
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 อบรมออนไลน 
ผานระบบ ZOOM (คร้ังที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2565) 

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

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 อบรมออนไลน  
ผานระบบ ZOOM คร้ังที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2565 

 
2. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเปนสื่อสําคัญยิ่งในสภาวการณปจจุบันในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนและเรียนรู 
ความกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมสําหรับบุคลากรทุกระดับในประเทศไทย คณะศิลปศาสตร ไดตระหนักถึงภาระ
และหนาที่ที่จะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูสนใจและบุคลากรของหนวยงานที่กําลังเตรียมตัวไปศึกษาตอในประเทศ หรือเพื่อ
การประกอบอาชีพ หรือเพื่อยื่นสําเร็จการศึกษา 

ในการนี้ ศูนยภาษาและบริการวิชาการ รวมกับสาขาวิชาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร ไดเห็น
ความสําคัญและตระหนักถึงภาระและหนาที่ที่จะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถของผูสนใจทั่วไปและบุคลากร
มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 ข้ึน  

 
3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูเขาอบรมไดพัฒนาทักษะในการเตรียมตัวสอบ TOEFL ITP Level 1 ในดานทักษะการอาน ฟง 
และเขียน 
 
4. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. ศูนยภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
2. สาขาวิชาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร  

 
5. ระยะเวลาการอบรม   (จํานวน 15 ชั่วโมง) 

ระหวางวันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ  2565 อบรมทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00 – 12.00 น. รวม 15 ชั่วโมง 
 
6. สถานที่อบรม    

อบรมออนไลน ผานระบบ ZOOM 
 
7. ผูเขารับการอบรม      

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากร ม.อ. และผูสนใจทั่วไป ที่ประสงคจะสอบ
เพื่อศึกษาตอภายในประเทศ ยื่นสําเร็จการศึกษา ปรับเลื่อนตําแหนง หรือประกอบวิชาชีพ จํานวน 15 คน 
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8. คาลงทะเบียน  จากคาสมัครรับลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท 
 
9. วิทยากร   อาจารยชุติมา  สวางวารี  สังกัดสาขาวิชาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร 
 
10. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 

 (   ) ภาระงานประจํา   กรณีเปนโครงการตามภาระงานประจํา/ไมขับเคลื่อนกลยุทธตามแผนปฏิบัติการ 

           () ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

แผนงานเร่ิมตน พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย
เพื่อรองรับความตองการของผูใชบริการทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(ระดบัแผนงาน) 

จํานวนหลักสูตรการฝกอบรมที่เปดใหม 1 หลักสูตร 

กิจกรรมหลัก วิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นและระยะยาว 
 
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 
เพื่อใหผูเขาอบรมไดพัฒนาทักษะในการเตรียมตัว
สอบ TOEFL ITP Level 1 ในดานทักษะการอาน 
ฟง และเขียน 
 
 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไมต่าํกวา  
   3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
2. ผลการประเมินไมพึงพอใจของโครงการไมสูงกวา  
   2 จากคะแนนเต็ม 5 
3. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย  

 
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผูสมัครเขารับการอบรมจะมีความพรอมมากข้ึนที่จะเขาสอบ TOEFL ITP 
 
13. แนวทางการประเมิน 

13.1 วิธีการประเมิน    ดูจากแบบประเมินผลโครงการ 
13.2 ขอบเขต (ตัวชี้วัด)   -ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

-ผลการประเมินไมพึงพอใจของโครงการไมสูงกวา 2 จากคะแนนเต็ม 5 
     13.3 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 
 
14. ผลจากการดําเนินงานโครงการสามารถนําไปบูรณาการ 
     14.1   เพื่อการเรียนการสอน  890-901 English for graduate students (Special Programs)  
     14.2   เพื่อการวิจัยเร่ือง ...............-.............................. 
     14.3   เพื่อการแตงตําราเร่ือง .......-.............................. 
     14.4   เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
     14.5   เพื่อเปดหลักสูตรใหม / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
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กําหนดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 อบรมออนไลน 
ผานระบบ ZOOM  (คร้ังที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2565) 

ระหวางวันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ 2565 อบรมทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00 – 12.00 น.  
(รวม 15 ชั่วโมง) 

 
วัน/เดือน/ป เวลา เน้ือหา 

วันเสารที่ 5 กุมภาพนัธ 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Listening comprehension 

วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพนัธ 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 

วันเสารที่ 12 กุมภาพันธ 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 

วันอาทิตยที่ 13 กุมภาพนัธ 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 

วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 

 
 

          
 
 
 
 
 
 


