
 

 

โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 2 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

----------------------------------------------------- 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 2 

2.  หลักการและเหตผุล 
   บทบาทของภาษาอังกฤษนอกจากจะเปนภาษาสากลที่ ใชในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนและเรียนรู
ความกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมสําหรับบุคลากรทุกระดับในประเทศไทยแลวยังเปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรู
และสรางองคความรูใหมขยายจากชุมชนสูสากลอยางนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับ  
   สาขาวิชาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตระหนักถึงภาระหนาที่ที่จะชวย
เพิ่มพูนความรูความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก และบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการเขียน จึงไดจัดโครงการอบรมการเขียนข้ึน เพื่อเปนการพัฒนา
ตนเองสูระดับสากลและเพื่อเตรียมสอบ วัดความรูภาษาอังกฤษ ดานทักษะการเขียน 

3. วัตถุประสงค 
  เพื่อใหผูเขาอบรมไดพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง ระดับ 2 (Level 2) 

4.  วิธีการดําเนินงาน 
       ผูเขาอบรมเรียนรูภาษา หลักภาษาและรูปแบบการเขียนในระดับเรียงความ ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับ
 การเขียนเชิงวิชาการได ฝกเขียน โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูชวยเหลือแนะแนวทาง 
  เน้ือหาในการอบรม 
  1. Organization of Essay 3 hrs 
  2. Writing Essay 6 hrs 
  3. Editing and proofreading with digital tools     3 hrs 
       Total   12 hrs 
   หมายเหตุ  เนื้อหาในการฝกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

5.  ระยะเวลาการอบรม  ระหวางวันที่ 4 – 25 กรกฎาคม 2564 อบรมทุกวันอาทิตย เวลา 09.00 – 12.00 น. 
     รวม 12 ชั่วโมง 

6.  สถานที่อบรม ณ อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

7.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
    7.1 ศูนยภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร 
    7.2 สาขาวชิาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

8.  ผูเขารับการอบรม   นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ จาํนวน 10 คน 

9.  คาลงทะเบียน   จากคาสมัครลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท 

10.  วิทยากร    อาจารยสาขาวชิาภาษาตางประเทศ 
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 11. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 
  (     ) ภาระงานประจํา   กรณีเปนโครงการตามภาระงานประจาํ/ไมขับเคลื่อนกลยุทธตามแผนปฏิบัติการ 
           ( ) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

แผนงานเร่ิมตน พัฒนาหลักสตูรการฝกอบรมดานภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษยเพ่ือรอบ
รังความตองการของผูใชบริการท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ระดับแผนงาน) 

จํานวนหลักสตูรการฝกอบรมท่ีเปดใหม 1 หลักสตูร 

กิจกรรมหลกั วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นและระยะยาว 
 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 
ผูเขาอบรมเขาอบรมไดพัฒนาทักษะการเขียนความ
เรียง ระดับ 2 (Level 2) 
 
 

1. ผูเขาอบรมเขาอบรมไดพัฒนาทักษะการเขียนความเรยีง 
   ระดับ 2 (Level 2) 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไมต่ํากวา 3.51 
   จากคะแนนเต็ม 5  
3. ผลการประเมินไมพึงพอใจของโครงการไมสูงกวา 2 
   จากคะแนนเต็ม 5 
4. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย  

 

13.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   
     13.1  ผูเขาอบรมไดรับความรูเร่ืองการเขียนความเรียง 
     13.2  ผูเขารับการอบรมไดพัฒนาไดพฒันาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 

14. แนวทางการประเมิน 
14.1 วิธีการประเมิน  ดูจากจํานวนผูเขาอบรมและแบบประเมินผลโครงการ 
14.2 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 

15. ผลจากการดําเนินงานโครงการสามารถนําไปบูรณาการ 
  15.1 เพื่อการเรียนการสอน รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษ 
      15.2 เพื่อการวิจัยเร่ือง ...............-.............................. 
     15.3 เพื่อการแตงตําราเร่ือง .......-.............................. 
      15.4 เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
      15.5 เพื่อเปดหลักสูตรใหม / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
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กําหนดการ 
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 2 

ณ อาคารเรียน  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 

วัน เวลา เร่ือง 
จํานวน
ชั่วโมง 

วันที่ 1 09.00 – 12.00 น. Organization of Essay 3 
วันที่ 2 09.00 – 12.00 น. Writing Essay  3 

วันที่ 3 09.00 – 12.00 น. Writing Essay  3 

วันที่ 4 09.00 – 12.00 น. Editing and proofreading with digital tools     3 

  รวม 12 
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