


โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา: การอบรมทางวิชาการแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

(Academic Writing for Research) 
ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
---------------------------------- 

  
1. ชื่อโครงการ    โครงการภาษาอังกฤษทางวชิาการเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา: การอบรมทางวชิาการแก่ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป (Academic Writing for Research) 
 
2. หลักการและเหตผุล 

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการที่ภาครัฐ
และธุรกิจต่างเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถทางการใช้
ภาษาอังกฤษในตลาดแรงงานจึงมีมากขึ้น องค์กรบางแห่งใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการวัดร ะดับ
ความสามารถของผู้สมัครงานเพื่อการคัดเลือกเข้าท างาน บางแห่งใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน
เข้าอบรม ดูงาน สัมนาต่างประเทศ หรือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ท างาน หรือในชีวิตประจ าวันก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าจากต ารา วารสาร 
และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนจาก CD-ROM และ Internet  ซึ่ งแหล่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็น
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ นักศึกษาในระดับนี้จึงจ าเป็นต้องมีความสามารถและทักษะในการวิจัยได้ดีพอที่จะ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้  

 
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงวิชาการแก่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป (Academic Writing for Research) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
เรียนรู้ประเด็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือการจัดท าวิจัย 
 
3. วัตถุประสงค ์
    3.1  เพื่อฝึกและเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้าอบรมในด้านการอ่าน 

และเขียน 
    3.2  เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ 

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ประสบความส าเร็จในการศึกษา 
    3.3  เพื่อผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประเดน็ความรู้ใหม่ๆ ในการวิจัย 
 
4. วิธีการจัดอบรม 

บรรยาย โดยใช้วัสดุการสอน และ/หรือสื่อการสอนประกอบการอบรม  
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา  คณะศลิปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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6. ระยะเวลาการอบรม    
   ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561 อบรมวันพฤหัสบดี – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. จ านวน 
18 ชั่วโมง  

 

 7. สถานที่   ณ ห้องราชาวดี ชัน้ 2 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 8. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  จ านวน 30 คน  
 
 9. ค่าลงทะเบียน   
    จ านวนผู้เข้าอบรม 30 คน คา่ลงทะเบียนเรียนคนละ 1,300 บาท   
 

10. งบประมาณ จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม 
 

10. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
รายรับ ค่าลงทะเบียน (30 คน x 1,300 บาท) = 39,000 บาท 

                        รวมรายรับทั้งสิ้น = 39,000 บาท 
 

11. วิทยากร   Dr. Samuel Alejandro Azocar   University of Wisconsin-Madison USA 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1 ผู้เข้าอบรมได้ฝึกและเพิ่มพนูความสามารถในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านอ่านและเขียน 
    12.2 ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอันจะเปน็ประโยชน์ตอ่การเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ 

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ประสบความส าเร็จในการศึกษา 
12.3 ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรูป้ระเด็นความรู้ใหม่ ๆ ในการวิจัย 

 
13. แนวทางการประเมิน 

13.1   วิธีการประเมิน ดูจากจ านวนผู้เข้าอบรมและแบบประเมินผลโครงการ 
13.2   ขอบเขต (ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย) 

  - ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

13. ผลจากการด าเนินงานโครงการสามารถน าไปบูรณาการ 
13.1   เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาวิธีวิจัยในหลักสูตรบัณฑติศึกษา และ 890-901 890-902 
13.2   เพื่อการวิจัยเร่ือง ...............-.............................. 
13.3   เพื่อการแต่งต าราเรื่อง .......-.............................. 
13.4   เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
13.5   เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
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ก าหนดการ 
โครงการภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา: การอบรมทางวิชาการแก่นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป: Academic Writing for Research 
ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
---------------------------------- 

 
 

วัน เวลา เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. Academic Reading: Ex. 

 Examination of scholarly articles, with an 
emphasis on journal articles. Authors, sections, 
tables, references, length, and complexity. 

 Abstract: Purpose and importance. Abstract  
    comprehension.  

 Skimming and scanning techniques for reading 
comprehension.  

 Vocabulary selection for meaning building: 
Techniques and procedures. 

 Examination of grammatical constructions 
typically used in scholarly publication. Verb 
tenses and sentence structure.  

 Student practice focusing on reading  exercises, 
meaning production, and grammar. Individual 
and collaborative in-class work. 

 Mini evaluation: Quiz 
Academic Summarizing: ex.  

 Application of reading techniques previously 
examined.  

 Principles of academic summaries. 
Feedback section 

 The idea in this section is to have an 
opportunity to know each student’s individual 
work. Depending on the number of students. I 
can hold individual tutorials with each student. 
During these tutorials, I will provided 
personalized feedback on the student’s paper. 
If this is not possible, students will deliver an 
oral presentation of their paper, so I can 
provide feedback. 

 

6 
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วัน เวลา เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. Academic Summarizing: Ex.  

 Identification of main ideas and supporting 
details in the article  

 Grammatical constructions typically used in 
summaries: verb tenses and sentence structure. 

 Introduction to paraphrasing techniques. 
 Introduction to in-text citation conventions 

(APA, MLA) 
 Production of an academic summary from a 

scholarly source. Format and mechanics. 
 Evaluation: The production of a short academic 

summary. 
Academic Writing: Ex.  

 Examination of academic research, and how it is 
represented in writing. 

 Academic research sources in U.S. universities.  
Databases, and types of academic sources. 

 Exploration of students’ research interests or 
research experiences. 

Feedback section 
 The idea in this section is to have an 

opportunity to know each student’s individual 
work. Depending on the number of students. I 
can hold individual tutorials with each student. 
During these tutorials, I will provided 
personalized feedback on the student’s paper. 
If this is not possible, students will deliver an 
oral presentation of their paper, so I can 
provide feedback. 
 

6 
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วัน เวลา เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. Academic Writing: Ex.  

 Titles, subtitles, and connections with abstracts. 
 Abstract production: effective language usage. 
 Review of literature: paraphrasing and in-text 

citation. 
 How to achieve coherence and cohesion within 

the text.  
 Methods and discussion sections of a paper. 
 Effective conclusions. 
 References list. How to observe details in APA 

and MLA format. 
 Evaluation: the writing of a mini-research paper 

based on students’ research interest 
(homework) 

Feedback section 
 The idea in this section is to have an 

opportunity to know each student’s individual 
work. Depending on the number of students. I 
can hold individual tutorials with each student. 
During these tutorials, I will provided 
personalized feedback on the student’s paper. 
If this is not possible, students will deliver an 
oral presentation of their paper, so I can 
provide feedback. 

 

6 

 

 
หมายเหตุ   1. เนื้อหาการอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. พักรับประทารอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า  เวลา 10.30 – 10.45 น. 
       บ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
  3. พักรับประทานอาหารกลางวนั   เวลา 12.00 – 13.00 น. 

 
 

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