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แบบฟอร์มดำเนินงานเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

คณะ/หน่วยงาน สาธารณสุขศาสตร์ 
ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล  รหัส 16 – 07 – 13 
1. ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60   

รหัส  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ ถือเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับโลกเป็นภาษา

หลักของประชากรกว่า 360 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นภาษาที่สองของประชากรกว่า 750 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้
ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาทางราชการของ 61 ประเทศ และเป็นภาษาหลักในหลายรัฐทั่วโลก จึงถือเป็นภาษากลาง
ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรในประเทศต่างๆ ทั้งในส่วนของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทำให้สื่อ
ต่างๆที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ ้น อาเซียนได้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working 
language” หรือ “ภาษาทำงาน” ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับอาเซียน, ทำงานในอาเซียน, ทำงาน
ร่วมกับเพื่อนอาเซียน, มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน, แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน, มีเพื่อนในอาเซียน 
และเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น รัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายสำคญัที่
ต้องยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนในทุกระดับ  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้
ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา โดยมีการประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษ า 
เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และที่เป็นสากล
และก้าวทันโลก และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และกำหนดให้การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของคนไทยเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ
โดยเร็ว เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ
ในยุคศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2563 ใน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล ที่กำหนดให้นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรีร้อยละ 85 มีผลทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
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ไปเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ คณะสาธารณสุขศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงจัดทำโครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ครบวงจร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการ
ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษในระดับสากล (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต่อไปในภายภาคหน้า 

 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ   
2) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจรูปแบบของแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทดสอบชุดข้อสอบวัดระดับมาตรฐานเทียบเท่า CEFR 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 จำนวน 118 คน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563  
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563  
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563  
วันอาทิตยท์ี ่ 26 กรกฎาคม 2563  

 สถานที่ดำเนินการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 
6.  งบประมาณ          

 งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณรายได ้   (   )  บ.กศ.   (  )  กศ.ปช.   งบอ่ืน ๆ ………….………… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ประเภทงบ/หมวด   รายการ งบประมาณ 

ตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร นศ.รหัส 60 จำนวน 3 กลุ่ม x จำนวน 30 
ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 1,200 บาท  

108,000 บาท 

ตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลา 

- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2 คน x จำนวน 5 วัน x 
วันละ 250 บาท 

2,500 บาท 
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วัสดุ - ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ 
 (118 ชุด x 1 บาท) 
วัสดุในการจัดกิจกรรม   
- ดินสอไม้ 2B 118 แท่ง (118 x 8 บาท) 
- ยางลบ 118 อัน (118 x 5 บาท) 

รวม 

118 บาท 
 
 

944 บาท 
590 บาท 

1,652 บาท 

ใช้สอย - ค่าอาหารว่าง 118 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน  41,300 บาท 

รวมทั้งสิ้น 153,452 บาท 
งบประมาณ (ตัวเลข)    153,452    ทั้งสิ้น(บาท) (ตัวอักษร)  หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
7. แผนการดำเนินงาน     
ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

เดือน

พฤษภาคม 

เดือน

มิถุนายน 

เดือน

กรกฎาคม 

เดือน 

สิงหาคม 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 จัดทำโครงการเพื่อขอเสนออนุมตั ิ                  
2 ติดต่อประสานงานโครงการ                  
3 ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรม                  
4 สรุปโครงการ                  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมีระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษทีเ่ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

2) นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
          3) นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
 
9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

9.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 เข้าร่วมจำนวน 95 คน จากจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 118 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ    
 2) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1 ขึ้นไป ร้อยละ 40 หรือตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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            9.2 เชิงคุณภาพ   
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 มีระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

ทีเ่ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามเกณฑ์ที่กำหนด   
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
วิธีการ เคร่ืองมือ 

จัดทดสอบก่อนและหลังการอบรม  แบบทดสอบ pre-post 
 
11. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ   

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามระยะเวลาที่
กำหนด 
2) ผลทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามกรอบ  
CEFR 

1) ใช้การจัดกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
2) พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาในการอบรมให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR   
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       ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 
                     (อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี) 
                   ผูช้่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
              .……..……./………...…………/…….……..….. 
 
 

       ลงชื่อ……………..………………………………..... 
                (อาจารย์ปัณณฑัต ตันธนปัญญากร) 
         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
              .……..……../………...…………/…….……..….. 
 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ……..……………………….……………………..………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………..………………………………..... 
                 (ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อารีย์ สงวนชื่อ) 
                   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
               ........……../………...…………/…….…………… 

 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง ……………………………..……………….………………………………………………... 
 

      ลงชื่อ……………..………………………………...... 
           (ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
                             อธิการบดี 
               .……..……../………...…………/…….……...... 
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กำหนดการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 รหัสนักศึกษา 60  

ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

............................................................................................................................. .......................................... 

วันเสาร์ที ่4 กรกฎาคม 2563 

วันเสาร์ที ่11 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9.00  - 11.00 น. สอบวัดระดับ มาตรฐาน CEFR (Pre-Test)  
11.00 - 12.00 น. ทำกิจกรรม Inspiration Talk โดยวิทยากรประจำกลุ่ม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น ทำกิจกรรม และทำแบบทดสอบ Basic Grammar and Practice โดยวิทยากรประจำกลุ่ม 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9.00  - 12.00 น. อบรมเตรียมความพร้อมตามเนื้อหาแต่ละ Level ประกอบด้วย 
- Listening 
- Structure and Writing / Error 
- Reading / Vocabulary 

โดยวิทยากรประจำกลุ่ม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น อบรมเตรียมความพร้อมตามเนื้อหาแต่ละ Level ประกอบด้วย 
- Listening 
- Structure and Writing / Error 
- Reading / Vocabulary 

โดยวิทยากรประจำกลุ่ม (ต่อ) 
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วันเสาร์ที ่18 กรกฎาคม 2563 

 
วันเสาร์ที ่25 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9.00  - 12.00 น. อบรมเตรียมความพร้อมตามเนื้อหาแต่ละ Level ประกอบด้วย 
- Listening 
- Structure and Writing / Error 
- Reading / Vocabulary 

โดยวิทยากรประจำกลุ่ม (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น อบรมเตรียมความพร้อมตามเนื้อหาแต่ละ Level ประกอบด้วย 
- Listening 
- Structure and Writing / Error 
- Reading / Vocabulary 

โดยวิทยากรประจำกลุ่ม (ต่อ) 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9.00  - 12.00 น. อบรมเตรียมความพร้อมตามเนื้อหาแต่ละ Level ประกอบด้วย 
- Listening 
- Structure and Writing / Error 
- Reading / Vocabulary 

โดยวิทยากรประจำกลุ่ม (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น อบรมเตรียมความพร้อมตามเนื้อหาแต่ละ Level ประกอบด้วย 
- Listening 
- Structure and Writing / Error 
- Reading / Vocabulary 

โดยวิทยากรประจำกลุ่ม (ต่อ) 



8 

 

วันอาทิตย์ที ่26 กรกฎาคม 2563 

 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9.00  - 12.00 น. Review รูปแบบข้อสอบแต่ละlevel โดยวิทยากรประจำกลุ่ม  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น สอบวัดระดับ มาตรฐาน CEFR (Post-Test) 
 


