รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการ บริการวิชาการ สร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษ : ขนมไทยสู่ใจชาวอาเซียน
1. ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- โครงการตามพันธกิจ
C3 : กระบวนการบริการวิชาการ
C4 : กระบวนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้กับเกณฑ์มาตรฐาน
- ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
การเผยแพร่รายการขนมในโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
4. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ
1. การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ
แผน: นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 จานวน 52 คน ร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 150 คน
ผล: นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 จานวน 51 คน ร่วมกิจกรรม เนื่องจากนักศึกษา
1 คนไม่มาเรียนตลอดทั้งภาคการศึกษา
2. การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) แผน: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 และผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีต่อกิจกรรม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผล: ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 3.88
5. การดาเนินการและกิจกรรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดโครงการบริการวิชาการ สร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษ: ขนมไทยสู่
ใจชาวอาเซียน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายการขนมในโฮมเบเกอรี่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสร้าง
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ชื่ อ เสี ย งและรายได้ ให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยจั ด กิ จ กรรมประกวดการแปลป้ า ยขนมในโฮมเบเกอรี่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทั้งนี้ การดาเนินกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์เป็น
การประกวดการแปลป้ายขนม เนื่องจากทางหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับการแนะนาและการสนับสนุน
จากโฮมเบเกอรี่ให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้สามารถนามาใช้ได้ในสถานที่จริงและอีกทั้งยังเป็นการ
สร้างแนวคิดที่สามารถนาไปต่อยอดและใช้ได้จริงในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้โฮมเบเกอรี่ยังไม่มีการพัฒนา
เว็บไซต์ที่เป็นทางการ จึงอาจเกิดความไม่สะดวกในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ ซึ่งอาจส่งผลให้โครงการนี้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การจัดประกวดการแปลป้ายขนมในโฮมเบเกอรี่เป็นภาษาอังกฤษครั้งนี้ แบ่งนักศึกษาออกเป็น 9 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบการแปลป้ายขนมในโซนที่แตกต่างกัน และทางหลักสูตรได้เชิญคณะกรรมการ 3 ท่าน
ได้แก่ ดร. วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์ อาจารย์ ประจาหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และ ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒ น์
อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดในครั้งนี้ นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังได้ขอความอนุเคราะห์ จากนักศึกษาหลักสูตรการตลาด และ
นั กศึกษาหลั กสู ตรภาษาอังกฤษธุรกิจเป็ น กรรมการลงคะแนนในการประกวดครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็ นการ
ลงคะแนนจากผู้เข้าใช้บริการโฮมเบเกอรี่จริง รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจออนไลน์ เพื่อ
นาผลที่ได้มาพัฒนาโครงการต่อไป
6. ระยะเวลาดาเนินการ
1) ค้นคว้าข้อมูลและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 31 มี.ค. 60
2) ดาเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 20 เมษายน 2560
7. งบประมาณดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินที่ใช้จริง 10,000 บาท
- ค่าวัสดุ
ประกอบด้วย ค่าสาเนาเอกสาร ค่าจัดทาโปสเตอร์ แผ่นพับ
ค่าวัสดุสานักงาน

10,000 บาท
4,000 บาท
6,000 บาท

8. ผลผลิตของโครงการ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เพิ่มพูนทักษะการแปลจากสื่อของจริง และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม หลังจากการจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
และฝึกฝนทักษะการแปลป้ายขนมในโฮมเบเกอรี่ด้วยตนเองอย่างมาก อย่างไรก็ดี ก็ยังมีข้อผิดพลาด ในการ
แปลบางประการปรากฎอยู่ ซึ่งนักศึกษาได้รับทราบและจะนาไปปรับปรุงในการทางานแปลครั้งต่อไป ส่วน
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ทางด้านโฮมเบเกอรี่ ก็ได้นาป้ายขนมภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งที่ ได้จากการประกวดในครั้งนี้มาใช้งานจริง และ
ส่วนอื่น ๆ จะได้นาไปพัฒนาเพื่อใช้ต่อไปในอนาคต
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการโครงการ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์การแปลป้ายขนม ซึ่งเป็น
สื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ ทางด้านโฮมเบเกอรี่สามารถนาป้ายขนมภาษาอังกฤษไปพัฒนามาใช้
งานได้จริง
10. อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
11. ข้อเสนอแนะ
12. ภาพกิจกรรม
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นักศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
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บรรยากาศในการนาเสนอป้ายขนมต่อคณะกรรมการและอาจารย์ที่สนใจ
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ระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ สร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษ:
ขนมไทยสู่ใจชาวอาเซียน
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
การสร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษ: ขนมไทยสู่ใจชาวอาเซียน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 101
คน จากผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 202 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (xˉ ) โดยสามารถนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางที่ 1-2 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
13
88
101

ร้อยละ
12.90
87.10
100.00

จากตารางที่ 1 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 101 คน แบ่งเป็นเพศชาย
13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 และเพศหญิง 88 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ความพึงพอใจ
1. การประชาสัมพันธ์
2. ความเหมาะสมของวันเวลา
3. ความเหมาะสมของสถานที่
4. ความสวยงาม ความเหมาะสมของ
รูปแบบของผลงาน
5. การใช้ประโยชน์จากผลงาน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการ
แปลภาษาอังกฤษ
7. ความรู้ที่ได้รับหลังจากการร่วม

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
21
34
37
4
5
19
47
30
5
0
26
42
29
4
0
30
47
21
3
0

3.61 ดี
3.79 ดี
3.89 ดี
4.03 ดีมาก

30
30

44
38

24
28

3
4

0
1

4.00 ดีมาก
3.91 ดี

25

50

17

8

0

3.92

xˉ

ความ
หมาย

ดี
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ความพึงพอใจ
กิจกรรม
8. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียน
9. การประสานงานโดยรวมของผู้จัด
10. ความพึงพอใจในภาพรวมจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

xˉ

ความ
หมาย

30

38

28

5

0

3.92

ดี

24
24

41
50

29
23

6
4

1
0

3.80
3.93

ดี
ดี

3.88

ดี

จากตารางที่ 2 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี
(xˉ = 3.88) โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสวยงาม ความเหมาะสมของรูปแบบของผลงาน (xˉ =4.03) การใช้
ประโยชน์จากผลงาน (xˉ = 4.00) และความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม (xˉ =3.93) ตามลาดับ

รายงานโดย นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค
อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

