
โครงการ Speaking with Style and Confidence  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการ Speaking with Style and Confidence 
  
2.  หลักการและเหตผุล 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คนไม่ ว่า                   
จะอยู่ที่ ใดในโลก ความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศจึงเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ไม่ว่าจะเป็น                        
การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจหรือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างบุคคล และ / หรือ
หน่วยงานต่างๆ ระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อการสื่อสารนี้ และเป็นที่ยอมรับและ                          
ใช้ในทุกวงการ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น จึงมีความจ าเป็นในการต่อสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป                            
ไม่ว่าเป็นสถานการณ์การเดินทางศึกษา ดูงานต่างประเทศ หรือเตรียมตัวเบื้องต้นในการศึกษาต่อต่างประเทศ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการวิชาการเพื่อสนอง
ความต้องการของชุมชน จึงได้จัดโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเปิดให้บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ได้ฝึกฝน
เพื่อสร้างทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 เพื่อฝึกทักษะการพูด การสนทนาในชีวิตประจ าวันให้บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป  เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือ  
      เพื่อการดูงาน   
 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยมีโอกาสได้ใช้ภาษาที่ได้เรียนไปในฝึกพูด ฟัง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล และ                 
แสดงความคิดเห็น จากสถานการณ์ที่ก าหนด รวมถึงการสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ได้แก่                      
การออกเสียง  เสียงระดับค า การเน้นเสียง และการถามตอบประโยคสั้น ๆ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ                   
แนะแนวทางและสรุปการเรียนรู้ 

เนื้อหาในการฝึกอบรม 
1.  Getting to know each other  - การแนะน าตวั ข้อมูลสว่นตัว  ชวนคุยอย่างไม่เปน็ทางการ   3 ชม. 
2.  Leisure activities  -  การใช้เวลาว่าง งานอดิเรก  ดนตรี  กีฬา          3 ชม. 
3.  Location and Directions -  การบอกสถานที่ ทิศทาง            3 ชม. 
4.  Traveling –  การเดินทางดว้ยยานพาหนะประเภทต่างๆ           3 ชม. 
5.  Shopping –  การเลือกซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ              3 ชม. 
6.  Giving advice – การให้ค าแนะน า                                                                        3 ชม. 
7.  Entertainment – ความบนัเทิงในรูปแบบตา่งๆ            2 ชม. 
      รวม             20 ชม. 

  หมายเหตุ  เนื้อหาในการฝึกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
5. ระยะเวลาการอบรม 
  ระหว่างวันที่ 4 – 25  มีนาคม 2566 อบรมวันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. จ านวน 20 ชั่วโมง            

 
6. สถานที่อบรม  

อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    1. ศูนย์ภาษาและบรกิารวชิาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
    2. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์  
 
8.  กลุ่มเป้าหมาย     

บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ได้แก่ การออก
เสียงเสียงระดับค า การเน้นเสยีง และการถามตอบประโยคสั้น ๆ เป็นต้น  จ านวน 10 คน 
 
9. ค่าลงทะเบียน คนละ 2,600 บาท 
 
10. วิทยากร อาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ คณะศิลปศาสตร ์
  
11. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
 ( ) ภาระงานประจ า   กรณีเป็นโครงการตามภาระงานประจ า/ไม่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ 
           (   ) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

แผนงานเริ่มต้น - 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดบัแผนงาน) 

- 

กิจกรรมหลัก - 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการพูด การสนทนา
ในชีวิตประจ าวนัเพื่อติดต่อสื่อสารหรือเพื่อ
การดูงานหรือประชาสัมพนัธ์ท้องถิ่น   
 

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

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     13.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการแนะน าตนเอง  

การทักทาย การถามเส้นทาง ฯลฯ  
     13.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ  การออกเสียง การเน้นเสียง การถามตอบ 
      ประโยคสั้น ๆ 
 
14. แนวทางการประเมิน 
     14.1 วิธีการประเมิน    ดูจากแบบประเมินผลโครงการ 
     14.2 ขอบเขต (ตัวชี้วัด)   -ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

-ผลการประเมินไม่พึงพอใจของโครงการไม่สูงกวา่ 2 จากคะแนนเต็ม 5 
     14.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 
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15. ผลจากการด าเนินงานโครงการสามารถน าไปบูรณาการ 
     15.1 เพื่อการเรียนการสอน รายวิชา 890-212 English Conversation I (การสนทนาภาษาอังกฤษ 1) และ 
890-020 English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษ) 
     15.2 เพื่อการวิจัยเร่ือง ...............-.............................. 
     15.3 เพื่อการแต่งต าราเรื่อง .......-.............................. 
     15.4 เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
     15.5 เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
 

*************************************** 
 

ก าหนดการ 
โครงการ Speaking with Style and Confidence  

ระหว่างวันที่ 4 – 25 มีนาคม 2566 
อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. จ านวน 20 ชั่วโมง 

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

 
วัน เวลา เรื่อง จ านวนชั่วโมง 

วันที่ 1 09.00 – 12.00 น. Getting to know each other   
(การแนะน าตัว ข้อมูลส่วนตัว ชวนคุยอย่างไม่
เป็นทางการ) 

3 

วันที่ 2 09.00 – 12.00 น. Leisure activities  
(การใช้เวลาวา่ง 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 
(การเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ) 

3 

วันที่ 5 09.00 – 12.00 น. Shopping 
(การเลือกซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ) 

3 

วันที่ 6 09.00 – 12.00 น. Giving advice – การให้ค าแนะน า 3 
วันที่ 7 09.00 – 12.00 น. Entertainment – ความบันเทงิในรูปแบบต่างๆ 2 

  รวม 20 
 

 
 
 

 


