รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
B.E. Product Fair and IMC 2014
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุร กิ จ สาขาวิ ช าการตลาดได้ พั ฒ นาความรู้ คุ ณ ธรรมจริย ธรรม และเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเชาว์ ปั ญ ญาเชิ ง
ปฏิบัติการ (Practical Intelligence)
2. นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้ เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาผ่านสถานการณ์จริง ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1 ในการจัดงานแสดงสินค้าผ่าน
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (B.E. Product Fair and IMC 2014)
3. นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดได้ พัฒ นาทักษะการทางานร่วมกันและรู้จักการทางานเป็นทีมในการจัดงาน
แสดงสินค้าผ่านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (B.E. Product Fair and IMC 2014)
2. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ
การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 97
การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด มีความรู้เพิ่มเติมทางด้านการดาเนินการด้านการตลาด โดยเฉพาะทางด้านการผลิตสินค้า
การตั้งราคา การจัดหาสถานที่ และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ
2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด มีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. โครงการสาเร็จทันตามเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
3. การดาเนินการและกิจกรรม
1. การชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair and IMC 2014)
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1 และนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่สาม ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ

2. ประชุมนักศึกษากลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการจัดกิจกรรม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair and IMC 2014)
4. ประเมินผล สรุป และรายงานการดาเนินงานกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair and
IMC 2014)
ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 12,120 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
- ค่าวัสดุเพื่อการศึกษา
12,120
บาท
ประกอบด้วยสานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์
4,200 บาท
ค่าอุปกรณ์เพื่อจัดอุปกรณ์เพื่อสื่อสารทางการตลาด
3,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร
4,920 บาท
หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind)
รวมเป็นเงิน
255,400
บาท
ประกอบด้วย
- ค่าบริการห้องประชุม วันละ 10,000 บาท จานวน 14 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท
- ค่าบริการสถานที่ วันละ 1,000 บาท จานวน 2 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าตอบแทนอาจารย์ 6 คน วันละ 300 บาท จานวน 14 วัน เป็นเงิน 25,200 บาท
- ค่าตอบแทนนักศึกษา 30 คน วันละ 200 บาท จานวน 13 วัน เป็นเงิน 78,000 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค วันละ 1,000 บาท จานวน 6 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
5. ผลผลิตของโครงการ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด สามารถนาเสนอรูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดแบบบูรณา
การ ผ่ า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดที่ ห ลากหลาย (Marketing Communication Tools) โดยใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งสามารถดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากกการดาเนินโครงการ
1. นั กศึกษาได้พั ฒ นาความรู้ และทักษะการใช้ภ าษาผ่านสถานการณ์ จริง และเกิดความพึ งพอใจใน
ผลงานผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอในกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair and IMC 2014) และการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบครบวงจร รวมทั้งมีประสบการณ์ ความมั่นใจ และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตลาดมากขึ้น
2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถแสดงบทบาทในการ
ทางานในสถานการณ์ต่างๆในประชาคมอาเซียน
3. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ในสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ
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7. อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
1. เนื่องจากกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าได้จัดบริเวณภายนอกอาคารเยาวภา จึงมีอุปสรรคด้านสภาพ
อากาศฝนตก ส่งผลให้ผู้สนใจและนักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถมาร่วมงานได้
2. การเตรียมงานประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสั้น เนื่องจากตรงกับการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงาน
วัฒนธรรมอาเซียนของคณะฯ
8. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะเชาว์ปัญญาด้านอื่นๆ นอกไปจากทักษะปัญญาเชิงปฏิบัติการ
(Practical Intelligence) และเปิดโอกาสให้นักศึกษานาเสนอแนวคิดสาหรับการดาเนินงานในครั้งต่อไป
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ภาพกิจกรรม
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