
๑ 
 

โครงการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๓ 

หลักการและเหตุผล 

 สืบเน่ืองจากประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน การเปลี่ยนแปลงที่กําลงัจะเกิดข้ึนจงึเปนกาว

แรกของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะที่เปนหนวยงานการศึกษาที่มีพันธกิจในการพัฒนา นวัฒกรรม และ

สงเสริมความรูความสามารถในการดํารงชีวิตใหแกชุมชน ประชาชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตระหนักถึงภาระหนาที่ในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอนาคต 

และมีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความรูเรื่องประชาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และการใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

เพื่อใชเปนภาษาสากลในการติดตอสื่อสารกบัชาวตางประเทศ และเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรยีมความพรอม

เขาสูตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 ศูนยภาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่

ใหบริการดานวิชาการทั้งทางดานการสอนและการจดัอบรมภาษาตางประเทศสาํหรับนักศึกษา และผูสนใจ

ทั่วไป เพื่อมุ ง เพิ่มพูนศักยภาพดานภาตางประเทศนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ ไดมีการสอน

ภาษาตางประเทศหลากหลายภาษาตามความตองการของสังคม โดยเนนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีพัฒนาการทางดานภาษาที่ดี จึงไดจัดโครงการแขงขันสุนทรพจน

ภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี ครั้งที่ ๑๓ ประจําปการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดมีเวที

แสดงความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการทางภาษาที่ ดี สามารถแขงขันไดใน

ตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคต 

๑. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไดมีเวทีแสดงความสามารถดานการพูด

ภาษาอังกฤษ 

๑.๒ เพื่อสงเสริมการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อแขงขันไดในตลาดแรงงาน

อาเซียน 

๑.๓ เพื่อเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของชาวตางประเทศเจาของภาษา 

๑.๔ เพื่อเตรียมความพรอมแกนักศึกษาในการแขงขันประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาคตอไป 

 



๒ 
 

๒. เปาหมาย 

๒.๑ ผูเขารวมกิจกรรมการแขงขันสุนทรพจน ๘o % มีความพึงพอใจในกิจกรรมน้ีในภาพรวม

อยางนอยระดับดี 

 

๓. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ๓.๑ วางแผนโครงการ 

 ๓.๒ ขออนุมัติโครงการ 

 ๓.๓ จัดเตรียมงานประชาสัมพันธ 

 ๓.๔ ดําเนินโครงการรับสมัครผูเขารวมการแขงขัน 

 ๓.๕ ดําเนินการแขงขัน 

 ๓.๖ สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

๔. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 ๔.๑ วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.oo - ๑๖.oo น. 

 

๕ .สถานท่ีประกวดแขงขัน 

 ๕.๑ ณ หองสตูดิโอ ช้ัน 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

๖. งบประมาณรายจาย 

 เบิกจายจากกองทุน Pilot Namiki scholarship Support Organization ไดแก 

-คาตอบแทนกรรมการตัดสิน ๑,ooo บาท x ๔ คน  รวมเปนเงิน ๔,ooo บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน ๒๐ คน x ๓๕ บาท รวมเปนเงิน   ๗๐๐ บาท 

(สําหรับกรรมการตัดสินและผูรวมงาน) 

-รางวัลสําหรับผูเขาแขงขัน 

• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑              จํานวน ๕,ooo บาท  

• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒      จํานวน ๓,ooo บาท  

• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓      จํานวน ๒,ooo บาท  

• รางวัลชมเชย จํานวน ๕00 บาท/คน จํานวน ๗ ลําดับ จํานวน ๓,๕oo บาท 
      

     รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑๘,๒๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) 

 

๗. ผูเขารวมโครงการ 

 ๗.๑ นักศึกษาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและคณะกรรมการตัดสิน จํานวน ๓o คน 



๓ 
 

๘. ผูดูแลโครงการ 

 ๘.๑ นายบุรัชต ภูดอกไม 

 ๘.๒ นางอรพิน นาแสวง 

 ๘.๓ นางสาวชุติมา อินทรพาณิช 

๘.๔ นางสาวพีชยา สุริยวงศ 

๘.๕ นางสาวชลดิา เสนหเมือง 

๘.๖ นาวสาวนุชจรินทร นอยบัว 

๘.๗ นายพลวัฒน ไหลมนู 

๘.๘ นางสาววัศยา บุญไพโรจน 

๘.๙ นางสาวพิชญานิน อินลา 

๘.๑o นางสาวกัญญานัฐษ จําใบ 

๘.๑๑ นายปรเมษฐ แสนอุบล 

 

๙. กรรมการตัดสิน 

๙.๑ อาจารยอรพิน นาแสวง 

๙.๒ Mr. Robert KluKKen 

๙.๓ Mr. David Chisholm 

๙.๔ Mr. Craig Peter Hand 

 

๑o.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑o.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไดฝกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษและมีเวทีแสดง

ความสามารถในดานการพูดภาษาอังกฤษ 

10.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของชาวตางประเทศ

เจาของภาษา 

๑o.๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความพรอมและความมั่นใจในการแขงขันสุนทร

พจนในระดับที่สูงข้ึนในอนาคต 

 

๑๑. การประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑ จากแบบสอบถาม 

 

๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ 

๑๒.๑ ศูนยภาษา 
 



๔ 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

โครงการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ ระดับภูมิภาค  
คร้ังท่ี ๑๓ ประจําป ๑/๒๕๖๓ 

 
จากการดําเนินโครงการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑๓ 

ประจําป ๑/๒๕๖๓  ในวันพุธที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ หองสตูดิโอ ช้ัน 4  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผูเขารวมการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษฮิ
เดยูกิ นามิกิ ครั้งที่ ๑๓ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๑๒ คน และ ผูเขาชม  ๑๔  คน  
ซึ่งเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและอาจารยผูดูแลนักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน โดยการน้ี
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก Mr.Hideyuki Namiki เปนเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท คณะกรรมการตัดสิน 
๔ ท าน ไดแก  ๑ .  อาจารยอรพิน นาแสวง ๒.  Mr. Robert KluKKen ๓.  Mr. David Chisholm  
และ ๔. Mr. Craig Peter Hand 

ศูนยภาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูดําเนินโครงการไดประเมินผลการ
จัดการประกวด เพื่อจะไดขอมูลสารสนเทศจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการประกวด
สําหรับโครงการตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุดในครั้งตอไป โดยไดทําการประเมินผลและ
สอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 
๑. ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการแขงขัน 
๒. ขอเสนอแนะ 
๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ 
๔. ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม 

 

ผลการประเมิน 
ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมการแขงขัน 

การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม โดยมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๔ คน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการแขงขัน  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน (คน) รอยละ 

ผูแขงขัน ๑๒ ๔๖.๑๕ 

ผูเขารวมงาน ๑๔ ๕๓.๘๕ 

รวม ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 



๕ 
 

จากตาราง ๑ พบวา ผูเขารวมกจิกรรมโดยสวนใหญเปนผูรวมงาน รอยละ  ๕๓.๘๕ สวนผูเขา
แขงขัน คิดเปนรอยละ ๔๖.๑๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอเสนอแนะ 

จากการตอบแบบสอบถามสรุปไดวา ควรมีการบอกกฎกติกาในการแขงขันใหระเอียดและชัดเจน 

ควรใหระยะเวลาในการแขงขันมากกวาน้ี ควรมีสถานที่จัดที่กวางขวางมากกวาน้ีและอุปกรณควรจัดเตรยีม

ใหเรียบรอยพรอมใชงาน กรรมการควรที่จะเปนบุคคลภายนอกเพื่อความโปรงใสในการตัดสิน 

 

ตอนท่ี ๓  ผลการตัดสินของคณะกรรมการ 

สรุปผลการแขงขันโครงการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ คร้ังท่ี ๑๓ 
 

๑. นายศราวุฒ  สีทะบาล    สาขาภาษาอังกฤษ    คณะครุศาสตร     รางวัลอันดับที่ ๑ 

๒. นายทินกร  จันทะไหม    สาขาภาษาอังกฤษ    คณะครุศาสตร     รางวัลอันดับที่ ๒ 

๓. นางสาวพัฒณา อิ่มใจ     สาขาภาษาอังกฤษ    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รางวัลอันดับที่ ๓  

 

ตอนท่ี ๔  ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม 

ลําดับ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลความ 
๑ ดานการใหบริการของคณาจารย และเจาหนาท่ี 
 ๑.๒   ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร ๔.๓๒ ๐.๗๑ ๘๖.๔๐ มาก 
 ๑.๒   เต็มใจใหบริการ ดูแลเอาใจใสดวยความ

กระตือรือรน 
๔.๒๗ ๐.๖๕ 

๘๕.๔๐ มาก 

 ๑.๓   ช้ีแจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการ
ใหบรกิารที่ชัดเจน 

๔.๐๒ ๐.๗๙ 
๘๐.๔๐ มาก 

๒ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการแขงขัน 
 ๒.๑   กระบวนการและข้ันตอนในการประกวด

เปนระบบ 
๔.๐๒ ๐.๘๕ 

๘๐.๔๐ มาก 

 ๒.๒   ระยะเวลาการประกวดเหมาะสม ๔.๒๐ ๐.๗๘ ๘๔.๐๐ มาก 
 ๒.๓   คณะกรรมการประกวดเหมาะสม ๔.๓๐ ๐.๖๒ ๘๖.๐๐ มาก 

๓ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ๓.๑   สถานที่/พื้นที่ และบรรยากาศมีความ

เหมาะสม 
๓.๗๗ ๐.๘๘ 

๗๕.๔๐ มาก 

 ๓.๒   การประสานงานและการประชาสัมพันธ ๓.๙๑ ๐.๘๕ ๗๘.๒๐ มาก 
๔ โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพึงพอใจอยู

ในระดับใด 
๔.๐๕ ๐.๗๒ 

๘๑.๐๐ มาก 

 

 



๖ 
 

 

 

หมายเหตุ 

 คะแนนระดับความพึงพอใจ 

 ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง      ดีนอยที่สุด 

 ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง      ดีนอย 

 ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง      ดีปานกลาง 

 ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง   ดีมาก 

๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง   ดีมากที่สุด 

สรุป 

จากการตอบแบบสอบถามสรปุไดวา ผูเขารวมกิจกรรมโดยสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนิน

กิจกรรมตามโครงการในระดับดีมาก (Mean = ๓.๗๗ – ๔.๓๒) และมีความประสงคใหศูนยภาษาจัดการ

ประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษตอไป เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษามีความพยายามในการพูด

ภาษาอังกฤษและไดถายทอดประสบการณของผูเขารวมกิจกรรมผานการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษน้ี 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

ภาพกิจกรรม 

โครงการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ คร้ังท่ี ๑๓ ประจําป ๑/๒๕๖๓ 
ในวันพุธท่ี ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ หองสตูดิโอ ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 

 


