
โครงการ Speaking with Style and Confidence  
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

----------------------------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการ Speaking with Style and Confidence 

 2.  หลักการและเหตผุล 
  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลตอความสะดวก รวดเร็วในการติดตอสื่อสารกันระหวางผูคน                            
ไมวาจะอยูที่ใดในโลก ความจําเปนในการติดตอสื่อสารกับชาวตางประเทศจึงเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ไมวาจะเปน                     
การติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนระหวางนักธุรกิจหรือแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ระหวางบุคคล และ/หรือหนวยงาน
ตางๆ ระหวางประเทศ ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชเพื่อการสื่อสารนี้ และเปนที่ยอมรับและใชในทุกวงการ 
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน จึงมีความจําเปนในการตอสื่อสารในสถานการณทั่วไป ไมวาเปนสถานการณ                
การเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศ หรือเตรียมตัวเบื้องตนในการศึกษาตอตางประเทศ 
  สาขาวิชาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตระหนักถึงภาระหนาที่                  
ในการใหบริการวิชาการเพื่อสนองความตองการของชุมชน จึงไดจัดโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเปดให
บุคลากรและผูสนใจทั่วไป ไดฝกฝนเพื่อสรางทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและสามารถ
นําไปใชประโยชนได 

3.  วัตถุประสงค 
  เพื่อฝกทักษะการพูด การสนทนาในชีวิตประจําวันใหบุคลากรและผูสนใจทั่วไป เพื่อติดตอสื่อสาร หรือ                 
เพื่อการดูงาน   

4.  วิธีการดําเนินงาน 
จัดผูเรียนเปนกลุมยอย โดยมีโอกาสไดใชภาษาที่ไดเรียนไปในฝกพูด ฟง สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล และแสดง

ความคิดเห็น จากสถานการณที่กําหนด รวมถึงการสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับพื้นฐาน ไดแก การออกเสียง               
เสียงระดับคํา การเนนเสียง และการถามตอบประโยคสั้น ๆ โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูชวยเหลือแนะแนวทางและ 
สรุปการเรียนรู 

เน้ือหาในการฝกอบรม 
1.  Getting to know each other  - การแนะนําตัว ขอมูลสวนตัว  ชวนคุยอยางไมเปนทางการ 3 ชม. 
2.  Leisure activities  -  การใชเวลาวาง งานอดิเรก  ดนตรี  กีฬา 3 ชม. 
3.  Location and Directions -  การบอกสถานที่ ทิศทาง  3 ชม. 
4.  Traveling –  การเดินทางดวยยานพาหนะประเภทตางๆ 3 ชม. 
5.  Shopping –  การเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ  3 ชม. 
6.  Giving advice – การใหคําแนะนํา                                                                       3 ชม. 
7.  Entertainment – ความบันเทิงในรูปแบบตางๆ 2 ชม. 
                                                                                                 รวม    20 ชม. 
หมายเหตุ  เนื้อหาในการฝกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาการอบรม   ระหวางวันที่ 8 -29 พฤษภาคม 2564 อบรมวันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-12.00 น.  
รวม 20 ชั่วโมง 

6.  สถานที่อบรม อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

7.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

     1.  สาขาวิชาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร  
     2.  ศูนยภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
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8.   กลุมเปาหมาย  บุคลากรและผูสนใจทั่วไปที่ตองการฝกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับพื้นฐาน ไดแก  

การออกเสียงเสียงระดับคํา การเนนเสียง และการถามตอบประโยคสั้น ๆ เปนตน  จํานวน 10 คน 

9.  คาลงทะเบียน  จากคาสมัครลงทะเบียนคนละ 2,600 บาท 

10.  วิทยากร    อาจารยชาวตางประเทศ สาขาวชิาภาษาตางประเทศ 

11. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 
 () ภาระงานประจาํ   กรณีเปนโครงการตามภาระงานประจํา/ไมขับเคลื่อนกลยุทธตามแผนปฏิบัติการ 
           (   ) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 
ผูเขาอบรมไดฝกทักษะการพูด การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน เพื่ อติดตอสื่อสารหรือ              
เพื่อการดูงาน   
 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไมต่ํากวา 3.51 
   จากคะแนนเต็ม 5  
2. ผลการประเมินไมพึงพอใจของโครงการไมสูงกวา 2 
   จากคะแนนเต็ม 5 
3. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย  

 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ   
     13.1 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเก่ียวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ เชนการแนะนําตนเอง  
การทักทาย การถามเสนทาง ฯลฯ  
     13.2  ผูเขารับการอบรมไดพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ  การออกเสียง การเนนเสียง การถามตอบ
ประโยคสั้น ๆ 

14. แนวทางการประเมิน 
14.1 วิธีการประเมิน  ดูจากจํานวนผูเขาอบรมและแบบประเมินผลโครงการ 
14.2 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 

15. ผลจากการดําเนินงานโครงการสามารถนําไปบูรณาการ 
     15.1 เพื่อการเรียนการสอน รายวิชา 890-212 English Conversation I (การสนทนาภาษาอังกฤษ 1) 
     15.2 เพื่อการวิจัยเร่ือง ...............-.............................. 
     15.3 เพื่อการแตงตําราเร่ือง .......-.............................. 
     15.4 เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
     15.5 เพื่อเปดหลักสูตรใหม / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
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กําหนดการ 
โครงการ Speaking with Style and Confidence  

ณ อาคารเรียน  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(อบรมวันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ช่ัวโมง) 

----------------------- 
 

วัน เวลา เร่ือง จํานวน
ชั่วโมง 

วันที่ 1 09.00 – 12.00 น. Getting to know each other   
(การแนะนาํตัว ขอมูลสวนตัว ชวนคุยอยางไมเปนทางการ) 

3 

วันที่ 2 09.00 – 12.00 น. Leisure activities  
(การใชเวลาวาง งานอดิเรก  ดนตรี  กีฬา) 

3 

วันที่ 3 09.00 – 12.00 น. Location and Directions 
(การบอกสถานที่ ทิศทาง) 

3 

วันที่ 4 09.00 – 12.00 น. Traveling 
(การเดินทางดวยยานพาหนะประเภทตางๆ) 

3 

วันที่ 5 09.00 – 12.00 น. Shopping 
(การเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ) 

3 

วันที่ 6 09.00 – 12.00 น. Giving advice  
(การใหคําแนะนาํ) 

3 

วันที่ 7 09.00 – 11.00 น. Entertainment  
(ความบนัเทิงในรูปแบบตางๆ) 

2 

  รวม 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


