
 

 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้  โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
เ พ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้   พัฒนาตนได้ เต็มศักยภาพ  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล
และก้าวทันโลก  และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเองมากขึ้น  การจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเสริมที่เน้นให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัด
ทางภาษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนฝึกภาษาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม การแก้ปัญหา เพลงและ
บทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ทางภาษาให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี     
  ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  ส าหรับนิสิต  นักศึกษา  (รุ่นที่ ๓)  เพ่ือให้
นิสิตได้รับความรู้  พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษภายนอกห้องเรียน  ในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว     กิจกรรมคู่  
กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่  เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในลักษณะค่ายภาษาอังกฤษ  พัฒนาเจตคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  และพัฒนาทักษะกระบวนการและทักษะความเป็นผู้น าให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษทั้งระดับพืน้ฐานและระดับเข้มข้น  โดยมีกิจกรรมในโครงการ ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที ่ ๑ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)        
ระดับพ้ืนฐาน ให้แก่นิสิตจ านวน ๑,๒๐๐ คน ระหว่างวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กิจกรรมที่  ๒  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  ระดับ
เข้มข้น (ภายในมหาวิทยาลัย) ให้แก่นิสิตจ านวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙        ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)      ระดับ
เข้มข้น (ภายนอกมหาวิทยาลัย)  ให้แก่นิสิตจ านวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ  
เดอะ คาแนล  การ์เด้น  รีสอร์ท  จังหวัดเพชรบุรี 
   จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร   



  กิจกรรมที่ ๑ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  ระดับพ้ืนฐาน จ านวน  ๑,๐๘๒  คน 
   รุ่นที่  ๑  นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จ านวน ๒๓๐ คน 
   รุ่นที่  ๒  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๒๒๓ คน 
   รุ่นที่  ๓  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี  จ านวน ๒๑๘ คน 
   รุ่นที่  ๔  นิสิตคณะครุศาสตร์ จ านวน ๒๒๑ คน 
   รุ่นที่  ๕  นิสิตคณะวิทยาการจัดการ  จ านวน ๑๙๐ คน 
  กิจกรรมที่ ๒ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับเข้มข้นภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๙๘ คน 
  กิจกรรมที่ ๓ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)ระดับเขม้ข้นภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๙๘ คน 
  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จากการสังเกต  การสัมภาษณ์นิสิต และการสัมภาษณ์วิทยากร 
  กิจกรรมที่  ๑  นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ระดับพ้ืนฐาน จ านวน  ๕  รุ่น  ระหว่างวันที่ 
๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

๑) กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๕  ฐาน   
๒) กิจกรรมกลุ่มใหญ่ (Ideation) ในการน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ   
พบว่า  นิสิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติได้ และสามารถน าเสนองานเป็น 

ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  สามารถถาม-ตอบภาษาอังกฤษได้  และคัดเลือกนิสิตจ านวน  ๑๒๐  คน  โดยท่าน
วิทยากรทุกท่าน  เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ระดับเข้มข้น 
  กิจกรรมที่  ๒  นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ระดับเข้มข้น  ภายในมหาวิทยาลัย  ระหว่าง
วันที่  ๑๓ – ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้ 

๑) อบรมการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ  และการพูดในที่สาธารณะ  โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติ 
และชาวไทยให้ความรู้   

๒) เตรียมงานการน าเสนอภาษาอังกฤษในหัวข้อ “The King legacy”   
พบว่า  นิสิตมีความกล้าในการพูดน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ  และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

ดีขึ้น 
  กิจกรรมที่  ๓  นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ระดับเข้มข้น  ภายนอกมหาวิทยาลัย  
ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้   

๑) กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ  จ านวน ๕  ฐาน   
๒) กิจกรรมการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ  ในหัวข้อ “The King legacy”  และตอบค าถาม 

ภาษาอังกฤษในเรื่องที่น าเสนอ   
พบว่า  นิสิตสามารถน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี  มีความม่ันใจ  เข้าใจในเนื้อหาที่น าเสนอ   

สามารถสื่อสารถาม-ตอบภาษาอังกฤษกับท่านวิทยากรชาวต่างชาติได้  มีความเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม  
และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  พบว่า   
กิจกรรมที่  ๑  นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ระดับพ้ืนฐาน  มีความพึงพอใจโครงการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  ส าหรับนิสิต  นักศึกษา  (รุ่นที่ ๓)  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๕ 



กิจกรรมที่  ๒  นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ระดับเข้มข้น  ภายในมหาวิทยาลัย  มีความ
พึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  ส าหรับนิสิต  นักศึกษา  
(รุ่นที่ ๓)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๔๕ 

กิจกรรมที่  ๓  นิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ระดับเข้มข้น  ภายนอกมหาวิทยาลัย  มีความ
พึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  ส าหรับนิสิต  นักศึกษา  
(รุ่นที่ ๓)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๑ 

นอกจากนี้  มีการคัดเลือกนิสิตจ านวน  ๑๐  คน  จากโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ระดับเข้มข้น  ที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  โดยท่านวิทยากรชาวต่างชาติ  เพ่ือเข้าร่วม
โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน 

โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดเป็นประจ าทุกปี  
วิทยากรให้ความรู้อย่างเข้าใจง่าย  ชัดเจน 

   
ภำพกิจกรรมท่ี  ๑ 
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