
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจ 
 

1.  ความสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)  
(สามารถใสความสอดคลองไดมากกวา 1 กระบวนหรือ 1 ตัวบงช้ี) 

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. นักศึกษาพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

2. นักศึกษาพัฒนาทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม 

 

3. การบรรลุเปาหมายของโครงการ  

1. การบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณ 

แผน:  รอยละ 100 ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปท่ี 2 เขารวมโครงการ 
ผล:  นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปท่ี 2 ท้ังหมดจํานวน 71 คนเขารวมโครงการ 

(เปนจํานวนนักศึกษาคงอยูปจจุบันท้ังหมด) 

แผน: รอยละ 95 ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร 
และหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปท่ี 1 เขารวมโครงการ 

ผล:  นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และหลักสูตร

ภาษาอังกฤษชั้นปท่ี 1 จํานวน 76 คนเขารวมโครงการ จากท้ังหมด 96 คน คิดเปนรอย

ละ 79    

2. การบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ 

1) แผน: นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นป ท่ี  2 มีความรูความเขาใจในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยผานการทดสอบระหวางการเตรียม

กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมคายภาษา ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  
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ผล: รอยละ 91.5 ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปท่ี 2 จํานวนท้ังสิ้น 71 คน เกิด

ความรูความเขาใจในกระบวนการจัดคายภาษาอังกฤษ โดยผานการทดสอบระหวางการเตรียมกิจกรรม

และหลังการจัดกิจกรรมคายภาษา ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  

2) แผน: นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปท่ี 2 มีความรูความเขาใจในระดับมากเรื่อง

ทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคมท่ีเรียนรูจากการดําเนินโครงการ 

ผล: จากการเขียนสะทอนความคิดเพ่ือประเมินตนเอง นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นป

ท่ี 2 มีความรูความเขาใจในระดับมากเรื่องทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคมท่ีเรียนรูจากการ

ดําเนินโครงการ  

3) แผน: นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และหลักสูตร

ภาษาอังกฤษชั้นปท่ี 1 มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด ตอการรวมโครงการคายภาษาเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ผล: ในภาพรวมความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม (นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ท่ีมีตอการรวมกิจกรรมคายภาษาเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

 

4. การดําเนินการและกิจกรรม 

1. นักศึกษาชั้นปท่ี 2 เรียนรูกิจกรรมคายรูปแบบตางๆ โดยบูรณาการเชิงรุก จัดการเรียนรู

แบบ Active Learning  

2. นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ออกแบบกิจกรรม  

3. นักศึกษาชั้นปท่ี 2 จัดเตรียมอุปกรณและสื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรม 

4. นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ซักซอมการดําเนินกิจกรรม 

5. นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ดําเนินกิจกรรมคายภาษา 

6. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 รวมกิจกรรมคายภาษา 

7. ประเมินความสามารถทางภาษาระหวางการเตรียมกิจกรรมและหลังกิจกรรมคาย 

8. สอบถามความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม ระหวาง

การเตรียมกิจกรรมและหลังกิจกรรมคาย 

9. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการรวมกิจกรรมภาษา 

กําหนดการ 

08.15-08.45 ลงทะเบียน 
08.45-09.15 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
09.15-10.00 กิจกรรมเกมและเพลง  
09.45-10.30 กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
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10.45-12.00 กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (ตอ) 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 กิจกรรมการสื่อสารขามวัฒนธรรม (ไทย-ตะวันตก) 

14.00-14.15 พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

14.15-15.30 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. นักศึกษาพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

2. นักศึกษาพัฒนาทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม 

  

8. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรูและสามารถใชทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ปฏิบัติงานในสายงานทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานในอนาคต ไดแก การ
วางแผน การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การสรุปและประเมินผล ภาวะผูนํา การทํางาน
เปนทีม การใชสื่อและเทคโนโลยี และการมีเจตคติท่ีดี 

 

9. อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

 กิจกรรมคายภาษาตองการพ้ืนท่ีโลงกวางเพ่ือใชจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาจํานวนประมาณ 

150 คน จึงจําเปนตองใชสถานท่ีจัดกิจกรรมหลักคือบริเวณหนาอาคาร 2 และบริเวณลานกิจกรรมชั้น 2 

หนาอาคาร 1 ซ่ึงมีอากาศถายเทไมมาก คอนขางรอน  

10. ขอเสนอแนะ 

 ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานโครงการนี้ ไดทบทวนกระบวนการดําเนินการและ

ประเมินกระบวนการ โดยสรุปประเด็นไวดังนี้ คือ ควรปรับเปลี่ยนสถานท่ีใหมีความสะดวกสบายข้ึน ไมจัด

กลางแจง รวมท้ังเพ่ิมเติมกิจกรรมท่ีสงเสริมการใชทักษะการเขียนและไวยากรณ 
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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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37ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมท่ีมีตอโครงการคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ

ส่ือสารทางธุรกิจ 

37ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมท่ีมีตอโครงการคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ

สื่อสารทางธุรกิจ มีดังนี้ 

 

37ระดับความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม     

37ในสวนนี้จะเปนการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาระดับความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการคายภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารทางธุรกิจในประเด็นตางๆ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยแปลความหมายตามเกณฑคะแนนท่ีกําหนดไว ดังนี้   

37คะแนน 374.51-5.00  หมายถึง  37พึงพอใจ37มากท่ีสุด 
37คะแนน 373.51-4.50  หมายถึง  37พึงพอใจ37มาก 
37คะแนน 2.51-3.50  หมายถึง  37พึงพอใจ37ปานกลาง 
37คะแนน 371.51-2.50  หมายถึง  37พึงพอใจ37นอย 
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37คะแนน37นอยกวา 1.50 หมายถึง  37พึงพอใจ37นอยท่ีสุด 

 

ตารางแสดงความพึงพอใจท่ีมีตอการรวมกิจกรรมคายภาษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ   

ความคิดเห็น (x ̄)  (SD) 37ความหมาย อันดับ 

สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.97 0.84 มาก 16 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  4.08 0.77 มาก 14 
อุปกรณในการจัดกิจกกรมมีความเหมาะสม 4.28 0.67 มาก 7 
รูปแบบกิจกรรมคายมีความนาสนใจ 4.31 0.71 มาก 5 
กิจกรรมคายสนุกสนานเพลิดเพลิน 4.31 0.59 มาก 6 
ผูนําคายใหคําแนะนํา และดูแลเอาใจใสอยางดี 4.58 0.61 มากท่ีสุด 1 
กิจกรรมคายทําใหพัฒนาทักษะการฟง-พูด 4.39 0.73 มาก 2 
กิจกรรมคายทําใหพัฒนาทักษะการอาน 4.22 0.85 มาก 12 
กิจกรรมคายทําใหพัฒนาทักษะการเขียน 4.08 0.79 มาก 15 
กิจกรรมคายทําใหไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ 4.25 0.65 มาก 11 
กิจกรรมคายทําใหไดทบทวนคําศัพท 4.36 0.65 มาก 3 
กิจกรรมคายทําใหไดรับความรูไวยากรณ   4.22 0.83 มาก 13 
กิจกรรมคายทําใหทบทวนความรูไวยากรณ 4.28 0.81 มาก 8 
กิจกรรมคายทําใหพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 4.28 0.67 มาก 9 
ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมคายสามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนได 

4.28 0.61 มาก 10 

ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมคายสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

4.33 0.64 มาก 4 

คาเฉลี่ยรวม 4.26 0.71 มาก - 
    

37จากตารางขางตน แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอโครงการคาย

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจในระดับมาก 37( x̄ =4.26) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวาผู

รวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดหนึ่งประเด็น 37ไดแก ผูนําคายใหคําแนะนํา และดูแลเอาใจใส

อยางดี ( x̄ =4.58) นอกจากนั้นผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกประเด็น โดยความพึง

พอใจในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก 37กิจกรรมคายทําใหพัฒนาทักษะการฟง-พูด  ( x̄ =4.39) กิจกรรม

คายทําใหไดทบทวนคําศัพท ( x̄ =4.36) ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมคายสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได ( x̄ =4.33) ตามลําดับ  
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อยางไรก็ตาม ประเด็นความพึงพอใจสามอันดับสุดทาย ไดแก กิจกรรมคายทําใหไดรับความรู

ไวยากรณ ( x̄ =4.22) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ( x̄ =4.08) และกิจกรรมคายทําให

พัฒนาทักษะการเขียน ( x̄ =4.08) ตามลําดับ  

 ดังนั้น ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานโครงการนี้ จึงควรนําผลการวิเคราะหความ

พึงพอใจขางตนมาทบทวนกระบวนการดําเนินการและประเมินกระบวนการ โดยสรุปประเด็นไวดังนี้ คือ 

ควรปรับเปลี่ยนสถานท่ีใหมีความสะดวกสบายข้ึน ไมจัดกลางแจง รวมท้ังเพ่ิมเติมกิจกรรมท่ีสงเสริมการใช

ทักษะการเขียน37และไวยากรณ 

 

 

รายงานโดย นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 


