
โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 1  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

----------------------------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 1 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นสื่อส าคญัอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการสมัยใหม่ส าหรับบุคลากรทุกระดับในประเทศไทย  
 ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                    
ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก และบุคลากร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการเขียน จึงได้จัดโครงการอบรมการเขียนขึ้น 
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อเตรียมสอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการเขียน 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการเขียนพื้นฐาน 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

ผู้เข้าอบรมทบทวนความรู้ทางภาษาอังกฤษและเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของภาษา หลักภาษาและทักษะการเขียน
พื้นฐาน 
 1.  เขียนข้อมูลส่วนตัวด้วยประโยคที่ไม่ซับซ้อน (Basic simple sentence structure) 6 ชม. 
 2.  เขียนข้อความสั้นๆ อธิบายสิ่งของ สถานการณ์ ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณ์ใด 
          สถานการณ์หนึ่งได้  (Describing things or situations) 6 ชม. 
                                          รวม     12 ชม. 

หมายเหตุ  เนื้อหาในการฝึกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
5. ระยะเวลาการอบรม  ระหว่างวันที่ 3 – 24 เมษายน 2564 อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  

รวม 12 ชั่วโมง 
6. สถานที่อบรม ณ อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

1. ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
2. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

8.  ผู้เข้ารับการอบรม    นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ จ านวน 10 คน 
9. ค่าลงทะเบียน  จากค่าสมัครลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท 
10. วิทยากร อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
11. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
 (    ) ภาระงานประจ า   กรณีเป็นโครงการตามภาระงานประจ า/ไม่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ 
           ( / ) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

แผนงานเร่ิมต้น พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์เพื่อ
รอบรังความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดับแผนงาน) 

จ านวนหลักสตูรการฝึกอบรมที่เปดิใหม่ 1 หลักสตูร 

กิจกรรมหลกั วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 

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

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     13.1  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
     13.2  ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะทางการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
14.แนวทางการประเมิน 

14.1 วิธีการประเมิน  ดูจากจ านวนผูเ้ข้าอบรมและแบบประเมินผลโครงการ 
14.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 

15. ผลจากการด าเนินงานโครงการสามารถน าไปบูรณาการ 
     15.1   เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 
     15.2   เพื่อการวิจัยเร่ือง ...............-.............................. 
     15.3   เพื่อการแต่งต าราเรื่อง .......-.............................. 
     15.4   เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
     15.5   เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 1 
ณ อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

--------------------------------------------- 
 
 

วัน เวลา เรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

วันที่ 1 09.00 – 12.00 น. 
 

เขียนข้อมูลส่วนตัวด้วยประโยคที่ไม่ซับซ้อน (Basic simple sentence 
structure) 

3 

วันที่ 2 09.00 – 12.00 น. 
 

เขียนข้อมูลส่วนตัวด้วยประโยคที่ไม่ซับซ้อน (Basic simple sentence 
structure) 

3 

วันที่ 3 09.00 – 12.00 น. 
 

เขียนข้อความสั้นๆ อธิบายสิ่งของ สถานการณ์ ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้  (Describing things or situations) 

3 

วันที่ 4 09.00 – 12.00 น. 
 

เขียนข้อความสั้นๆ อธิบายสิ่งของ สถานการณ์ ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือสถานการณ์ใดสถานการณห์นึ่งได้  (Describing things or situations) 

3 
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