
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ กิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Products Fair 2017) 
 

1. ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
    - โครงการตามพันธกิจ 
      - แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2557-2560 

                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 และกลยุทธ์ที่ 1.6  
 
2. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีกับเกณฑ์มาตรฐาน 

- ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ.    องค์ประกอบที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   
องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2   

     องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   
 

3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ได้พัฒนาความรู้ คุณธรรม

จริยธรรม รวมถึงได้เพ่ิมพูนทักษะเชาว์ปัญญา ทักษะการใช้ภาษาผ่านสถานการณ์จริง จากการจัดกิจกรรมการ
จัดแสดงสินค้า (B.E. Products Fair 2017) ในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด นอกจากนี้ นักศึกษายัง
ไดพั้ฒนาทักษะการท างานร่วมกันและรู้จักการท างานเป็นทีม 

   
4. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  

 1) แผน: จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 
    ผล: จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 78 คน จาก 80 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 เนื่องจาก

นักศึกษา 2 คน ติดงานศพญาติที่บ้านต่างจังหวัด ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้  
 2) แผน: ระดับความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
     ผล: ระดับความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 3) แผน: นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความรู้เพ่ิมเติม
ทางด้านการด าเนินการด้านการตลาด โดยเฉพาะทางด้านการผลิตสินค้า การตั้งราคา การจัดหาสถานที่ และ
การส่งเสริมการตลาด รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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    ผล: นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความรู้เพ่ิมเติม
ทางด้านการด าเนินการด้านการตลาดในภาพรวม ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ อยู่ที่ร้อยละ 90 (โดยมี
รายละเอียด คือ ด้านการผลิตสินค้าร้อยละ 76.00 การตั้งราคาร้อยละ 82.00 การจัดหาสถานที่ร้อยละ 78.00 
และการส่งเสริมการตลาดร้อยละ 80.00 รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ อยู่ที่ร้อยละ 78.00)  

       4) แผน: โครงการส าเร็จทันตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
   ผล: โครงการจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2560 ส าเร็จทันตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 

5. การด าเนินการและกิจกรรม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดโครงการกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair 2017) 

เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่สองมีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพผ่านการศึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ทั้งจากการ
เรียน การท ากิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน และความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ท างานและการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาจารย์ผู้สอนด าเนินการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน
กิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair 2017) ให้กับนักศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 
ตอนเรียน A1 และ B1 ระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ ทฤษฏี และกล
ยุทธ์ทางการตลาด และน าไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่น าไปจัดจ าหน่ายในกิจกรรม B.E. Products Fair 2017 ได้ 
โดยให้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน มีจ านวนทั้งหมด 17 กลุ่มจากทั้งสองตอนเรียน จากนั้น 
อาจารย์ผู้สอนได้มีการตรวจสอบความคืบหน้า โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตั้ง
ราคา การจัดหน้าร้าน และการเลือกการส่งเสริมการตลาด และด าเนินการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จริงในกิจกรรม
การแสดงสินค้า B.E. Product Fair 2017 ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ลานหน้าอาคารสอง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยนักศึกษาต้องจัดบูธเพ่ือจัดแสดงสินค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และป้าย
สินค้าเอง   

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   
1) ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair 2017) 

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 
2) ประชุมนักศึกษากลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair 2017)  วันที่ 10 เมษายน 2560 
4) ประเมินผล สรุป และรายงานการด าเนินงานกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair 

2017) ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2560   
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7. งบประมาณด าเนินการ       
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 3,000 บาท แบ่งเป็น 
-  ค่าวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์   3,000  บาท 

 2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 
 รวมเป็นเงิน 67,200  บาท แบ่งเป็น 
 -  ค่าตอบแทนอาจารย์ 8 คน วันละ 300 บาท จ านวน 8 วัน เป็นเงิน 19,200 บาท  
 -  ค่าตอบแทนนักศึกษา 30 คน วันละ 200 บาท จ านวน 8 วัน เป็นเงิน 48,000 บ 
   

8. ผลผลิตของโครงการ 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่สอง ได้พัฒนาความรู้และ

ทักษะการใช้ภาษาผ่านสถานการณ์จริง และเกิดความพึงพอใจในผลงานผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอในกิจกรรมการจัด
แสดงสินค้า (B.E. Product Fair 2017) รวมทั้งมีประสบการณ์ ความม่ันใจ เกิดทักษะการแก้ปัญหา และ
เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการตลาดมากขึ้น และสามารถน าไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต 
   

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการโครงการ 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่สอง มีความสามารถในการ

วางแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์จริง และสามารถน าไปต่อยอดการท าธุรกิจต่อไปได้ 
 
10. อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

 -  
 
11. ข้อเสนอแนะ 

       - 
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12. ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ท าพิธีเปิดโครงการ B.E. Products Fair 2017 
 
 
  
 

 

บรรยากาศในงาน B.E. Products Fair 2017 
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ระดับ
ความ

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม B.E. Products Fair 2017 

 

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม B.E. Products Fair 2017 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 55 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 78 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ดังในรูปแบบตารางดังต่อไปนี้  
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
1. การรับรู้รายละเอียดของโครงการ B.E. Products Fair 2017  86.00 
2. การชี้แจงกระบวนการจัดกิจกรรม B.E. Products Fair 2017 86.00 
3. การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่ายในงาน B.E. Products Fair 2017 76.00 
4. การเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ 82.00 
5. การตกแต่งหน้าร้านที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 78.00 
6. การเลือกการส่งเสริมการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ 80.00 
7. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 46.00 
8. พิธีเปิดกิจกรรม B.E. Products Fair 2017 70.00 
9. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 70.00 
10. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 66.00 
11. ความส าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมที่จัดขึ้น 88.00 
12. ความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม  74.00 
13. ความรู้ความเข้าใจในวิชานี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 78.00 
14. ความรู้ความเข้าใจในวิชานี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 90.00 
15. การได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนจาก
กิจกรรม B.E. Products Fair 2017 

78.00 

ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 80.0 
 
  

 
รายงานโดย นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 


