ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้า นการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรี ย นรู้ พั ฒ นาตนได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล
และก้าวทันโลก และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเองมากขึ้น การจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเสริมที่เน้นให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัด
ทางภาษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนฝึกภาษาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม การแก้ปัญหา เพลงและ
บทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางภาษาให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา (รุ่นที่ ๓) เพื่อให้
นิสิตได้รับความรู้ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษภายนอกห้องเรียน ในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่
กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่ เพื่อ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่ าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในลักษณะค่ายภาษาอังกฤษ พัฒนาเจตคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน และพัฒนาทักษะกระบวนการและทักษะความเป็นผู้ นาให้ แก่นิสิ ตที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ าย
ภาษาอังกฤษทั้งระดับพืน้ ฐานและระดับเข้มข้น โดยมีกิจกรรมในโครงการ ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรมที ่ ๑ การพัฒ นาทัก ษะทางภาษาอัง กฤษผ่า นค่า ยภาษาอัง กฤษ (English Camp)
ระดับพื้นฐาน ให้แก่นิสิตจานวน ๑,๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับ
เข้มข้น (ภายในมหาวิทยาลัย) ให้แก่นิสิตจานวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับ
เข้มข้น (ภายนอกมหาวิทยาลัย) ให้ แก่นิสิตจานวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ
เดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

กิจกรรมที่ ๑ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับพื้นฐาน จานวน ๑,๐๘๒ คน
รุ่ น ที่ ๑ นิ สิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะครุ ศ าสตร์ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน ๒๓๐ คน
รุ่นที่ ๒ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๒๒๓ คน
รุ่นที่ ๓ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี จานวน ๒๑๘ คน
รุ่นที่ ๔ นิสิตคณะครุศาสตร์ จานวน ๒๒๑ คน
รุ่นที่ ๕ นิสิตคณะวิทยาการจัดการ จานวน ๑๙๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับเข้มข้นภายในมหาวิทยาลัย จานวน ๙๘ คน
กิจกรรมที่ ๓ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)ระดับเข้มข้นภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน ๙๘ คน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร จากการสังเกต การสัมภาษณ์นิสิต และการสัมภาษณ์วิทยากร
กิจกรรมที่ ๑ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน จานวน ๕ รุ่น ระหว่างวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ จานวน ๕ ฐาน
๒) กิจกรรมกลุ่มใหญ่ (Ideation) ในการนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
พบว่า นิสิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติได้ และสามารถนาเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถถาม-ตอบภาษาอังกฤษได้ และคัดเลือกนิสิตจานวน ๑๒๐ คน โดยท่าน
วิทยากรทุกท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น
กิจกรรมที่ ๒ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑) อบรมการนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และการพูดในที่สาธารณะ โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ
และชาวไทยให้ความรู้
๒) เตรียมงานการนาเสนอภาษาอังกฤษในหัวข้อ “The King legacy”
พบว่า นิสิตมีความกล้าในการพูดนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ดีขึ้น
กิ จ กรรมที่ ๓ นิ สิ ตเข้าร่ ว มโครงการค่ ายภาษาอั ง กฤษ ระดับเข้มข้ น ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ จานวน ๕ ฐาน
๒) กิจกรรมการนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “The King legacy” และตอบคาถาม
ภาษาอังกฤษในเรื่องที่นาเสนอ
พบว่า นิสิตสามารถนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีความมั่นใจ เข้าใจในเนื้อหาที่นาเสนอ
สามารถสื่อสารถาม-ตอบภาษาอังกฤษกับท่านวิทยากรชาวต่างชาติได้ มีความเป็นผู้นาในการทากิจกรรม
และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่า
กิจกรรมที่ ๑ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน มีความพึงพอใจโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา (รุ่นที่ ๓) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕

กิจกรรมที่ ๒ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอั งกฤษ ระดับเข้มข้น ภายในมหาวิทยาลัย มีความ
พึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา
(รุ่นที่ ๓) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕
กิจกรรมที่ ๓ นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น ภายนอกมหาวิทยาลัย มีความ
พึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต นักศึกษา
(รุ่นที่ ๓) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑
นอกจากนี้ มีการคัดเลือกนิสิตจานวน ๑๐ คน จากโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับเข้มข้น ที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก โดยท่านวิทยากรชาวต่างชาติ เพื่อเข้าร่วม
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจาทุกปี
วิทยากรให้ความรู้อย่างเข้าใจง่าย ชัดเจน
ภำพกิจกรรมที่ ๑

ภำพกิจกรรมที่ ๒

ภำพกิจกรรมที่ ๓

