การจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการศึกษา
ประจ าปี ง บประมาณ 2558 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอผลการด าเนิ น งาน เพื่ อเป็ นข้ อมู ลในการน าไป
พัฒนาการดาเนินงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีสัญชาติไทย สังกัด สพป. สพม. สอศ. สช. ระดับการศึกษา
ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา ปวช. ปวส. ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ราชบุ รี เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
จานวน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า
สถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนฯ จานวน
111 โรงเรียน นักเรียน นักศึกษาสมัครเข้ารับการทดสอบ จานวน 400 คน รวมสมัครทดสอบทุกภาษา
จานวน 736 คน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 212 คน ระดับประถมศึกษา จานวน 135 คน
ระดับปวช. จานวน 38 คน และระดับ ปวส. จานวน 15 คน ส่วนภาษาที่สมัครเข้ารับการทดสอบมากที่สุดคือ
ภาษาอังกฤษ จานวน 299 คน ภาษาไทย จานวน 298 คน ภาษาจีน จานวน 108 คน แลภาษาพม่า จานวน 31 คน
สถานศึกษานานักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
จ านวน 108 โรงเรี ย น นั กเรี ย น นั กศึก ษาเข้า ทดสอบ จานวน 326 คน เข้ารั บการทดสอบทุ กภาษา
รวม 562 คน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 161 คน ระดับประถมศึกษา จานวน 132 คน
ระดับปวช. จานวน 25 คน และระดับ ปวส. จานวน 8 คน สาหรับภาษาที่นักเรียน นักศึกษาเข้า ทดสอบ
มากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ จานวน 236 คน รองลงมาได้แก่ ภาษาไทย จานวน 222 คน ภาษาจีน จานวน
86 คน และภาษาพม่า จานวน 18 คน
จัดการทดสอบทุกภาษา 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 รอบเกณฑ์ทั่วไป นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องทดสอบโดยจะเลือกทดสอบภาษา
ใดก่อนก็ได้ ถ้าผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะไปทดสอบรอบที่ 2 รอบวัดระดับเกณฑ์
รอบที่ 2 รอบวัดระดับเกณฑ์ ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การนาเสนอตามหัวข้อที่
กาหนด ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่กาหนด (หัวข้อการนาเสนอ และการสัมภาษณ์ แยกตามระดับ)
จัดทาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 2 ชุด ใช้ในการทดสอบรอบที่ 1 และรอบที่ 2
จัด ทาเป็น ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ เป็ นแบบบั นทึ ก ผลคะแนน
กรรมการรายบุคคล จานวน 2 ชุด ได้แก่ รอบที่ 1 รอบวัดเกณฑ์ จานวน 1 ชุด รอบที่ 2 รอบวัดระดับ
เกณฑ์ จานวน 1 ชุด

มีจานวน 2 ชุด จัดทาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ในการบันทึกผล
การตัดสินโดยการนาคะแนนรวมจากแบบบันทึกคะแนนกรรมการรายบุคคลมารวมและหาค่าเฉลี่ย เพื่อตัดสิน
ผลกาทดสอบทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2
รอบที่ 1 รอบเกณฑ์ทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่ทดสอบต้องได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60
ขึ้นไป จึงจะไปทดสอบรอบที่ 2 ส่วนรอบที่ 2 รอบวัดระดับเกณฑ์ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
จะได้รั บเกีย รติบัตร ซึ่งกาหนด 4 ระดับ ได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ชมเชย ส่วนผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้ง 2 รอบจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ
ภาพรวมนักเรียน นักศึกษาที่เข้าทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจาปี
งบประมาณ 2558 ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รทุ ก ภาษา รวม 562 ใบ เกี ย รติ บั ต รที่ ไ ด้ รั บ มากที่ สุ ด คื อ
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จานวน 219 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 143 ใบ
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จานวน 110 ใบ เกียรติบัตรชมเชย จานวน 49 ใบ และเกียรติบัตรเข้าร่วม
การทดสอบ จานวน 44 ใบ แยกเป็นระดับ ดังนี้
นั ก เรี ย นได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รทุ ก ภาษา รวม 166 ใบ เกี ยรติ บั ตรที่ ได้ รั บ
มากที่สุดคือ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จานวน 95 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน
43 ใบ ระดั บ เหรี ย ญทองแดง จ านวน 18 ใบ และเกี ย รติ บั ต รชมเชย จ านวน 6 ใบ ส่ ว นเกี ย รติ บั ต ร
ที่ได้รับน้อยที่สุด คือ เกียรติบัตรเข้าร่วม จานวน 4 ใบ แยกเป็นภาษาดังนี้
:
นั กเรี ยนได้ รั บเกี ยรติ บั ตร รวม 59 ใบ เกี ยรติ บั ตรที่ ได้ รั บมากที่ สุ ดคื อ
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จานวน 33 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 19 ใบ และระดับ
เหรียญทองแดง จานวน 5 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุดคือ เกียรติบัตรชมเชย จานวน 2 ใบ
นั กเรี ยนได้รับเกียรติบัตรรวม 77 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จานวน 50 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 13 ใบ
ระดับเหรียญ-ทองแดง จานวน 10 ใบ และเกียรติบัตรชมเชย จานวน 3 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุด
คือ เกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ จานวน 1 ใบ
นักเรียนได้รับเกียรติบัตร รวม 23 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง จานวน 11 ใบ รองลงมาคือ ระดับเหรียญเงิน จานวน 10 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุด
คือเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จานวน 2 ใบ
นักเรียนได้รับเกียรติบัตร รวม 7 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ เกียรติบัตรเข้าร่ วม จานวน 7 ใบ รองลงมาคือ เกียรติบั ตรชมเชย สาหรับเกียรติบัตรที่ได้รับเท่ากัน จ านวน 1 ใบ ได้แก่
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และ ระดับเหรียญทองแดง
นั ก เรี ย นได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รทุ ก ภาษา รวม 322 ใบ เกี ยรติ บั ตรที่ ได้ รั บ
มากที่สุดคือ เกีย รติบั ตรระดับ เหรี ยญทอง จานวน 117 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
จานวน 77 ใบ ระดับเหรียญทองแดง จานวน 71 ใบ และเกียรติบัตรชมเชย จานวน 35 ใบ ส่วนเกียรติบัตร
ที่ได้รับน้อยที่สุด คือ เกียรติบัตรเข้าร่วม จานวน 22 ใบ แยกเป็นภาษาดังนี้

: นักเรียนได้รับเกียรติบัตร รวม 133 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ เกียรติ
บัตรระดับเหรียญทอง จานวน 59 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 36 ใบ และระดับเหรียญ
ทองแดง จานวน 29 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุดคือ เกียรติบัตรชมเชย จานวน 9 ใบ
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรรวม 131 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จานวน 52 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 25 ใบ
ระดับเหรียญทองแดง จานวน 24 ใบ และเกียรติบัตรชมเชย จานวน 16 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุด
คือ เกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ จานวน 14 ใบ
นั ก เรี ย น ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร รวม 47 ใบ เกี ย รติ บั ต รที่ ไ ด้ รั บ มากที่ สุ ด คื อ
ระดับเหรียญทองแดง จานวน 16 ใบ รองลงมาได้แก่ ระดับเหรียญเงิน จานวน 12 และเกียรติบัตรชมเชย
จานวน 8 ใบ และเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จานวน 6 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุดคือ เกียรติบัตร
ชมเชย จานวน 5 ใบ
นั ก เรี ย นได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร รวม 11 ใบ เกี ย รติ บั ต รที่ ไ ด้ รั บ มากที่ สุ ด คื อ
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 4 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรเข้าร่วม จานวน 3 ใบ สาหรับเกียรติบัตรที่
ได้รับน้อยที่สุดคือ เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จานวน 2 ใบ และชมเชย จาวน 2 ใบ เท่ากัน
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรทุกภาษา รวม 50 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ เกียรติ
บัตรระดับเหรียญทอง จานวน 18 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 16 ใบ และระดับ
เหรี ยญทอง และเกี ยรติ บั ตรชมเชย จ านวน 6 ใบ ส่ วนเกี ยรติ บั ตรที่ ได้ รั บน้ อยที่ สุ ดคื อ เกี ยรติ บั ตรเข้ าร่ วม
การทดสอบ จานวน 4 ใบ แยกเป็นภาษา ดังนี้
: นักเรียนได้รับเกียรติบัตร รวม 133 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง จานวน 59 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 36 ใบ และระดับเหรียญ
ทองแดง จานวน 29 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุดคือ เกียรติบัตรชมเชย จานวน 9 ใบ
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรรวม 131 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ เกียรติบัตร
ระดั บ เหรี ย ญทอง จ านวน 52 ใบ รองลงมาได้แ ก่ เกียรติบัต รระดับเหรีย ญเงิ น จ านวน 25 ใบ ระดั บ
เหรียญทองแดง จานวน 24 ใบ และเกียรติบัตรชมเชย จานวน 16 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุดคือ
เกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ จานวน 14 ใบ
นั ก เรี ย น ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร รวม 47 ใบ เกี ย รติ บั ต รที่ ไ ด้ รั บ มากที่ สุ ด คื อ
ระดับเหรียญทองแดง จานวน 16 ใบ รองลงมาได้แก่ ระดับเหรียญเงิน จานวน 12 และเกียรติบัตรชมเชย
จานวน 8 ใบ และเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จานวน 6 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุดคือ เกียรติบัตร
ชมเชย จานวน 5 ใบ
นั ก เรี ย นได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร รวม 11 ใบ เกี ย รติ บั ต รที่ ไ ด้ รั บ มากที่ สุ ด คื อ
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จานวน 4 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรเข้าร่วม จานวน 3 ใบ สาหรับเกียรติบัตรที่
ได้รับน้อยที่สุดคือ เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จานวน 2 ใบ และชมเชย จาวน 2 ใบ เท่ากัน

. นั กศึ กษาได้ รั บ เกี ย รติ บั ตรทุ กภาษา รวม 24 ใบ เกี ยรติ บั ตรที่ ได้ รั บมากที่ สุ ดคื อ
เกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบจานวน 14 ใบ รองลงมาได้แก่ เกียรติบัตรระดับเหรียญทองเงิน จานวน 4 ใบ
และระดับเหรียญทอแดง จานวน 3 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้อยที่สุดคือ เกียรติบัตรชมเชย จานวน 2 ใบ
นักศึกษาได้รับเกียรติบัตร รวม 8 ใบ เกียรติบัตรที่ได้รับมากที่สุดคือ เกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน จานวน 4 ใบ รองลงมาคือ ระดับเหรียญทองแดง จานวน 2 ใบ ส่วนเกียรติบัตรที่ได้รับน้ อย
ที่สุดคือเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน และเกียรติบัตรชมเชย จานวน 1 ใบ
นักศึกษาได้รับเกียรติบัตร รวม 8 ใบ เป็นเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ
จานวน 7 คน และเป็นเกียรติบัตรชมเชย จานวน 1 ใบ
นักศึกษาได้รับเกียรติบัตร รวม จานวน 8 ใบ เป็นเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ
จานวน 7 ใบ และระดับเหรียญทองแดง จานวน 1 ใบ
เป็นแบบสอบถามสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึง พอใจและ
ความคาดหวัง ของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อโครงการทดสอบทัก ษะการใช้ ภ าษาอาเซี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร ประจ าปี
งบประมาณ 2558สานักงานศึกษาธิการภาค ๖ จานวน 1 ชุด มี 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการ ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการบริการ ตอนที่ 4 ความต้องการ
และความคาดหวัง
ดาเนินการแจกและจัดเก็บในวันเดียวกันโดยคณะกรรมการประเมินผลกับ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น ครู ผู้ ค วบคุ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การทดสอบ
ได้แบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์กลับคืนมา จานวน 380 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 นามากรอกข้อมูล
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และ Excel
เพื่อคานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ หาค่าร้อยละ (percentage) หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) หาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่ วไป ภาพรวม มีผู้ ตอบแบบสอบถาม จานวน 379 คน เมื่อจาแนก
ตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 301คน คิดเป็นร้อยละ 79.40 มีอายุระหว่าง
13-18 ปี จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 116 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.60 เป็นนักเรียน จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 และสังกัด สพม. จานวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.70
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการ แสดงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบทักษะการใช้ภาษา
อาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ 2558 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x = 4.324, SD = 0.540) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกด้าน สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.410, SD = 0.638)
รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.385, SD = 0.631) ด้านสิ่งอานวย

ความสะดวก ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( x = 4.356, SD
= 0.617) ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.143, SD = 0.638)
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการบริการ ผู้เข้ารับบริการไม่มีความมาพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
ตอนที่ 4 ความต้องการและความคาดหวัง ต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้นักเรีย นได้มีประสบการณ์และมีเวทีในการแสดงความสามารถ และคาดหวังว่าจะได้รับการบริการ
ด้วยความเต็มใจ และดีเยี่ยมอย่างเช่นปีนี้
ต้นสังกัดไม่ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ และไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบทาให้
ไม่มีชื่อในวันที่ทดสอบ การส่งรายชื่อทางแฟกช์โดยใช้ลายมือเขียนอ่านไม่ออก ทาให้มีปัญหามีชื่อผิดมาก
การเปลี่ ย นตั ว ผู้ ส มัค ร การเปลี่ ย นภาษาที่ทดสอบ นั กเรี ยนที่ส มั ครแล้ ว มามาทดสอบ กรรมการบางชุ ด
(ภาษาอังกฤษ 1 ชุด) ไม่ใช้เกณฑ์ที่กาหนดในการทดสอบ
1. ควรมีการประสานงานระหว่างต้นสังกัดและสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และ
ควรพิมพ์ชื่อนักเรียนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาด และเสียเวลา และควรกาชับสถานศึกษาที่สมัคร
ให้ไปร่วมกิจกรรม หากไม่ไปควรมีมาตรการตาหนิหรือตัดสิทธิ์การส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
2. ศธภ. ต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในประกาศว่าห้ามเปลี่ยนตัวผู้สมัคร และภาษา
ที่ทดสอบ และต้องมีการกาชับกรรมการ ให้ใช้เกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น

