
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1  
ณ  คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นสื่อส าคัญยิ่ งในสภาวการณ์ปัจจุบันในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ส าหรับบุคลากรทุกระดับในประเทศไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้ตระหนักถึงภาระ
และหน้าที่ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้สนใจและบุคลากรของหน่วยงานที่ก าลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อในประเทศ หรือเพื่อ
การประกอบอาชีพ หรือเพื่อยื่นส าเร็จการศึกษา 

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

 
3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะในการเตรียมตัวสอบ  TOEFL ITP Level 1 ในด้านทักษะการอ่าน ฟัง 
และเขียน 
 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์  

 
5. ระยะเวลาการอบรม   
 Online ผ่าน ZOOM ระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2565 อบรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 
12.00 น. (จ านวน 15 ชั่วโมง) 
 Onsite ครั้ งที่  1 ระหว่างวันที่  28 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์  2566   อบรมทุ กวัน เสาร์  - อาทิตย์                                    
เวลา 09.00 - 12.00 น.  (จ านวน 20 ชั่วโมง)  
 Onsite ครั้ งที่  2  ระหว่างวันที่  27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2566 อบรมทุ กวัน เสาร์  - อาทิตย์                                             
เวลา 09.00 - 12.00 น. (จ านวน 20 ชั่วโมง)  

 
6.  สถานที่อบรม    

ณ อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
7.  ผู้เข้ารับการอบรม      

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากร ม.อ. และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะสอบ
เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ยื่นส าเร็จการศึกษา ปรับเลื่อนต าแหน่ง หรือประกอบวิชาชีพ จ านวน 15 คน 
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8.  ค่าลงทะเบียน   
    Online ผ่าน Zoom ระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2565 อบรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 
12.00 น. (จ านวน 15 ชั่วโมง)  คนละ 1,800 บาท 
 Onsite ครั้ งที่  1  ระหว่างวันที่  21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2566   อบรมทุกวัน เสาร์  - อาทิตย์                                    
เวลา 09.00 - 12.00 น .  (จ านวน  20 ชั่วโมง) คนละ 2 ,900 บาท (สมัครก่อน (Early Bird) 3 คนแรก                            
ช าระ 2,600 บาท)  
 Onsite ครั้ งที่  2  ระหว่างวันที่  20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 อบรมทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์                                             
เวลา 09.00 - 12.00 น . (จ านวน  20 ชั่วโมง) คนละ 2 ,900 บาท (สมัครก่อน (Early Bird) 3 คนแรก                              
ช าระ 2,600 บาท) 
 
9.  วิทยากร   อาจารย์ชุติมา  สว่างวารี 

สังกัดสาขาวิชาภาษาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
 
10. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 

 (   ) ภาระงานประจ า   กรณีเปน็โครงการตามภาระงานประจ า/ไม่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ 
           () ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

แผนงานเริ่มต้น - 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ระดบัแผนงาน) 

- 

กิจกรรมหลัก - 
 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะในการเตรียม
ตัวสอบ TOEFL ITP Level 1 ในด้านทักษะ
การอ่าน ฟัง และเขียน 
 
 

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

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้สมัครเข้ารับการอบรมมีความพร้อมเข้าสอบ TOEFL ITP มากข้ึน 
 
13. แนวทางการประเมิน 

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

- ผลการประเมินไม่พึงพอใจของโครงการไม่สงูกว่า 2 จากคะแนนเต็ม 5 
     13.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 
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14. ผลจากการด าเนินงานโครงการสามารถน าไปบูรณาการ 
     14.1   เพื่อการเรียนการสอน .....................-................ 
     14.2   เพื่อการวิจัยเร่ือง ...............-.............................. 
     14.3   เพื่อการแต่งต าราเรื่อง .......-.............................. 
     14.4   เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
     14.5   เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
 

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

ก าหนดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 (Online ผา่น ZOOM) 
ระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2565 

อบรมทุกวันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (รวม 15 ชั่วโมง) 
 

วันที่ เวลา เนื้อหา 
1 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Listening comprehension 
2 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Listening comprehension 
3 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 
4 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 
5 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 

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

 
 

ก าหนดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 Onsite  
คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2566 
คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 

ณ  คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง) 

 
วันที่ เวลา เนื้อหา 

1 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Listening comprehension 
2 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Listening comprehension 
3 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 
4 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 
5 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 
6 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 
7 09.00 – 11.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 

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


