สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 3 สาขาวิชา
กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ)
กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
ประจาปีงบประมาณ 2559

วันที่ 25 เมษายน 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1

คานา
โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขาวิชาจัดขึ้นสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
และหอประชุม ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้

1. เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขา
2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ทาความรู้จักกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 สาขา
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการทางานในอนาคตได้
โครงการดังกล่ าวได้ดาเนิ น การวัน ที่ 25 เมษายน 2559 โดยมี นักศึก ษาสสาขาวิช าภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จานวน 400 คนเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ซึ่ง
รายงานผลโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมในปีถัดไป
ลงชื่อ............................................................
(อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขา)
ผู้จัดทารายงานการดาเนินงานโครงการ

ลงชื่อ............................................................
(อาจารย์นารีมา แสงวิมาน)
2

ประธานสาขาวิชา

สารบัญ
หน้า
คานา

2

สารบัญ

3

ข้อมูลในส่วนของโครงการ

4

ผลการประเมินโครงการ

13

ภาคผนวก

16

3

ส่วนที่1: ข้อมูลในส่วนของโครงการ
1. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
แผนงาน
แผนพัฒนานักศึกษา
แผนงานรอง
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
งาน/โครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 01, 1: ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
0102 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดที่
1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทา/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี
3. โครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
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4. โครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินของสกอ. และ สมศ.
สกอ. ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สมศ. –
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขา หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
6. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)และ
สาขาวิช าภาษาอั งกฤษธุร กิจ (ศศ.บ.) ปั จ จุบั นได้จั ดการเรีย นการสอนให้ กั บนั กศึ ก ษาเพื่ อเน้น การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร
ดังนั้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขาจึงตระหนักถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้ง 3 สาขาวิชาได้มี
โอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นาความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษาในแต่ละรายวิชามาจัดแสดงผลงาน ทั้งยังเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรอีกด้วย
การจัดโครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขาวิชานั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และยังแสดงถึงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาต่อไป
7. วัตถุประสงค์โครงการ
7.1เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขา
7.2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ทาความรู้จักกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 สาขา
7.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการทางานในอนาคตได้
8. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จานวน 400 คน
9. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
1554804
วิธีสอนภาษา 2
1553702
การนาเสนอ
1554903
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
1552202
การแปลทั่วไป 1
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1552101
1553404
1554803

การเรียนภาษาอังกฤษจาการแสดง
วัฒนธรรมของผู้พูดภาษาอังกฤษ
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
1552102
การเขียนอนุเฉท
1554905
การวิจัยเบื้องต้นด้านภาษาและการสื่อสาร
1552101
การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
1552601
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
1553303
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
1553304
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
1552202
การแปลทั่วไป 1
1554204
การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์
1533102
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
1533103
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2
1551107
การเขียนตามรูปแบบ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
1551101
การฟัง-พูด 1
1551102

การฟัง-พูด 2

1552617

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2

1554303

นวนิยายกับสังคม

1553206

การแปลทางธุรกิจ

1551610

การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

1553611

ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน

1554801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

1553613

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ

10. รูปแบบกิจกรรม
10.1 ประธานสาขาทั้ง 3 สาขาวิชานัดประชุมคณาจารย์ในสาขาทั้งหมด
10.2 เขียนขออนุมัติโครงการ
10.3 ติดต่อสถานที่
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10.4 ดาเนินโครงการ
10.5 สรุปการจัดโครงการ
11. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 25 เมษายน 2559
12. สถานที่ดาเนินการ
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 2
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (output)
กิจกรรม

กิจกรรม โครงการจัดแสดง
ผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ค.บ)

กิจกรรม โครงการจัดแสดง
ผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)

กิจกรรม โครงการจัดแสดง
ผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (ศศ.บ.)

ปี 2558
ไตรมาส 1
(ต.ค.58 – ธ.ค.58)

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2559
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.59 – มี.ค.59)
(เม.ย.59 - มิ.ย.59)

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

0

0

70.00

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ระดับ

0

0

3.50

0

ร้อยละ

0

0

70.00

0

ระดับ

0

0

3.50

0

ร้อยละ

0

0

70.00

0

ระดับ

0

0

3.50

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ไตรมาส 4
(ก.ค.59 - ก.ย.59)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขา
2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ทาความรู้จักกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 สาขา
3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการทางานในอนาคตได้
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยนับ

กิจกรรม โครงการจัดแสดง
ผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ค.บ)
กิจกรรม โครงการจัดแสดง
ผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)
กิจกรรม โครงการจัดแสดง
ผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (ศศ.บ.)

รวมทั้งสิ้น

ปี 2558
ไตรมาส 1
(ต.ค.58 – ธ.ค.58)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ปี 2559
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.59 – มี.ค.59)
(เม.ย.59 - มิ.ย.59)

ไตรมาส 4
(ก.ค.59 - ก.ย.59)

กิจกรรม

20,200.00

0.00

0.00

20,200.00

0.00

กิจกรรม

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

กิจกรรม

29,800.00

0.00

0.00

29,800.00

0.00

งบประมาณที่ใช้
ใช้งบประมาณจานวนเงิน 70,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดของงบประมาณแบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้
กิจกรรมที่ 1

โครงการจัดแสดงผลงานผลงานของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ)
จานวนเงิน 20,200.00 บาท รหัสกิจกรรม 203101290521

หมวด

ชื่อกิจกรรม/รายการ

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

- ค่าเช่าเครื่องเสียงจานวนประจาซุ้ม 1 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท
- ค่าเช่าชุดการแสดง จานวน 10 ชุด ๆ 500 บาท
- ป้ายประจาซุม้ ขนาด 3 x 1 เมตร จานวน 6 อัน ๆ ละ 500 บาท
- กระดาษ A4 จานวน 15 รีม ๆ ละ 115 บาท
- กระดาษอังกฤษคละสีราคา จานวน 60 แผ่น ๆ ละ 7 บาท
- แผ่นโฟมขนาด 1 นิ้ว จานวน 6 แผ่นๆละ 30 บาท
- แผ่นโฟมขนาด 2 นิ้ว จานวน 6 แผ่นๆ ละ 60 บาท
- ริบบิ้นเบอร์ 9 คละสี 5 ม้วน ๆ ละ 30 บาท
- ริบบิ้นขนาดเบอร์ 5 คละสี 5 ม้วน ๆ ละ 22 บาท
- เทปกาวสีขาวขนาด 1 นิ้ว 7 ม้วน ๆ ละ 25 บาท
- เทปกาวสีขาวขนาด 2 นิ้ว 3 ม้วน ๆ ละ 45 บาท
- กาวลาเท็กซ์กระปุกใหญ่ 6 กระปุก ๆ ละ 59 บาท
- กระดาษแข็งคละสี 12 แผ่น ๆ ละ 8 บาท
- กระดาษสีบางคละสี 60 แผ่น ๆ ละ 6 บาท

จานวนเงิน
(บาท)
2,500.00
5,000.00
3,000.00
1,725.00
420.00
180.00
360.00
150.00
110.00
175.00
135.00
354.00
96.00
360.00
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- ปากกาเคมี จานวน 6 กล่อง ๆ ละ 125 บาท
- ปากกาน้าเงิน จานวน 12 กล่อง ๆ ละ 200 บาท
- ดินสอกดกล่อง จานวน 9 กล่อง ๆ ละ 200 บาท
- แฟ้มสอดไส้ ขนาด A4 จานวน 7 อัน ๆ ราคา 55 บาท
- ค่าจัดทารูปเล่มสรุปโครงการ จานวน 3 เล่มๆ ละ 100 บาท
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 2
หมวด
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

750.00
2,400.00
1,800.00
385.00
300.00
20,200.00

โครงการจัดแสดงผลงานผลงานของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ)
จานวน 29,800.00 บาท รหัสกิจกรรม 203101290621
ชื่อกิจกรรม/รายการ
- ค่าเช่าเครื่องเสียงจานวนประจาเวทีกลาง 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท
- ค่าเช่าชุดการแสดงจานวน 10 ชุด ๆ ละ 500 บาท
- รางวัลสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ สมุด ปากกา และแฟ้มใส่เอกสาร ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งซุม้ เช่น ฟาง ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆได้แก่
ปากกาสี จานวน 10 กล่อง ๆ ละ 125 บาท
กระดาษ A 4 จานวน 10 รีม รีมๆละ 115 บาท
กระดาษกาวสองหน้า จานวน 6 ม้วน ๆละ 195 บาท
กระดาษแข็ง จานวน 30 แผ่นๆ ละ 8 บาท

จานวนเงิน
(บาท)
3,500.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
1,250.00
1,150.00
1,170.00
320.00
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กระดาษสี จานวน 100 แผ่นๆ 8 บาท
ที่เย็บกระดาษจานวน 10 อันๆละ 120 บาท
กาว จานวน 10 กระปุกๆละ 59 บาท
กรรไกร จานวน 5 อันๆ 60 บาท
สเปรย์สีพ่น จานวน 7 กระป๋อง ๆละ 50 บาท
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็ก จานวน 15 แผ่น ๆละ 30 บาท
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ จานวน 21 แผ่น ๆละ 45 บาท
แผ่นโฟมขนาด 2 นิ้ว จานวน 15 แผ่น ๆละ 60 บาท
สีไม้จานวน 10 กล่องๆละ 235 บาท
สีเทียนจานวน 8 กล่องๆ 50 บาท
หมึกพิมพ์รุ่น HP2010 จานวน 1 หลอดๆละ 2,300 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 3x1เมตรบนเวทีกลาง จานวน 1 ป้ายๆละ 500 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 3x1เมตรประจาซุ้ม จานวน 1 ป้ายๆละ 500 บาท
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 2x1 เมตร จานวน 1 ป้ายๆละ 200 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารสรุปโครงการ จานวน 3 เล่ม เล่มละ 100 บาท
- แบบประเมินแผ่นละ 0.50 บาทจานวน 100 แผ่น

350.00
1,200.00
590.00
300.00
600.00
450.00
945.00
900.00
1,175.00
400.00
2,300.00
500.00
200.00
300.00
200.00
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3
หมวด
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

29,800.00

โครงการจัดแสดงผลงานผลงานของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)
จานวนเงิน 20,000.00 บาท รหัสกิจกรรม 203101290721
ชื่อกิจกรรม/รายการ
- ค่าเช่าชุดประกอบการแสดงจานวน 5 ชุด ๆละ 500 บาท
- ค่าอัดรูป
- ค่าจ้างทาวิดีทัศน์
- แผ่น CD จานวน 1 กล่อง ๆละ 250 บาท

จานวนเงิน
(บาท)
2,500.00
1,000.00
2,000.00
250.00
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- กระดาษกาวสองหน้า จานวน 6 ม้วน ๆละ 195 บาท
- ค่าพริ้นท์เอกสารสี จานวน 17 แผ่น ๆละ 30 บาท
- กระดาษ A4 จานวน 10 รีม ๆละ 115 บาท
- ลวดเย็บกระดาษ จานวน 1 กล่อง ๆละ 145 บาท
- ที่เย็บกระดาษ จานวน 8 อัน ๆละ 120 บาท
- สมุด จานวน 20 เล่ม ๆละ 39 บาท
- ปากกาเมจิคละสี จานวน 10 แพ็ค ๆละ 75 บาท
- ปากกา จานวน 5 กล่อง ๆละ 180 บาท
- แผ่นโฟมขนาด 1 นิ้ว จานวน 15 แผ่น ๆละ 30 บาท
- แผ่นโฟมขนาด 2 นิ้ว จานวน 15 แผ่น ๆละ 60 บาท
- กระดาษแข็งคละสี จานวน 20 แผ่น ๆละ 8 บาท
- ปากกาไฮไลท์ จานวน 15 ด้าม ๆละ 15 บาท
- กระดาษอังกฤษคละสี จานวน 50 แผ่น ๆละ 7 บาท
- กระดาษสีบางคละสี จานวน 80 แผ่น ๆละ 6 บาท
- กาวลาเท็กซ์กระปุกใหญ่ จานวน 5 กระปุก ๆละ 59 บาท
- กาว UHU จานวน 10 หลอด ๆละ 45 บาท
- มีดคัตเตอร์ จานวน 10 อัน ๆละ 35 บาท
- เชือกฟาง จานวน 10 ม้วน ๆละ 35 บาท
- เทปกาวสีขาวขนาด 1 นิ้ว จานวน 5 ม้วน ๆละ 25 บาท
- เทปกาวสีขาวขนาด 2 นิ้ว จานวน 10 ม้วน ๆละ 45 บาท
- กรรไกร จานวน 10 อัน ๆละ 60 บาท
- สเปรย์สีพ่น จานวน 7 กระป๋อง ๆละ 50 บาท
- ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็ก จานวน 15 แผ่น ๆละ 30 บาท
- ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ จานวน 20 แผ่น ๆละ 45 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 3 เมตร X 1 เมตร จานวน 1 ป้าย ๆละ 500 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารสรุปโครงการ จานวน 3 เล่ม ๆละ 100 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน จานวน 400 แผ่น ๆละ 0.50 บาท
รวมทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,170.00
510.00
1,150.00
145.00
960.00
780.00
750.00
900.00
450.00
900.00
160.00
225.00
350.00
480.00
295.00
450.00
350.00
350.00
125.00
450.00
600.00
350.00
450.00
900.00
500.00
300.00
200.00
20,000.00
70,000.00
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แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2) แบบประเมินความพึงพอใจ
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
1) รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2) ร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
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กาหนดการโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 3 สาขาวิชา
กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 2
กาหนดการ
08.30 น. – 09.00 น.

แนะนาซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ของ 3 สาขาวิชา

09.00 น. – 09.30 น.

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.สมหมาย เปียถนอม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.30 น. – 09.50 น.

กิจกรรมเวทีคนเก่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
อดีตนักศึกษารุ่นพี่ นางสาวจันทร์พิมพ์ รังสี นางสาววันนา โมราทอง
นายวิชา ระดมกิจ นายวรสิทธิ์ จีนกระจันและนางสาวน้าอ้อย สงสุวงษ์
ดาเนินรายการโดย นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่นและนางสาวอุบลรัตน์ อินทร์ยงค์

09.50 น. – 10.10 น.

กิจกรรมเวทีคนเก่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายชัยธวัช สิริประภาพรรณ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวมณีวรรณ ลือชาอภิชาตกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายทศพร แซ่ลี้
ดาเนินรายการโดยนายชยุตม์ ตระกูลสุนทรและนายทนงศักดิ์ อธินาถจิรสุข

10.10 น. – 10.30 น.

กิจกรรมเวทีคนเก่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นางสาวศุภวรรณ จันแก้ว และ นายณัฐวุฒิ บุญทรง
นักศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ นายพันธกานต์ พวงบุบผา และนายธนิน วัฒนมงคลศิลป์
13

นักศึกษาชั้นปี 3 ได้แก่ นางสาวลลิตา วิยะกัน และ นายบัณฑิต ธรรมทิพย์สกุล
ดาเนินรายการโดย นางสาวศิรประภา หงส์ศุภางค์พันธุ์ และนางสาวธนภรณ์ ธน
สมบัติ
10.30 น. – 11.30 น.

กิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
- กิจกรรมชมคลิปนาชมพระปฐมเจดีย์ (รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น: English for Local Tourism) โดยนายพันธกานต์ พวงบุบผา และ นาย
ธนิน วัฒนมงคลศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- กิจกรรมชมคลิปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น
(รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่น: English for Local Tourism)
โดยนางสาวสุชาดา ทองประศรี และนายบัณฑิต ธรรมทิพย์สกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3
- กิจกรรมการอ่านบทกลอนภาษาอังกฤษ “A Red Red Rose” (รายวิชาร้อยกรอง
ภาษาอังกฤษ: English Poetry) โดยนางสาวยุวดี หงษ์เวียงจันทร์ และนางสาว
ธัญญารัตน์ พันชู นักศึกษาชั้นปีที่ 3
- กิจ กรรมการร่ว มบรรเลงและขับร้องเพลงจากบทกลอนภาษาอังกฤษ
“A Red Red Rose” (รายวิชาวรรณคดีเบื้องต้น: Introduction to Literature) โดย
นางสาววริศรา ลิ้มสกุล นางสาวสุรัชดา แพทย์ยาไทย
นางสาววาณิชา ยี่โถหุ่น และนายภพธัญศรุต ยศธนะเพิ่มพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 2

11.30 น. – 13.00 น.

การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ (ค.บ.) เรื่อง The Adventure of Rose ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 56/23 (รายวิชา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง:
English Language Learning through Drama)

13.00 น. – 13.30 น.

กิจกรรมการแสดงเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling โดยนางสาวปณิตา นิล
สุวรรณ ชั้นปีที่ 1และนางสาวมธุริน ประวงษ์ ชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ค.บ.)

13.30 น. – 14.00 น.

กิจกรรม Back to the board จากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
หมู่เรียน 57/16 จากรายวิชาGrammar for Communication 2

14.00 น. – 15.00 น.

การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง Melmeg (รายวิชา การเรียนภาษาอังกฤษด้วย
การแสดง: English Language Learning through Drama) โดย นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) หมู่เรียน 57/44
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15.00 น. – 15.10 น.

กิจกรรมการแสดง Product Presentation จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 56/51 (รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทาง
ธุรกิจ Business Presentation)

15.10 น. – 15.25 น.

กิจกรรมการแสดง Airlines Dance จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 57/39 (รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน )

15.25 น. – 15.45 น.

การแสดงชุด Love from Midsummer Night's Dream to The Great Gatsby
จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) หมู่เรียน 56/51 (รายวิชา นว
นิยายกับสังคม Novel and Society)

15.45 น. – 16.00 น.

ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ
____________________________

ผลการประเมินโครงการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอโครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ ชาย = 39 คน (14.79%), หญิง = 217 คน (82.21%)
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 34 คน (13.28%)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 130 คน (50.79%)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 61 คน (23.82%)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 31 คน (12.11%)
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จานวน 77 คน (30.07%)
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จานวน 43 คน (16.81%)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จานวน 55 คน (21.48%)
อื่นๆ จานวน 54 คน (31.64%)
4. ท่านรับทราบข่าวสารจากการจัดกิจกรรม English Day จาก
4.1 อาจารย์ผู้สอน/ อาจารย์ที่ปรึกษา จานวน 243 คน (94.92%)
4.2 ป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 6 คน (2.35%)
4.3 สื่อสังคมออนไลน์/ เว็บไซต์ จานวน 4 คน (1.56%)
4.4 อื่นๆ จานวน 3 คน (1.17%)
5. กิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม
5.1 ซุ้มกิจกรรมของ 3 สาขา จานวน 191 คน
5.2 การแสดงบนเวทีของ 3 สาขา จานวน 61 คน
5.3 กิจกรรมเวทีคนเก่งจาก 3 สาขา จานวน 37 คน
5.4 การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ จานวน 58 คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ English Day
1. การประชาสัมพันธ์
1.1 ข่าวสารการจัดโครงการ English Day จากอาจารย์ผู้สอน / ที่ปรึกษา = 3.54
1.2 ข่าวสารการจัดโครงการ English Day จากแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ = 3.43
1.3 ข่าวสารการจัดโครงการ English Day จากสังคมออนไลน์/ เว็บไซต์= 3.40
2. ด้านกิจกรรม
การจัดซุ้มกิจกรรม
2.1 รูปแบบการจัดซุ้มกิจกรรมของ 3 สาขาในภาพรวม = 3.63
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กิจกรรมเวทีคนเก่ง
2.2 การแบ่งปันประสบการณ์ของวิทยากรรับเชิญ = 3.62
2.3 การดาเนินรายการของพิธีกร = 3.60
2.4 การจัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง 3 สาขาในภาพรวม = 3.66
2.5 รูปแบบการจัดแสดงบนเวที = 3.62
3. การดาเนินการ
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ = 3.46
3.2 ความเหมาะสมของสถานที่ = 3.57
3.3 ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ = 3.53
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
4.1 ความเข้าใจที่มีต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้งสามสาขา = 3.57
4.2 ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทางานในอนาคต = 3.63
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ร้อนมากๆ
2. สถานที่มันแคบไป แล้วทาให้ร้อนมาก
3. ร้อนมากค่ะ อยากให้มีเครื่องระบายความร้อน, แอร์, หรือย้ายสถานที่ไปจัดในที่ที่อากาศเย็นสบายกว่านี้
4. พื้นที่แออัด และไม่ควรจัดในระยะเวลาที่ใกล้จะปิดภาคเรียน
5. อากาศร้อนในตอนบ่าย
6. ควรเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
7. ควรกระชับเวลาให้สั้นลงและเพิ่มพัดลม
8. สถานที่จัดงาน English Day อากาศไม่ถ่ายเท ร้อนอบอ้าว ทาให้เสียสมาธิในการฟัง ได้รับความรู้ไม่เต็มที่
9. อากาศร้อนอบอ้าว หายใจไม่ออก
10. น่าจะหาสถานที่ที่ลมพัดเย็นกว่านี้นะคะ เกมส์สนุกมากๆ
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ภาคผนวก
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 3 สาขาวิชา
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กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ)
กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
กิจกรรม โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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