บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การจัดทาโครงงานเรื่ อง “ คาศัพท์ในหลักสู ตรของสถาบัน Learning Space ” เพื่อ
เป็ นประโยชน์ ต่อนัก เรี ยนที่ จะมาเข้าเรี ย นกับ สถาบัน แห่ ง นี้ การจัดท า PAL Glossary จะท าให้
นักเรี ยนเข้าใจคาศัพท์ได้ง่ายขึ้ นและประหยัดเวลาในการค้นหาคาศัพท์ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้และ
เข้าใจในเนื้ อเรื่ องได้ดียงิ่ ขึ้น การจัดทาโครงงานได้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันสอนภาษาแห่ ง
นี้ ว่า เรี ยนง่าย ได้ผล ล้นคุ ณภาพ ซึ่ งโครงงานนี้ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ผจู ้ ดั ทาได้กาหนดไว้ต้ งั แต่
เริ่ มดาเนินโรงงานอย่างครบถ้วน
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
ในการจัดทาโครงงานเรื่ อง “ คาศัพท์ในหลักสู ตรของสถาบัน Learning Space ”
เนื่ องจากหนังสื อเล่ม PAL for Kids 6 ในเล่มค่อนข้างมีหลากหลายเนื้ อเรื่ อง ผูจ้ ดั ทาจึงต้องทาความ
เข้าใจและเรี ยนรู้จากพนักงานที่ปรึ กษา ยกตัวอย่าง เช่น เรื่ องวรรณกรรม เป็ นต้น นอกจากนี้ผจู้ ดั ทา
ยังต้องใช้การวิเคราะห์ คาศัพท์ให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรี ยนได้เข้าใจง่าย ซึ่ งทาให้มีความล่าช้าใน
การรวบรวมข้อมูลและทาความเข้าใจในคาศัพท์ต่างๆ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรมีเวลารวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับคาศัพท์ให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้รวบรวมคาศัพท์
ในระดับอื่นๆได้อีกด้วย
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษา ณ กลุ่มบริ ษทั แอพพลายด์ สกอ
ลาสติกส์ เอเชี ย แปซิ ฟิค จากัด (ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560-วันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560)
ท าให้ ผู้จ ัด ท าได้เรี ย นรู้ ถึ ง ชี วิ ต การท างานอย่า งแท้จ ริ ง ได้ป ฎิ บ ัติ ง านในการท างานจริ ง ได้ฝึ ก
แก้ปัญหาในสถานการณ์ จริ ง รวมทั้งการเรี ยนรู ้ และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงานรวมถึ งองค์กร
ได้รู้จกั การวางตัวในสังคมการทางาน ได้ฝึกฝนความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิ ดขึ้น ได้เรี ยนรู้ วิธีการ
ทางานและเทคนิ คต่างๆและวิธีแก้ไขปั ญหาในแต่ละเรื่ อง ทาให้มีความละเอียดรอบคอบและเข้าใจ
การทางานมากขึ้น ได้นาความรู ้ ทางด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานจริ ง เนื่ องจากบริ ษทั
ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการศึกษา จึงได้มีการจัดงานที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาและได้เข้าร่ วมเป็ นส่ วน
หนึ่ งของที ม งาน จึ ง ได้รั บ ประสบการณ์ ม ากมาย เช่ น งานรั บ ประกาศนี ย บัต ร(นัก เรี ย นที่ จ บ
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การศึกษาจากหลักสู ตรแต่ละระดับ) งานอบรมครุ พฒั นา(อบรมคุ ณครู ) ผูจ้ ดั ทาได้รับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ทาให้ผจู้ ดั ทาได้รับประโยชน์มากมายจากการปฏิบตั ิสห
กิจครั้งนี้
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั แอพพลายด์ สกอลาสติกส์ เอเชีย แปซิ ฟิค จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิน
ธุ รกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงได้มีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากมาย เช่น งานรับ
ประกาศนียบัตร(นักเรี ยนที่จบการศึกษาจบหลักสู ตรแต่ละระดับ) งานอบรมครุ พฒั นา(อบรม
คุณครู ) มีปัญหาเฉพาะหน้ามากมายที่เกิดขึ้น จึงทาให้ช่วงแรกนั้นยังไม่เข้าใจในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน ทางผูจ้ ดั ทาจึงต้องเรี ยนรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานแต่ละฝ่ ายพร้อมกับเวลาที่มีอนั จากัด และ
ในส่ วนของการทา PAL Glossary ผูจ้ ดั ทาต้องทาความเข้าใจกับเนื้อเรื่ องอันหลากหลาย เรี ยนรู้
คาศัพท์รวมทั้งการสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษาและผูท้ ี่มีประสบการณ์
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรเตรี ยมความพร้อมทักษะในด้านต่างๆที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน เช่น ทักษะด้าน
คอมพิ วเตอร์ และทักษะการสื่ อสาร เปิ ดใจในการเรี ยนรู ้ ที่จะท างานและอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ น พยายาม
เรี ยนรู้งานจากพนักงานในองค์กรอย่างเต็มที่และรวดเร็ ว และควรศึกษากฏระเบียบและวัฒนธรรม
ขององค์กรเพื่อใช้ในการปรับตัวเข้ากับสังคมในองค์กร

