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โครงการอบรมการพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมนุมชน (Public Speaking in English)  
คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมการพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมนมุชน (Public Speaking in English) คร้ังที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
  
2. หลักการและเหตุผล 
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชนเป็นทักษะที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตการท างานในโลกปัจจุบัน
เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพต่างๆจ าเป็นต้องพบปะ และพูดคุยกับผู้คนจากหลากหลายภาษาในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น 
การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การพูดเพื่อด าเนินการอภิปรายหรือประชุม การพูดในงานสังคม การพูดในงานธุรกิจและงาน
วิชาการ เป็นต้น 
 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้อง
เพิ่มพูนทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมนุมชนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไป  จึงได้
จัดโครงการอบรมการพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมนุมชนขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษต่อที่ชุมนุมชนใน
ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมนุมชน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

     ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การพูดที่เป็นทางการ  กลวิธีในการพูดต่อหน้าชุมนุมชน  ภาษาที่ใช้ในการพูดเพื่อ
จุดประสงค์ต่างๆ ฝึกพูดในโอกาสต่างๆ 
 
 เนื้อหาในการอบรม 
  1.  การพูดที่เป็นพิธีการ      1 ชั่วโมง 
 2.  การเตรียมตัวก่อนพูด                1 ชั่วโมง 
 3.  เคล็ดลับในการพูดให้ประทับใจผู้ฟังและการทักทายผู้ฟังก่อนพูด 1 ชั่วโมง 
 4.  การกล่าวแสดงความยินดี     3 ชั่วโมง 
 5. การพูดในพิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร              3 ชั่วโมง 
 6. การพูดเพื่อน าเสนอสินค้า     3 ชั่วโมง 
 7. การกล่าวแสดงความอาลัย     3 ชั่วโมง 
 8. การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน     3 ชั่วโมง 
 9. การกล่าวเปิดและปิดงาน               3 ชั่วโมง 
 10. การพูดด าเนินการอภิปรายและการประชุม             6 ชั่วโมง 
 11. น าเสนอบทบาทสมมุติ                 3 ชั่วโมง 
            รวม          30 ชั่วโมง 
 หมายเหตุ  เนื้อหาในการฝึกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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5. ระยะเวลาการอบรม   
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 26 ธันวาคม 2561 (อบรมวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 17.00-20.00 น. รวม
จ านวน 30 ชั่วโมง 

 
6. สถานที่อบรม   

ณ อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

1. ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
2. ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 

 

8.  ผู้เข้ารับการอบรม     
นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป จ านวน 20 คน 

 

9. ค่าลงทะเบียน  จากค่าสมัครลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท 
 

10. วิทยากร อาจารย์พธสน ใจห้าว อาจารย์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ 
  
11. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
 (   )  ภาระงานประจ า   กรณีเป็นโครงการตามภาระงานประจ า/ไม่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ 
           (   )  ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

ด้าน ด้านบริการวิชาการ 
กลยุทธ ์ พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการที่ให้ความหลากหลายของศาสตร์ที่ตอบสนองตอ่

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ระดับความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการตอ่การให้บริการวิชาการที่สร้าง

รายได ้
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
ผู้ เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ และฝึ กฝนทั กษะการพู ด
ภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมนุมชน 
 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไม่ต่ ากว่า  
   3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
2. ผลการประเมินไมพ่ึงพอใจของโครงการไม่สูงกวา่ 2 จาก  
   คะแนนเต็ม 5 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      ผู้เข้าอบรมมีทักษะการพูดต่อหน้าชุมนุมชนมากข้ึน 
 
14.แนวทางการประเมิน 

14.1 วิธีการประเมิน  ดูจากจ านวนผูเ้ข้าอบรมและแบบประเมินผลโครงการ 
14.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 
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15. ผลจากการด าเนินงานโครงการสามารถน าไปบูรณาการ 
     15.1 เพื่อการเรียนการสอน  รายวิชา 890-101 Fundamental English Listening and Speaking 
     15.2 เพื่อการวิจัยเรื่อง ...............-.............................. 
     15.3 เพื่อการแต่งต าราเรื่อง .......-.............................. 
     15.4 เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
     15.5 เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมการพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมนุมชน (Public Speaking in English)  

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - 26 ธันวาคม 2561 

ณ อาคารเรียน  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
----------------------- 

 

วัน เวลา เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 
2561 

17.00 – 20.00 น. การพูดที่เป็นพิธีการ  
การเตรียมตัวก่อนพูด  
เคล็ดลับในการพูดให้ประทับใจผู้ฟัง  
การทักทายผู้ฟังก่อนพูด   

3 

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. การกล่าวแสดงความยินดี  3 
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. การพูดในพิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร  3 
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. การพูดเพื่อน าเสนอสนิค้า   

   
3 

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. การกล่าวแสดงความอาลัย   
   

3 

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน 3 
วันจันทร์ที่ 17ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. การกล่าวเปิดและปิดงาน    3 
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. การพูดด าเนินการอภิปรายและการประชุม 1 3 
วันจันทร์ที่ 24ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. การพูดด าเนินการอภิปรายและการประชุม 2 3 
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 17.00 – 20.00 น. น าเสนอบทบาทสมมตุิ    

   
3 

  รวม 30 
 
 
 

หมายเหตุ  เนื้อหาในการฝึกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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