
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 อบรมออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM (คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ 2565) 

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

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 อบรมออนไลน์  
   ผ่านระบบ ZOOM คร้ังที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

2. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นสื่อส าคัญยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ส าหรับบุคลากรทุกระดับในประเทศไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้ตระหนักถึงภาระ
และหน้าที่ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้สนใจและบุคลากรของหน่วยงานที่ก าลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อในประเทศ หรือ                   
เพื่อการประกอบอาชีพ หรือเพื่อยื่นส าเร็จการศึกษา 

ในการนี้ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้เห็น
ความส าคัญและตระหนักถึงภาระและหน้าที่ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้สนใจทั่วไปและบุคลากร
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เขา้อบรมได้พัฒนาทักษะในการเตรียมตัวสอบ TOEFL ITP Level 1 ในด้านทักษะการอ่าน ฟัง  
และเขียน 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์  

5. ระยะเวลาการอบรม   (จ านวน 15 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2565 อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. รวม 15 ชั่วโมง 

6.  สถานที่อบรม    
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM 

7. ผู้เข้ารับการอบรม      
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากร ม.อ. และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะสอบ

เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ยื่นส าเร็จการศึกษา ปรับเลื่อนต าแหน่ง หรือประกอบวิชาชีพ จ านวน 15 คน 

8. ค่าลงทะเบียน  จากค่าสมัครรับลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท 

9. วิทยากร   อาจารย์ชุติมา  สว่างวารี  สังกัดสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
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10.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
 (   ) ภาระงานประจ า   กรณีเปน็โครงการตามภาระงานประจ า/ไม่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ 

           () ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

แผนงานเริ่มต้น พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดบัแผนงาน) 

จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่เปิดใหม่ 1 หลักสูตร 

กิจกรรมหลัก วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะในการเตรียม
ตัวสอบ TOEFL ITP Level 1 ในด้านทักษะ
การอ่าน ฟัง และเขียน 
 
 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
   ไม่ต่ ากว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
2. ผลการประเมินไมพ่ึงพอใจของโครงการไม่สูงกวา่  
   2 จากคะแนนเต็ม 5 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของ  
   กลุ่มเป้าหมาย  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะมีความพร้อมมากข้ึนที่จะเข้าสอบ TOEFL ITP 

13. แนวทางการประเมิน/วิธีการประเมิน   
 1.   ดูจากแบบประเมินผลโครงการ 
 2.  ใช้แบบประเมินผลโครงการ 

14. การบูรณาการกับการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
การเรียนการสอน รายวิชา 890-901 English for graduate students (Special Programs) 
การวิจัย - 

การบริการวิชาการ - 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 
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ก าหนดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 อบรมออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM  (คร้ังที่ 3 ประจ าปงีบประมาณ 2565) 

ระหว่างวันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2565 อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย ์เวลา 09.00 – 12.00 น.  
(รวม 15 ชั่วโมง) 

 
วัน/เดือน/ป ี เวลา เนื้อหา 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Listening comprehension 

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 
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