
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาสมรรถนะในการท างานและการจัดสัมมนาทางธุรกิจ  
BE Tea Party 2018 “Smart BE: The Road to Thailand 4.0” 
ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)  
 

กระบวนการ :   SDU 1-A2 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษ SDU Spirit สุข 
   ภาวะ 
ตัวบ่งชี้ :  1-A2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตาม SR8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU  

Spirit) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน   
กระบวนการ :  SDU 1-B2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated 

Active  Learning)  
ตัวบ่งชี้ :  1-B2.1 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active 

Learning) 
 
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. นักศึกษาได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและด้านการตลาด 
2. นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพ่ิมทักษะการสื่อสารในสายงานทางด้านธุรกิจ 
3. นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการท างานเป็นทีม 

 
2. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
 การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ  

นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการร่วมโครงการ BE Tea Party 
2018 “Smart BE: The Road to Thailand 4.0”  

 
3. การด าเนินการและกิจกรรม 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เรียนรู้กิจกรรมการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ โดยบูรณาการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ก าหนดหัวข้อ ออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการสัมมนา 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัด
สัมมนา 
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 จัดกิจกรรมสัมมนา 
ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปิ่นน้อย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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4. งบประมาณด าเนินการ 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 11,700 บาท  

          1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
-  ค่าตอบแทนวิทยากร   2,400 บาท             

                    -  ค่าใช้สอย     5,400  บาท 
 ประกอบด้วย อาหารว่างและเครื่องดื่ม    
 (2 มื้อ x มื้อละ 30 บาท x จ านวน 90 คน) 

 - ค่าวัสดุ    3,900 บาท 
  ประกอบด้วย ค่าส าเนาเอกสาร 2,000 บาท 
   ค่าวัสดุส านักงาน  1,900  บาท 
   รวมเป็นเงิน   11,700   บาท 

สรุปผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะในการท างานและการจัดสัมมนา

ทางธุรกิจ BE Tea Party 2018 “Smart BE: The Road to Thailand 4.0” วันที่ 12 พฤษภาคม 2561       
ณ ห้องปิ่นน้อย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการส ารวจความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน เป็นชายจ านวน 13 คน และหญิงจ านวน 27 คน พบว่า ปัจจัยด้านความ
พึงพอใจ 3 อันดับแรกที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  อันดับที่ 2 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 และอันดับที่ 3 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

53.85 
3. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 43.59 
4. เนื้อหาการบรรยายมีความครบถ้วน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46.15 
5. การตอบข้อซักถามของวิทยากรมีความชัดเจน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

61.54 
6. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนเข้าฟังการบรรยาย ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46.15 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.28 
8. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 43.59 
9. ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

46.15  
10. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการนี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 56.41 

 
5.  ผลผลิตของโครงการ 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและด้านการตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. นักศึกษาพัฒนาทักษะการการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษามีทักษะในการท างานเป็นทีม 
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6.  ประโยชน์ที่ได้รับจากกการด าเนินโครงการ 
1. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการด าเนินธุรกิจ สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup  
2. นักศึกษามีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3. นักศึกษามกีารสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการท างานในอนาคต 

 
7.  อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

- 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 - 
ภาพกิจกรรม 
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