
 
 

 

รายงานผล 

โครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต 

 
 

ระหว�างวันท่ี 23 - 24  กรกฎาคม 2559 ณ ห)อง 1201 (ตึกใหม�)  

คณะมนษุยศาสตร4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



สารบญั 
 
 

� รายงานผลโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต 
� หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฯ 
� โครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต 
� กําหนดการโครงการฯ 
� แบบประเมินผลโครงการฯ  
� คําส่ังแต(งต้ัง 
� รายช่ือผู*เข*าร(วมโครงการฯ 
� หนังสือเชิญวิทยากร 
� เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร 
� ตัวอย(างแบบบันทึกความรู*ที่ได*รับหลังเข*าร(วมโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 



ปรบัปรุงเดือนกมุภาพนัธ์ ���� (QA-HU) 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อ : โครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต 
2. วัตถุประสงค(การจัดโครงการ 

 1. เพ่ือให�นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มีทักษะสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือให�นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มีความรู�ท่ีสามารถนําไปปรับใช�ในการเรียนได� 

3. หน,วยงาน / ผู/รับผิดชอบ โครงการ 

� ฝ1าย…………………………………………………………………….… 
     ช่ือผู�รับผิดชอบโครงการ 

......................................................................................... 

� ภาควิชาภาษาศาสตร(  
     ช่ือผู�รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย2 ดร. อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ ์

นิสิตหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ช้ันป7ท่ี 1 และฃั้นป7ท่ี 2 จํานวน 80 คน 

 
4. ระยะเวลาและสถานท่ีจัดโครงการ 

วัน /เดือน /ป5  
ท่ีจัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน / เดือน / ป7) 

สถานท่ีจัดโครงการ 

  ระหว=างวันท่ี 23 – 24  กรกฎาคม 2559 2 วัน 
ณ ห�อง 1201 (ตึกใหม=) คณะ

มนุษยศาสตร2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก,อน / ดําเนินการตามข/อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

ข/อเสนอแนะจากคร้ังก,อน (ถ/ามี) รายละเอียดการดําเนินงานท่ีปรับเปลี่ยนในคร้ังนี ้

- - 

 
6. งบประมาณ   

ป5งบประมาณ พ.ศ. 2559 

แหล,งงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ได/รับ ใช/จริง 

� งปม. แผ=นดิน �  เงินอุดหนุน 
� รายจ=ายอ่ืน 
� งบดําเนินงาน 

79,800 79,800 

� งปม.รายได�      

� นอกงบประมาณ  / ไม=ใช�   
งบประมาณ 

ระบุแหล=งท่ีมา
........................................................ 
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แผนงาน ผลผลิต 
 � ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
� ส=งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
� อนุรักษ2 ส=งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 �  ผู�สําเรจ็การศึกษาด�านสังคมศาสตร2 
� ผลงานการให�บริการวิชาการ 
� ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

� ผลงานวิจัยเพ่ือสร�างองค2ความรู� 
7. สนับสนุนพันธกจิ / สอดคล/องกบัแผนยุทธศาสตร(มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล/องกับแผนปฏบัิติการคณะฯ / สอดคล/องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

� สนับสนุนพันธกจิ 
� ผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคณุภาพและคุณธรรมให�แก=สังคม โดยผ=านกระบวนการเรียนรู�และสังคมแห=งการเรียนรู�  
� สร�างสรรค2งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมคุีณภาพ มีประโยชน2อย=างยั่งยืนต=อสังคม ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 
� บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต�องการของชุมชนและสังคม  
� สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
� พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคณุภาพ และธรรมาภิบาล 

� ความสอดคล/องกับยุทธศาสตร( 15 ป5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
  SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร�างปHญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 
 SAP 4 โครงการเพ่ิมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศในและนอกหลักสูตร 

� ความสอดคล/องกับแผนปฏิบัติการประจําป5ของคณะมนษุยศาสตร( (พ.ศ. 2556-2559) ป5งบประมาณ พ.ศ. 2559  
   ประเด็นยุทธศาสตร(ท่ี 1   พัฒนากระบวนการเรียนรู�ในสาขามนุษยศาสตร2ให�มีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
 เปPาประสงค( 1.1  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 
  ตัวชี้วัด 2  ร�อยละของโครงการท่ีนิสติเข�าร=วมมีทักษะสื่อสาร (ภาษาไทย อังกฤษ ภาษาต=างประเทศอ่ืน  
     ICT Literacy) ตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ิมข้ึน  
  ตัวชี้วัด 4  ร�อยละของโครงการท่ีนิสติเข�าร=วมมีความรู� ทักษะปHญญา สารสนเทศ และสื่อ 
     เทคโนโลยี (scientific literacy, media literacy) เพ่ิมข้ึน    
ความสอดคล/องกับการประกนัคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 
         ตัวบ,งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร 

  องค(ประกอบท่ี 3 นิสิต 
     ตัวบ,งชี้ 3.2 (สกอ. 3.2) การส=งเสริมและพัฒนานิสติ 
        ข/อ13 การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรยีนรู�ในศตวรรษท่ี 21 

การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบุ  ถ�ามี) 
บูรณาการกับการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสตูรฯ ท่ีเปcดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ป7การศึกษา 2559 

8. สรุปลักษณะของกจิกรรมท่ีจัดในโครงการ   
โครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรยีนและทักษะชีวิต มรีะยะเวลาการจัดโครงการ 2 วัน คือวันท่ี 23 และ 24 มิถุนายน 2559 

กิจกรรมแบ=งเปdนช=วงเช�าและช=วงบ=าย โดยแบ=งนิสิตเปdน 7 กลุ=ม และมีวิทยากรบรรยายประจําในแต=ละกลุ=ม ในวันแรก กิจกรรมช=วงเช�า 
วิทยากรบรรยายเรื่อง How to acquire information and ask questions ช=วงบ=ายวิทยากรบรรยายเรื่อง How to analyze and assess 
information วันท่ีสอง กิจกรรมช=วงเช�า วิทยากรบรรยายเรื่อง How to express and argue for a point of view ช=วงบ=ายวิทยากร



Page 3 of 9 
 

ปรบัปรุงเดือนพฤศจิกายน ���� 

บรรยายเรื่อง How to live a happy life at SWU ในช=วงท�ายของแต=ละหัวข�อท่ีบรรยาย นิสิตแต=ละกลุ=มออกมานําเสนอผลงานหน�าช้ันเรียน 
โดยมีวิทยากรคอยให�ข�อเสนอแนะ 
 

9. ผู/เข/าร,วมโครงการ 

กลุ,มเปPาหมาย 
จํานวนเปPาหมาย 

(คน) 
จํานวนผู/เข/าร,วม 

(คน) 
คิดเปQนร/อยละของ

เปPาหมาย 

วิทยากร 7 7 100 

อาจารย2ผู�เข�าร=วมโครงการ 4 3 75 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 3 100 

นิสิตหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ช้ันป7ท่ี 1 และฃั้นป7ท่ี 2 

80 80 100 

นิสิตช=วยงานโครงการ 6 6 100 

รวม 98 99 100 

 
10. ผลการประเมินโครงการ 

10.1 จํานวนผู/ตอบแบบสอบถาม 
 ผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน  78 คน คิดเปdนร�อยละ 97.50 ของจํานวนนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ  

(หลักสูตรนานาชาติ) ช้ันป7ท่ี 1 และฃั้นป7ท่ี 2 ท้ังหมด 80 คน 
10.2 ผลการประเมินโครงการ 

10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

ลําดับ คําถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(ระดับ) 

มากท่ีสุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น/อย 
( 2 ) 

น/อยท่ีสุด 
( 1 ) 

1. Opinions on the objectives of the activity 
1 You improved your English 

communication skills. 
52 คน 

(66.67%) 
 22 คน 

 (28.21%) 
4 คน 

(5.13%) 
- - 4.62 

2 You learned about academic skills 
that will be useful for further study. 

47 คน 
(60.26%) 

 22 คน 
 (28.21%) 

9 คน 
(11.54%) 

- - 4.49 

2. General opinions on the activity 
1 The period of the activity is 

suitable.  
48 คน 

(61.54%) 
19 คน 

 (24.36%) 
11 คน 

(14.10%) 
- - 4.47 

2 The venue is suitable.  55 คน 
(70.51%) 

19 คน 
 (24.36%) 

4 คน 
(5.13%) 

- - 
4.65 

3 Lunch and breaks are suitable.  58 คน 
(74.36%) 

17 คน 
 (21.79%) 

3 คน 
(3.85%) 

- - 
4.71 

4 Activities are suitable 33 คน 
(42.31%) 

 45 คน 
 (57.69%) 

- - - 4.42 
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ลําดับ คําถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(ระดับ) 

มากท่ีสุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น)อย 
( 2 ) 

น)อยท่ีสุด 
( 1 ) 

5 
Speakers have knowledge on the 
topics 

60 คน 
(70.11%) 

 24คน 
 (27.59%) 

 2 คน 
(2.30%) 

- - 4.68 

คะแนนเฉลี่ย 91.53 
4.58 

มากท่ีสุด 

    
เกณฑ1 5 ระดับ มากท่ีสุด = 4.21 - 5.00 

 มาก = 3.41 - 4.20 
 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 
 น2อย = 1.81 - 2.60 
 น2อยท่ีสุด = 100 - 1.80 

    
10.2.2 ผลการประเมินจากแบบบันทึกความรู)ท่ีได)รับหลังการเข)าร7วมโครงการฯ 

    นิสิตได2รับความรู2เก่ียวกับการรับรู2ข2อมูล การสอบถามข2อมลู การวิเคราะหBและการประเมินข2อมลู การอภิปรายและแสดง 
ความคิดเห็น โดยนิสิตสGวนใหญGสามารถอธิบายเทคนิคตGางๆ ท่ีได2รับจากการอบรมได2อยGางถูกต2อง 
 
  10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป>ของคณะฯ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 

- นิสิตท่ีเข2ารGวมโครงการมีทักษะสือ่สาร และ ICT เพ่ิมข้ึน 
 
- นิสิตท่ีเข2ารGวมโครงการมีความรู2ท่ีสามารถนําไปปรับใช2 
ในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

- นิสิตท่ีเข2ารGวมโครงการมีทักษะสือ่สาร และ ICT เพ่ิมข้ึนอยูGใน
ระดับมากท่ีสุด 4.62 
- นิสิตท่ีเข2ารGวมโครงการมีความรู2ท่ีสามารถนําไปปรับใช2ในการ 
เรียนเพ่ิมข้ึนอยูGในระดับมากท่ีสดุ 4.49 

ตัวชี้วัดเชิงประจักษ1  
1. ภาพถGาย 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. คลิปวิดีโอ 

ตัวชี้วัดเชิงประจักษ1  
1. ภาพถGาย (ภาพประกอบในโครงการ) 
2. เอกสารประกอบการบรรยายจํานวน 2 ฉบับ 
3. คลิปวิดีโอ Url: https://youtu.be/aADNS4Vbiek  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
แบบบันทึกความรู2ท่ีได2รับหลังเข2ารGวมโครงการฯ 

หลักฐาน 
ตัวอยGางแบบบันทึกความรู2ท่ีได2รับหลังเข2ารGวมโครงการฯ 

 
11. สรุปข)อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู)ตอบแบบประเมิน 

What should be improved? What did you like? 
I want to have advice about class for study when 
back to school. (2) 

The room is big enough to do any activities. The 
speakers are very friendly and helpful. 

More time to study. (2) I like every professors. They attended to explain what 
I didn’t know and it was very fun when I was learning 
with them. (5) 
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More games. (4) The games are fun. (4) 

The course takes too long. (4) The activities are fun. (7) 

Some activities are quite boring. (2) All the professors are so great and warm welcome. (4) 

The air condition is too cold. (1) Food is good. (2) 

- Students are getting closer. (1) 

- Presentation makes students have more confident. (1) 

 
12. ปmญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน�าโครงการ)   

 เน่ืองจากโครงการน้ี จัดให�กับนิสติใหม=ในช=วงก=อนเปcดเทอม จึงมีปHญหาเรื่องการติดต=อนิสิตให�มาเข�าร=วมโครงการฯ  
เพราะภาควิชาฯ ยังไม=มีฐานข�อมลูนิสิตใหม= 
 

13. ภาพประกอบโครงการ 

 
นิสิตลงทะเบียนเข/าร,วมโครงการฯ 

 

 
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ,ม  
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วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ,ม 

 
 

 
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ,ม 
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วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ,ม 

 
 

 
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ,ม 
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วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ,ม 
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       นางสาวพรทิพย2 งามเจริญสุวรรณ                                       
      (นางสาวพรทิพย2 งามเจรญิสุวรรณ)            (อาจารย2 ดร.อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ)์ 
         ผู�จัดทํารายงานผลการจัดโครงการ    ประธานโครงการฯ 
 วันท่ี       11  สิงหาคม  2559   วันท่ี       11  สิงหาคม  2559  
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

� 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ 

� 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
� 3) รายละเอียดโครงการ 
� 4) คําสั่งแต=งตั้งคณะกรรมการ / รายช่ือคณะกรรมการดําเนินงาน 
� 5) รายช่ือผู�เข�าร=วมโครงการ   
� 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ�ามี) 

� 7) รายงานการประชุม (ถ�ามี) 
� 8) เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร=ความรู� เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร 
� 9) เอกสาร/หลักฐาน อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ระบุ: คลิปวิดีโอ Url: https://youtu.be/aADNS4Vbiek 
� 10) เอกสาร/หลักฐาน อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ระบุ: ตัวอย=างแบบบันทึกความรู�ท่ีได�รับหลังเข�าร=วมโครงการฯ 
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  โครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต 
(SSAP 5, SAP 4) 

 
ความสอดคล(องกับยุทธศาสตร, 15 ป. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร"างป#ญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 
SAP 4 โครงการเพ่ิมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศในและนอกหลักสูตร 
 

ความสอดคล(องกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร, (พ.ศ. 2556 - 2559) ป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประเด็นยุทธศาสตร,ท่ี 1   พัฒนากระบวนการเรียนรู"ในสาขามนุษยศาสตร>ให"มีคุณภาพท้ังในระดับชาติและ    

 นานาชาติ 
เป=าประสงค, ท่ี 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ตัวช้ีวัด 2 ร"อยละของโครงการท่ีนิสิตเข"ารGวมมีทักษะสื่อสาร (ภาษาไทย อังกฤษ 

ภาษาตGางประเทศอ่ืน ICT Literacy) ตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ิมข้ึน  
  ตัวช้ีวัด 4  ร"อยละของโครงการท่ีนิสิตเข"ารGวมมีความรู" ทักษะป#ญญา สารสนเทศ และสื่อ 
     เทคโนโลยี (scientific literacy, media literacy) เพ่ิมข้ึน    

 
สอดคล(องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.) 
 ตัวบ@งช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร 

  องค,ประกอบท่ี 3 นิสิต 
     ตัวบ@งช้ี 3.2 (สกอ. 3.2) การสGงเสริมและพัฒนานิสิต 
        ข(อ13 การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร"างทักษะการเรียนรู"ใน 
         ศตวรรษท่ี 21 
การปรับจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป.ท่ีผ@านมา (โปรดระบุ) 

โครงการใหมG 
 
การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 

บูรณาการกับการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรฯ ท่ีเปXดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 
 
หน@วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาศาสตร> คณะมนุษยศาสตร> มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหน(าโครงการ   อาจารย> ดร. อรรถสิทธิ์ บุญสวัสด์ิ 
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1. หลักการและเหตุผล 
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได"เปXดรับนิสิต

เป]นปแรก และจากการพูดคุยกับผู"สอนในท่ีประชุมภาควิชาภาษาศาสตร> หลักสูตรฯ พบป#ญหาวGานิสิตสGวนใหญGไมG
สามารถปรับตัวเข"ากับการเรียนการสอนแบบ flipped classroom ในระดับมหาวิทยาลัยได" ซ่ึงเป]นรูปแบบท่ีแตกตGาง
จากการเรียนการสอนในระดับมัธยม ทําให"ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตไมGสูงเทGาท่ีควร และมีนิสิตเตรียมโปร จํานวน 
7 คน หลักสูตรจึงต"องหาแนวทางแก"ไขเพ่ือไมGให"นิสิตพ"นสภาพในปการศึกษาถัดไป และมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

ด"วยเหตุนี้ ภาควิชาฯ ซ่ึงรับผิดชอบดูแลหลักสูตรฯ จึงเห็นควรให"จัดโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนและ
ทักษะชีวิตกGอนเปXดภาคเรียนท่ี 1 ในปการศึกษา 2559 เพ่ือให"นิสิตชั้นปท่ี 1 ทุกคน มีความพร"อมด"านทักษะการเรียนและ
ทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย สามารถปรับตัวเข"ากับการเรียนการสอนรูปแบบใหมGในระดับมหาวิทยาลัยได"โดยไมGมีป#ญหา 
และพัฒนาตนเองได"อยGางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให"นิสิตฃั้นปท่ี 2 ท่ีมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวGา 3.00 ได"พัฒนาทักษะการเรียน 
ตลอดจนนําความรู"ท่ีได"รับจากโครงการไปปรับใช"ในการเรียนเพ่ือให"มีผลการเรียนท่ีดีข้ึน  
2. วัตถุประสงค, 

2.1 เพ่ือให"นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มีทักษะสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
2.2 เพ่ือให"นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มีความรู"ท่ีสามารถนําไปปรับใช"

ในการเรียนได" 
3. ผลผลิตของโครงการ (Output) 

      เม่ือนิสิตเข"าเรียนจะมีป#ญหาในการเรียนน"อยลง  
4. ผลลัพธ,ของโครงการ (Outcome) 

     นิสิตได"รับการเตรียมความพร"อมกGอนเข"าศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตร 
                นานาชาติ)  
5. ตัวช้ีวัด (Indicator) 

5.1  นิสิตท่ีเข"ารGวมโครงการมีทักษะสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
5.2  นิสิตท่ีเข"ารGวมโครงการมีความรู"ท่ีสามารถนําไปปรับใช"ในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

6. เกณฑ,ความสําเร็จ (Criteria)  
6.1 นิสิตกลุGมเปhาหมายท่ีเข"ารGวมโครงการมีทักษะสื่อสารเพ่ิมข้ึน คิดเป]นร"อยละ 80 
6.2 นิสิตกลุGมเปhาหมายท่ีเข"ารGวมโครงการมีความรู"ท่ีสามารถนําไปปรับใช"ในการเรียนเพ่ิมข้ึน คิดเป]นร"อยละ 80 

7. ระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน เดือน ป.) 
ระหวGางวันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 2559 

8. สถานท่ีดําเนินงาน 
ณ ห"อง 1201 (ตึกใหมG) คณะมนุษยศาสตร> มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. ผู(เข(าร@วมโครงการ จํานวน 98 คน  
9.1 วิทยากร จํานวน 7 คน 
9.2 อาจารย>ผู"เข"ารGวมโครงการ จํานวน 4 คน 
9.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน 
9.4 นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปท่ี 1 และฃั้นปท่ี 2 จํานวน 80 คน 
9.5 นิสิตชGวยงานโครงการ จํานวน 6 คน 
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10. แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4 หมาย

เหต ุต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมวางแผน              
2. เตรียมเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข"อง 

            
 

3. ขออนุมัติจัด
โครงการ 

            
 

4. จัดโครงการ              
5. ประเมินผล
โครงการ 

            
 

6. สรุปรายงาน
ผลการจัด
โครงการ 

            
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ข้ันวางแผน 
1. ประชุมเตรียมโครงการ สถานท่ี วัน และเวลา 
2. จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข"อง พร"อมถGายเอกสารให"กับผู"เข"ารGวมโครงการ 
3. ขออนุมัติจัดโครงการ แตGงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
4. ประชาสัมพันธ>ให"อาจารย>ท่ีปรึกษา นิสิต และผู"เก่ียวข"องเข"ารGวมโครงการ 
ข้ันดําเนินการ 
1. ดําเนินการจัดโครงการตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
2. ผู"เข"ารGวมโครงการประเมินผลการจัดโครงการ 
ข้ันประเมินผล 
1. สรุปแบบประเมินผลการจัดโครงการ 
2. รายงานผลการจัดโครงการ และนําเสนอตGอคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร> 
ข้ันปรับปรุงตามผลประเมิน 
นําข"อเสนอแนะจากรายงานผลโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งตGอไป 

11. วงเงินรายจ@ายท้ังส้ินของโครงการ                 79,800 บาท 
ดังรายละเอียดตGอไปนี้  

 11.1 ค@าตอบแทน                 50,400 บาท 
-  คGาตอบแทนวิทยากร     50,400 บาท 
   (ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชัว่โมง x 7 คน x 2 วัน)      

11.2 ค@าใช(สอย            29,400 บาท 
-  คGาอาหารกลางวัน คGาอาหารวGางและเครื่องด่ืม  29,400 บาท 
   (150 บาท x 98 คน x 2 วนั) 

 
*ท้ังนี้โดยถัวเฉล่ียได(ทุกรายการ* 

12. ผลท่ีคาดว@าจะได(รับ 
นิสิตได"รับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตเพ่ือเป]นพ้ืนฐานในการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
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กําหนดการ 
โครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต 

ระหว@างวันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 2559 
ณ ห(อง 1201 (ตึกใหม@) คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
วันเสาร,ท่ี 23 กรกฎาคม 2559 
8.00 - 8.30 น.  ลงทะเบียน 
8.30 - 10.30 น. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ@ม  

เรื่อง How to ACQUIRE information and ASK questions 
  กลุGมท่ี 1 โดย อาจารย> Nicole Lasas  
  กลุGมท่ี 2 โดย รองศาสตราจารย>สุกัญญา เรืองจรูญ 

กลุGมท่ี 3 โดย อาจารย> Jack Chan  
กลุGมท่ี 4 โดย อาจารย>นรินธร สมบัตินันท> แบร> 
กลุGมท่ี 5 โดย อาจารย> Meagan Louie  
กลุGมท่ี 6 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>ศิริพร ป#ญญาเมธีกุล  
กลุGมท่ี 7 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>นันทนา วงษ>ไทย 

10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวGาง      
11.00 – 12.00 น. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ@ม 
 เรื่อง How to ACQUIRE information and ASK questions (ต@อ) 

กลุGมท่ี 1 โดย อาจารย> Nicole Lasas  
  กลุGมท่ี 2 โดย รองศาสตราจารย>สุกัญญา เรืองจรูญ 

กลุGมท่ี 3 โดย อาจารย> Jack Chan  
กลุGมท่ี 4 โดย อาจารย>นรินธร สมบัตินันท> แบร> 
กลุGมท่ี 5 โดย อาจารย> Meagan Louie  
กลุGมท่ี 6 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>ศิริพร ป#ญญาเมธีกุล  
กลุGมท่ี 7 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>นันทนา วงษ>ไทย 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ@ม 

เรื่อง How to ANALYZE and ASSESS information  
  กลุGมท่ี 1 โดย อาจารย> Nicole Lasas  
  กลุGมท่ี 2 โดย รองศาสตราจารย>สุกัญญา เรืองจรูญ 

กลุGมท่ี 3 โดย อาจารย> Jack Chan  
กลุGมท่ี 4 โดย อาจารย>นรินธร สมบัตินันท> แบร> 
กลุGมท่ี 5 โดย อาจารย> Meagan Louie  
กลุGมท่ี 6 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>ศิริพร ป#ญญาเมธีกุล  
กลุGมท่ี 7 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>นันทนา วงษ>ไทย 

14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารวGาง 
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15.00 – 16.30 น.  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ@ม 
  เรื่อง How to ANALYZE and ASSESS information (ต@อ)   

กลุGมท่ี 1 โดย อาจารย> Nicole Lasas  
  กลุGมท่ี 2 โดย รองศาสตราจารย>สุกัญญา เรืองจรูญ 

กลุGมท่ี 3 โดย อาจารย> Jack Chan  
กลุGมท่ี 4 โดย อาจารย>นรินธร สมบัตินันท> แบร> 
กลุGมท่ี 5 โดย อาจารย> Meagan Louie  
กลุGมท่ี 6 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>ศิริพร ป#ญญาเมธีกุล  
กลุGมท่ี 7 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>นันทนา วงษ>ไทย  
 

วันอาทิตย,ท่ี 24 กรกฎาคม 2559 
8.00 - 8.30 น.  ลงทะเบียน 
8.30 - 10.30 น. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ@ม  

เรื่อง How to EXPRESS and ARGUE for a point of view  
  กลุGมท่ี 1 โดย อาจารย> Nicole Lasas  
  กลุGมท่ี 2 โดย รองศาสตราจารย>สุกัญญา เรืองจรูญ 

กลุGมท่ี 3 โดย อาจารย> Jack Chan  
กลุGมท่ี 4 โดย อาจารย>นรินธร สมบัตินันท> แบร> 
กลุGมท่ี 5 โดย อาจารย> Meagan Louie  
กลุGมท่ี 6 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>ศิริพร ป#ญญาเมธีกุล  
กลุGมท่ี 7 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>นันทนา วงษ>ไทย 

10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวGาง      
11.00 – 12.00 น. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ@ม 

เรื่อง How to EXPRESS and ARGUE for a point of view (ต@อ) 
 กลุGมท่ี 1 โดย อาจารย> Nicole Lasas  
  กลุGมท่ี 2 โดย รองศาสตราจารย>สุกัญญา เรืองจรูญ 

กลุGมท่ี 3 โดย อาจารย> Jack Chan  
กลุGมท่ี 4 โดย อาจารย>นรินธร สมบัตินันท> แบร> 
กลุGมท่ี 5 โดย อาจารย> Meagan Louie  
กลุGมท่ี 6 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>ศิริพร ป#ญญาเมธีกุล  
กลุGมท่ี 7 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>นันทนา วงษ>ไทย 

 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 14.30 น. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ@ม 
    เรื่อง How to live a Happy Life at SWU  
  กลุGมท่ี 1 โดย อาจารย> Nicole Lasas  
  กลุGมท่ี 2 โดย รองศาสตราจารย>สุกัญญา เรืองจรูญ 

กลุGมท่ี 3 โดย อาจารย> Jack Chan  
กลุGมท่ี 4 โดย อาจารย>นรินธร สมบัตินันท> แบร> 
กลุGมท่ี 5 โดย อาจารย> Meagan Louie  
กลุGมท่ี 6 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>ศิริพร ป#ญญาเมธีกุล  
กลุGมท่ี 7 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>นันทนา วงษ>ไทย 

14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารวGาง 
15.00 – 16.30 น.  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ@ม 

เรื่อง How to live a Happy Life at SWU (ต@อ) 
  กลุGมท่ี 1 โดย อาจารย> Nicole Lasas  
  กลุGมท่ี 2 โดย รองศาสตราจารย>สุกัญญา เรืองจรูญ 

กลุGมท่ี 3 โดย อาจารย> Jack Chan  
กลุGมท่ี 4 โดย อาจารย>นรินธร สมบัตินันท> แบร> 
กลุGมท่ี 5 โดย อาจารย> Meagan Louie  
กลุGมท่ี 6 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>ศิริพร ป#ญญาเมธีกุล  
กลุGมท่ี 7 โดย ผู"ชGวยศาสตราจารย>นันทนา วงษ>ไทย 
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Evaluation Form of Life and Study Skill Preparation  
July 23, 24 2016 at 8.00 am. – 4.30 pm. 
At Room 1201, Faculty of Humanities 

 
  
Part I: General Information 

 � First Year Student � Lecturer      � Staff      �Other (Specify)............................ 
Part II: Level of interest towards the activity 

Questions 

Level of interest 
Very 
High 

Rather 
High 

Medium Rather 
Low 

Very 
Low 

5 4 3 2 1 

1.  Opinions on the objectives of the activity 
1.1 You improved your English communication 

skills. 
1.2 You learned about academic skills that will be  
     useful for further study. 

     

2.  General opinions on the activity 
2.1 The period of the activity is suitable.       
2.2 The venue is suitable.      
2.3 Lunch and breaks are suitable.      
2.4 Activities are suitable      
2.5 Speakers have knowledge on the topics      

 
Part III: Recommendation for improving the activities for the following year 

What should be improved? What did you like? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

���  Please send the evaluation form to Room 239 and thank you for your cooperation ��� 
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Name...........................................................................................................................................................   
Assignment:  Write one paragraph (150 words) about techniques you learned regarding the 

following topics:   
1. How to ACQUIRE information and ASK questions 
2. How to ANALYZE and ASSESS information 
3. How to EXPRESS and ARGUE for a point of view 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 
 





























 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร 

  

 

 

 

 

 



























































































 

 

 

 

 

 

ตัวอย�าง 

 แบบบันทึกความรู�ที่ได�รับหลังการเข�าร�วมโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 
















