังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 225-545 คะแนน) ร้อยละ 100  
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แผนภูมิที่ 5.8 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Reading Test สายสนับสนุนจําแนกตามสถาบนั/
สํานัก 

 
จากแผนภูมิที่ 5.8 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test)  กลุ่มงานสนับสนุน 

จําแนกตามสถาบัน/สํานัก ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ 

Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 80.95 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 19.05  

บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary        

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 100  

บุคลากรสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 71.74 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 28.26  

บุคลากรสังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 88.00 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 12.00  

บุคลากรสังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Elementary 

(A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 100 
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แผนภูมิที่ 5.9 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening Test สายสนับสนุนจําแนกตาม
สถาบัน/สํานัก 

 
 จากแผนภูมิที่ 5.9 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test)  กลุ่มงานสนับสนุน 

จําแนกตามสถาบัน/สํานัก ในภาพรวมพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีทักษะในกลุ่มระดับ Basic User             

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 44.05 และระดับElementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 55.95 

 บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 55.56 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 44.44  

บุคลากรสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 58.70 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) 

ร้อยละ 41.30   

บุคลากรสังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่วนใหญ่มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User 

ระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 48.00 และระดับ Beginner (A1 : 60-110 คะแนน) 

ร้อยละ 52.00  

บุคลากรสังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน มีทักษะ ในกลุ่มระดับ Basic User ระดับ Beginner       

(A1 : 60-110 คะแนน) ร้อยละ 75.00 และระดับ Elementary (A2 : 115-270 คะแนน) ร้อยละ 25.00 
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แผนภูมิที่ 6.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test จําแนกตามสายงาน 

 
 จากแผนภูมิที่ 6.1 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 
Communication)  จําแนกตามสายงาน ในภาพรวมของคะแนนเฉล่ีย 312 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน 
พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน     
มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย โดยกลุ่มงานวิชาการมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 960 คะแนน และกลุ่ม
งานสนับสนุนมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 725 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน  
 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test)  จําแนกตามสายงาน ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 

174 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวม

คะแนนเฉล่ียและบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย โดยกลุ่มงานวิชาการ

มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 490 คะแนน และกลุ่มงานสนับสนุนมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 420 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน  

 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test)  จําแนกตามสายงาน ในภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 

138 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวม

คะแนนเฉล่ียและบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย โดยกลุ่มงานวิชาการ

มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 475 คะแนน และกลุ่มงานสนับสนุนมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 305 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน 
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แผนภูมิที่ 6.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายวิชาการจําแนกตาม
ศูนย์พื้นที่ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6.2 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication)  กลุ่มงานวิชาการ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย 362 คะแนน         

จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตราและ      

ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและบุคลากรกลุ่มงานวิชาการศูนย์พ้ืนที่

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย โดยกลุ่มงาน

วิชาการศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 960 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนน

สูงสุดอยู่ที่ 920 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 890 คะแนน และศูนย์พ้ืนที่

นนทบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 865 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน  

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test) กลุ่มงานวิชาการ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่    

ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย 199 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ    

ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตราและศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและ

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า

ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย โดยกลุ่มงานวิชาการศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 490 คะแนน 
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ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 480 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 

460 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 445 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน  

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test) กลุ่มงานวิชาการ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ 

ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย 163 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ   

ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตราและศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย                 

และบุคลากรกลุ่มงานวิชาการศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนเฉล่ีย    

ตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉล่ีย โดยกลุ่มงานวิชาการศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา และศูนย์พ้ืนที่

สุพรรณบุรีมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 475 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่        

445 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 430 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน  

แผนภูมิที่ 6.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายสนับสนุนจําแนก
ตามศูนย์พื้นที่ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6.3 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication)  กลุ่มงานสนับสนุน จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวมของคะแนนเฉล่ีย 248 คะแนน     

จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตราและ    

ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนศูนย์พ้ืนที่

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย โดยกลุ่มงาน
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วิชาการศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 725 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 

หันตรา มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 590 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 485 คะแนนและ       

ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 400 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน  

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test) กลุ่มงานสนับสนุน จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ 

ในภาพรวมของคะแนนเฉล่ีย 142 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน

ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับภาพรวมคะแนนเฉลี่ย

และศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉล่ีย โดยกลุ่มงานสนับสนุนศูนย์พ้ืนที่

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 420 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคะแนน

สูงสุดอยู่ที่ 370 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 295 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนน

สูงสุดอยู่ที่ 265 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน  

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test) กลุ่มงานสนับสนุน จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ 

ในภาพรวมของคะแนนเฉล่ีย 106 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน

ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตราและศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและ

บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มคีะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า

ภาพรวมคะแนนเฉล่ีย โดยกลุ่มงานสนับสนุนศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่         

305 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 260 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี         

มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 205 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 190 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน 
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แผนภูมิที่ 6.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายวิชาการจําแนกตามหน่วยงาน 

 
 จากแผนภูมิที่ 6.4 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication)  กลุ่มงานวิชาการ จําแนกตามหน่วยงาน ในภาพรวมของคะแนนเฉล่ีย 362 คะแนน      

จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉล่ีย             

และบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย โดยกลุ่มงาน

วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 960 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนสูงสุด

อยู่ที่ 945 คะแนน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 870 คะแนน     

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 785 คะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 695 คะแนน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 605 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน  

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test) กลุ่มงานวิชาการ จําแนกตามหน่วยงาน   

ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย 199 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์     

มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม        
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนน

เฉลี่ยตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉล่ีย โดยกลุ่มงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 490 คะแนน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 480 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 470 คะแนน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีคะแนน

สูงสุดอยู่ที่ 465 คะแนน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 360 คะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 340 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน 

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test) กลุ่มงานวิชาการ จําแนกตามหน่วยงาน 

ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย 163 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์     

มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย   

ตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉล่ีย โดยกลุ่มงานวิชาการ คณะศิลปะศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               

มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 475 คะแนน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่                    

445 คะแนน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 405 คะแนน                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 360 คะแนน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน 
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แผนภูมิที่ 6.5 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening and Reading Test สายสนับสนุนจําแนก
ตามหน่วยงาน 

 
 จากแผนภูมิที่ 6.5 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication)  กลุ่มงานสนับสนุน จําแนกตามหน่วยงาน ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย 248 คะแนน     

จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานตรวจสอบภายใน กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล 

และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร          

และอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ กองกลาง กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี และสํานักคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย   

โดยกลุ่มงานสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีคะแนนสูงสุด 485 คะแนน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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และอุตสาหกรรมเกษตร มีคะแนนสูงสุด 285 คะแนน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนน

สูงสุด 325 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนสูงสุด 445 คะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนนสูงสุด 345 คะแนน คณะศิลปศาสตร์ มีคะแนนสูงสุด 455คะแนน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    

มีคะแนนสูงสุด 385 คะแนน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนสูงสุด 445 คะแนน 

สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคะแนนสูงสุด 340 คะแนน สํานักงานตรวจสอบภายใน มีคะแนน

สูงสุด 275 คะแนน กองกลาง มีคะแนนสูงสุด 435 คะแนน กองคลัง มีคะแนนสูงสุด 330 คะแนน              

กองนโยบายและแผน มีคะแนนสูงสุด 590 คะแนน กองบริหารงานบุคคล มีคะแนนสูงสุด 500 คะแนน       

กองพัฒนานักศึกษา มีคะแนนสูงสุด 500 คะแนน กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มีคะแนนสูงสุด 365 คะแนน 

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุด 320 คะแนน กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มีคะแนนสูงสุด 

725 คะแนน และสํานักคุณภาพการศึกษา มีคะแนนสูงสุด 275 คะแนน 

  ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test) กลุ่มงานสนับสนุน จําแนกตาม

หน่วยงาน ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย 142 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน พบว่าบุคลากรกลุ่มงาน

สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนน

เฉลี่ ยสู งกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ ยและบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม                    

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากร

นนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี และสํานักคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 

โดยกลุ่มงานสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีคะแนนสูงสุด 295 คะแนน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร มีคะแนนสูงสุด 190 คะแนน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนน

สูงสุด 205 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนสูงสุด 235 คะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนนสูงสุด 265 คะแนน คณะศิลปศาสตร์ มีคะแนนสูงสุด 270 คะแนน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคะแนนสูงสุด 185 คะแนน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนน

สูงสุด  260 คะแนน  สํา นักงานส่ง เสริม วิชาการและงานทะเบียน  มีคะแนนสูงสุด  205 คะแนน                

สํานักงานตรวจสอบภายใน มีคะแนนสูงสุด 160 คะแนน กองกลาง มีคะแนนสูงสุด 245 คะแนน กองคลัง      

มีคะแนนสูงสุด 190 คะแนนกองนโยบายและแผน มีคะแนนสูงสุด 370 คะแนน กองบริหารงานบุคคล           

มีคะแนนสูงสุด 240 คะแนน กองพัฒนานักศึกษา มีคะแนนสูงสุด 280 คะแนน กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

มีคะแนนสูงสุด 210 คะแนน กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุด 190 คะแนน กองบริหาร

ทรัพยากรวาสุกรี มีคะแนนสูงสุด 420 คะแนน และสํานักคุณภาพการศึกษา มีคะแนนสูงสุด 175 คะแนน 

  ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test) กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงาน

สนับสนุน จําแนกตามหน่วยงาน ในภาพรวมของคะแนนเฉลี่ย 106 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน 
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พบว่า บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานตรวจสอบภายใน 

กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มีคะแนน

เฉลี่ยสู งกว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยและบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม                  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กองกลาง กองคลัง กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหาร

ทรัพยากรสุพรรณบุรี และสํานักคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ย โดยกลุ่มงาน

สนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีคะแนนสูงสุด 190 คะแนน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร มีคะแนนสูงสุด 120 คะแนน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนสูงสุด 

150 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนสูงสุด 220 คะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคะแนนสูงสุด 155 คะแนน คณะศิลปศาสตร์ มีคะแนนสูงสุด 185 คะแนน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคะแนนสูงสุด 205 คะแนน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนน

สูงสุด  205 คะแนน  สํา นักงานส่ง เสริม วิชาการและงานทะเบียน  มีคะแนนสูงสุด  180 คะแนน               

สํานักงานตรวจสอบภายใน มีคะแนนสูงสุด 155 คะแนน กองกลาง มีคะแนนสูงสุด 190 คะแนน กองคลัง      

มีคะแนนสูงสุด 140 คะแนนกองนโยบายและแผน มีคะแนนสูงสุด 260 คะแนน กองบริหารงานบุคคล           

มีคะแนนสูงสุด 260 คะแนน กองพัฒนานักศึกษา มีคะแนนสูงสุด 220 คะแนน กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

มีคะแนนสูงสุด 170 คะแนน กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุด 135 คะแนน กองบริหาร

ทรัพยากรวาสุกรี มีคะแนนสูงสุด 305 คะแนน และสํานักคุณภาพการศึกษา มีคะแนนสูงสุด 135 คะแนน 
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แผนภูมิที่  6 .6 ผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEIC Listening and Reading Test อาจารย์ผู้ สอน
ภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พื้นที่ 

 
 จากแผนภูมิที่ 6.6 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication)  กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนกตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มอาจารย์

ผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 719 คะแนน รองลงมาคือ     

ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา 707 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี 617 คะแนน และศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี 

617 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน โดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 

วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 890 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 960 คะแนน 

ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 780 คะแนน และศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 920 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน  

 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Reading Test) กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนก

ตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี         

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 383 คะแนน รองลงมาคือ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา 367 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่

สุพรรณบุรี 325 คะแนน และศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี 318 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน โดยกลุ่มอาจารย์

ผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 465 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่

พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 490 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 430 

คะแนน และศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 445 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน  
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 ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Listening Test) กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จําแนก

ตามศูนย์พ้ืนที่ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา        

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 340 คะแนน รองลงมาคือ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 336 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่

นนทบุรี 299 คะแนน และศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี 284 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน โดยกลุ่มอาจารย์

ผู้สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 470 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 425 คะแนน ศูนย์พ้ืนที่นนทบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 400 คะแนน 

และศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 475 คะแนน จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน 



 
 
 

ภาคผนวก 



  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC  
ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เน้นในด้านการ
ฟัง การอ่าน และพัฒนาความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ ในการเตรียมความพร้อมการสอบ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมที่ 1  
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2560 และกิจกรรมที่ 2 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
TOEIC ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 สําหรับผลคะแนน ที่ได้เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มุ่งสู่
มาตรฐานสากลต่อไป 
  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตวงรัตน์ แสงโชติณ และคุณภาคภูมิ ควรวินิจ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 

พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพ่ือเตรียมสอบ TOEIC มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

   

    

 

 

 

 

 



ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

 
 

 

 

 

 



ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

 

 
 
 
 
 



มทร.สวุรรณภูมิ ศนูย์นนทบรุี 
 

 

 

 
 

 



มทร.สวุรรณภูมิ ศนูย์พระนครศรีอยุธยา วาสกุรี มาจัดที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หนัตรา 
 

 

 

 
 
 



 
มทร.สวุรรณภูมิ ศนูย์สพุรรณบุร ี

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กิจกรรมจัดการสอบโทอิค TOEIC ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 20 -21 กันยายน 2560 ให้กับบุคลากร ศูนย์วาสุกรี ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
 

บุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน ศนูย์หันตรา ณ ห้องประชุม ชัน้ 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มทร.สวุรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

 

 

 



บุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน ศนูย์วาสุกรี ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มทร.สวุรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

 

 

 

 
 
 
 
 



บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน ศนูย์สพุรรณบุรี ณ ห้องประชมุ สพุรรณิการ์ และห้อง 23102 
 มทร.สวุรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุร ี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน ศนูย์นนทบรุี ณ ห้องประชุมบางกระสอ 
 มทร.สวุรรณภูมิ ศูนย์นนทบุร ี

 

 

 

 




