
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 
ณ  คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ส าหรับบุคลากรทุกระดับในทุกภาคส่วนของประเทศ ศูนย์ภาษาและบริการ
วิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ก าลังจะเตรียมตัวไปศึกษาต่อใน/ต่างประเทศ สมัครงาน ต้องการ
สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ หรือเพื่อยื่นขอส าเร็จการศึกษา 

ในการนี้ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็น
ความส าคัญและตระหนักถึงภาระและหน้าที่ที่จะช่วยเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความส าเร็จใน
การสอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานแก่ผู้สนใจทั่วไปและบุคลากรมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท า
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 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   (จ านวน 15 ชั่วโมง) 

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566  (เสาร ์- อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.) 
 
6. สถานที่อบรม    

ณ อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
7. ผู้เข้ารับการอบรม      

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากร ม.อ. และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะสอบ
เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ยื่นส าเร็จการศึกษา ปรับเลื่อนต าแหน่ง หรือประกอบวิชาชีพ จ านวน 6 คน 
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8. ค่าลงทะเบียน  จากค่าสมัครรับลงทะเบียน 4,900 บาท 
 
9. วิทยากร   คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
 
10. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 

 () ภาระงานประจ า   กรณีเป็นโครงการตามภาระงานประจ 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 
  ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะมีความพร้อมมากขึ้นที่จะเข้าสอบ TOEFL ITP 
 
13. แนวทางการประเมิน 

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

 - ผลการประเมินไม่พึงพอใจของโครงการไม่สงูกว่า 2 จากคะแนนเต็ม 5 
     13.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 
 
14. ผลจากการด าเนินงานโครงการสามารถน าไปบูรณาการ 
     14.1   เพื่อการเรียนการสอน .....วิชา 892-212 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ และวชิา 892-213 การอาน
และการเขียนเชิงวชิาการ.... 
     14.2   เพื่อการวิจัยเรื่อง ...............-.............................. 
     14.3   เพื่อการแต่งต าราเรื่อง .......-.............................. 
     14.4   เพื่อปรับปรุงรายวชิา ..........-............................ 
     14.5   เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร ...............-....................... 
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ก าหนดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 
ณ  คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566 

วันเสาร์ - 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 Structure and Written Expression 
3 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Structure and Written Expression 
4 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 
5 09.00 – 12.00 น. เนื้อหาเตรียมสอบ Reading Comprehension 

 
 

          
 
 
 
 
 
 


