รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจ
1. ความสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)
(สามารถใสความสอดคลองไดมากกวา 1 กระบวนหรือ 1 ตัวบงชี้)

กระบวนการ : SDU 1-A2 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษ SDU Spirit สุขภาวะ
ตัวบงชี้ : 1-A2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตาม SR8C ความเปนสวนดุสิต (SDU Spirit)
และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน

กระบวนการ : SDU 1-B2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active
Learning)
ตัวบงชี้ : 1-B2.1 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning)
2. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
1. นักศึกษาพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
2. นักศึกษาพัฒนาทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม

3. การบรรลุเปาหมายของโครงการ
1. การบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณ
แผน: รอยละ 100 ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 2 เขารวมโครงการ
ผล: นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 2 ทั้งหมดจํานวน 71 คนเขารวมโครงการ
(เปนจํานวนนักศึกษาคงอยูปจจุบันทั้งหมด)
แผน: รอยละ 95 ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิ จ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
และหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 เขารวมโครงการ
ผล: นั กศึ กษาหลั กสู ตรภาษาอังกฤษธุร กิจ หลั กสูตรภาษาและการสื่อสาร และหลั กสู ต ร
ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 จํานวน 76 คนเขารวมโครงการ จากทั้งหมด 96 คน คิดเปนรอย
ละ 79
2. การบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ
1) แผน: นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ชั้ น ป ที่ 2 มี ค วามรู ค วามเข า ใจในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยผานการทดสอบระหวางการเตรียม
กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมคายภาษา ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ 60
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ผล: รอยละ 91.5 ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น 71 คน เกิด
ความรูความเขาใจในกระบวนการจัดคายภาษาอังกฤษ โดยผานการทดสอบระหวางการเตรียมกิจกรรม
และหลังการจัดกิจกรรมคายภาษา ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ 60
2) แผน: นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 2 มีความรูความเขาใจในระดับมากเรื่อง
ทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคมที่เรียนรูจากการดําเนินโครงการ
ผล: จากการเขียนสะทอนความคิดเพื่อประเมินตนเอง นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นป
ที่ 2 มี ความรู ความเขาใจในระดั บมากเรื่องทักษะการทํางานและการใชชี วิตในสั งคมที่เรีย นรูจ ากการ
ดําเนินโครงการ
3) แผน: นักศึ กษาหลั กสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และหลักสู ต ร
ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ตอการรวมโครงการคายภาษาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผล: ในภาพรวมความพึ งพอใจของผูเขารว มกิจ กรรม (นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุร กิจ
หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มีตอการรวมกิจกรรมคายภาษาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.26
4. การดําเนินการและกิจกรรม
1. นักศึกษาชั้นปที่ 2 เรียนรูกิจกรรมคายรูปแบบตางๆ โดยบูรณาการเชิงรุก จัดการเรียนรู
แบบ Active Learning
2. นักศึกษาชั้นปที่ 2 ออกแบบกิจกรรม
3. นักศึกษาชั้นปที่ 2 จัดเตรียมอุปกรณและสื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม
4. นักศึกษาชั้นปที่ 2 ซักซอมการดําเนินกิจกรรม
5. นักศึกษาชั้นปที่ 2 ดําเนินกิจกรรมคายภาษา
6. นักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมกิจกรรมคายภาษา
7. ประเมินความสามารถทางภาษาระหวางการเตรียมกิจกรรมและหลังกิจกรรมคาย
8. สอบถามความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม ระหวาง
การเตรียมกิจกรรมและหลังกิจกรรมคาย
9. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการรวมกิจกรรมภาษา
กําหนดการ
08.15-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.15 กิจกรรมละลายพฤติกรรม
09.15-10.00 กิจกรรมเกมและเพลง
09.45-10.30 กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
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10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-15.30

กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมการสื่อสารขามวัฒนธรรม (ไทย-ตะวันตก)
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
กิจกรรมการวางแผนและการทํางานเปนทีม

15.30-16.00 สรุปและประเมินผล
16.00-16.30 การประกาศรางวัลและพิธีปดคาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
15 มกราคม – 21 เมษายน 2561
6. งบประมาณดําเนินการ
15,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
1. นักศึกษาพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
2. นักศึกษาพัฒนาทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม
8. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรูและสามารถใชทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงานในสายงานทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต ไดแก การ
วางแผน การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การสรุปและประเมินผล ภาวะผูนํา การทํางาน
เปนทีม การใชสื่อและเทคโนโลยี และการมีเจตคติที่ดี
9. อุปสรรคในการดําเนินโครงการ
กิจกรรมคายภาษาตองการพื้นที่โลงกวางเพื่อใชจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาจํานวนประมาณ
150 คน จึงจําเปนตองใชสถานที่จัดกิจกรรมหลักคือบริเวณหนาอาคาร 2 และบริเวณลานกิจกรรมชั้น 2
หนาอาคาร 1 ซึ่งมีอากาศถายเทไมมาก คอนขางรอน
10. ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานโครงการนี้ ไดทบทวนกระบวนการดําเนินการและ
ประเมินกระบวนการ โดยสรุปประเด็นไวดังนี้ คือ ควรปรับเปลี่ยนสถานที่ใหมีความสะดวกสบายขึ้น ไมจัด
กลางแจง รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมที่สงเสริมการใชทักษะการเขียนและไวยากรณ
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11. ภาพกิจกรรม
การฝกและซักซอมการดําเนินกิจกรรม (Practice and Rehearsal)
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การดําเนินกิจกรรม (Running Activities)
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7
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ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมที่มีตอโครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
สื่อสารทางธุรกิจ
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมที่มีตอโครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
สื่อสารทางธุรกิจ มีดังนี้
37

37

ระดับความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม
ในสว นนี้จะเปนการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลที่ ไดจากแบบสอบถาม มี วัตถุประสงคเพื่ อ
ศึกษาระดั บความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจในประเด็นตางๆ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยแปลความหมายตามเกณฑคะแนนที่กําหนดไว ดังนี้
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจ มากที่สุด
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจ มาก
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจ ปานกลาง
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจ นอย
37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37
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37

คะแนน นอยกวา 1.50 หมายถึง พึงพอใจ นอยที่สุด
37

37

37

ตารางแสดงความพึ ง พอใจที่ มี ต อ การร ว มกิ จ กรรมค า ยภาษาเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ความคิดเห็น
(SD) ความหมาย อันดับ
(x̄)
สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3.97
0.84
มาก
16
37

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
อุปกรณในการจัดกิจกกรมมีความเหมาะสม
รูปแบบกิจกรรมคายมีความนาสนใจ
กิจกรรมคายสนุกสนานเพลิดเพลิน
ผูนําคายใหคําแนะนํา และดูแลเอาใจใสอยางดี
กิจกรรมคายทําใหพัฒนาทักษะการฟง-พูด
กิจกรรมคายทําใหพัฒนาทักษะการอาน
กิจกรรมคายทําใหพัฒนาทักษะการเขียน
กิจกรรมคายทําใหไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ
กิจกรรมคายทําใหไดทบทวนคําศัพท
กิจกรรมคายทําใหไดรับความรูไวยากรณ
กิจกรรมคายทําใหทบทวนความรูไวยากรณ
กิจกรรมคายทําใหพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ความรูที่ไดรับจากกิจกรรมคายสามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนได
ความรูที่ไดรับจากกิจกรรมคายสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
คาเฉลี่ยรวม

4.08
4.28
4.31
4.31
4.58
4.39
4.22
4.08
4.25
4.36
4.22
4.28
4.28
4.28

0.77
0.67
0.71
0.59
0.61
0.73
0.85
0.79
0.65
0.65
0.83
0.81
0.67
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

14
7
5
6
1
2
12
15
11
3
13
8
9
10

4.33

0.64

มาก

4

4.26

0.71

มาก

-

จากตารางขางตน แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจในระดับมาก ( ˉx =4.26) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวาผู
รวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดหนึ่งประเด็น ไดแก ผูนําคายใหคําแนะนํา และดูแลเอาใจใส
อยางดี ( ˉx =4.58) นอกจากนั้นผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกประเด็น โดยความพึง
พอใจในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก กิจกรรมคายทําใหพัฒนาทักษะการฟง-พูด ( ˉx =4.39) กิจกรรม
คา ยทํ าให ได ทบทวนคํา ศั พท ( ˉx =4.36) ความรูที่ไดรับ จากกิจ กรรมคายสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได ( ˉx =4.33) ตามลําดับ
37

37

37

37
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อยางไรก็ตาม ประเด็นความพึงพอใจสามอันดับสุดทาย ไดแก กิจกรรมคายทําใหไดรับความรู
ไวยากรณ ( ˉx =4.22) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ( ˉx =4.08) และกิจกรรมคายทําให
พัฒนาทักษะการเขียน ( ˉx =4.08) ตามลําดับ
ดังนั้น ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานโครงการนี้ จึงควรนําผลการวิเคราะหความ
พึงพอใจขางตนมาทบทวนกระบวนการดําเนินการและประเมินกระบวนการ โดยสรุปประเด็นไวดังนี้ คือ
ควรปรับเปลี่ยนสถานที่ใหมีความสะดวกสบายขึ้น ไมจัดกลางแจง รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมที่สงเสริมการใช
ทักษะการเขียน และไวยากรณ
37
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