
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
/ตัวชีวั้ด

บณัฑติมคุีณภาพมาตรฐาน มทีกัษะในการคดิวิเคราะห ์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มศัีกยภาพสอดคล้องกับการพฒันาประเทศ 

ร้อยละของนักศึกษาชัน้ปีสุดทา้ยทีม่ผีลการทดสอบตามเกณฑค์วามสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
ระดับปริญญาตรีตัง้แต่ระดับ B1 ขึน้ไป (ร้อยละ 85)

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฎัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วสัิยทัศน ์มหาวทิยาลัยราชภฏัเป็นสถาบันทีผ่ลิตบัณฑิตทีม่ีอัตลักษณ ์มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลัก                       

ทีบู่รณาการองคค์วามรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่สร้างความม่ันคงใหกั้บประเทศ
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์
/ตัวชีวั้ด

โครงการ พฒันาทกัษะ การเรียนรู้ ภาษาสากล 

ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมพฒันาทกัษะด้านภาษาอังกฤษ (ร้อยละ80)

ปีงบประมาณ
2564

กิจกรรม จัดทดสอบประเมินระดับความสามารถทางภาษา
- Posttest หลังอบรม

- VRU-TEP นศ.ชัน้ปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา

กิจกรรม  อบรมพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรระยะส้ัน / หลักสูตรเข้มข้น



start

ชั้นปีที1่
สอบแรกเข้า
VRU-TEP

ปรบัพืน้ฐานE    

+ทกัษะการสื่อสารE

ชั้นปีที2่
ทกัษะการฟัง-พดูE เพ่ือเตรยีมสอบ
+ทกัษะการอา่นE เพ่ือการเรยีน

อบรมเสรมิทกัษะ15-40 ชม.                      
-หลกัสตูรระยะสัน้                                        

-หลกัสตูรเขม้ขน้เฉพาะกลุม่

ชั้นปีที3่
เตรยีมพรอ้มE สูก่ารท างาน

+ทกัษะการอ่าน-เขียนEเพ่ือเตรยีมสอบ

อบรมเสรมิทกัษะ 15-40ชม.                      
-หลกัสตูรระยะสัน้                             

-หลกัสตูรเขม้ขน้เฉพาะกลุม่

ชั้นปีที4่                   
สอบก่อนส าเร็จการศึกษา

VRU-TEP

end

กระบวนการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มรภ.วไลยอลงกรณฯ์

-ปีการศึกษา 2561 - ปัจจุบัน ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 รายวิชา (270ช่ัวโมง) อบรมเสริม 30-80 ช่ัวโมง

- ผลสอบแรกเข้าผ่านตามเกณฑ ์ยกเว้นการเรียนรายวิชา         และ



สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ

งบประมาณประจ าปี 2564
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏเพ่ือการพฒันาท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การยกระดบัคุณภาพการศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์



ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ยุทธศาสตร์ที๓่ การยกระดบัคุณภาพการศึกษา) โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

ตุลาคม 63 พฤศจิกายน 63

ประชุมวางแผน พฒันาหลกัสูตร

ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้ประสานงานของคณะ

จัดสรรงบประมาณ
จัดท า กนผ.01, 02

จัดท าCourse Syllabus
และก าหนดเกณฑ์ประเมิน
จัดท าสื่อก.เรียนก.สอน
จัดท าแบบทดสอบหลงั

อบรม Posttest

ด าเนินโครงการ

ธันวาคม 63 -
สิงหาคม 64

ศูนย์ภาษาและคณะ
ด าเนินการจัดอบรม,กิจกรรม
จัดสอบหลงัอบรม Posttest
จัดสอบ VRU-TEP 
ก่อนส าเร็จฯปีการศึกษา 2563
จัดสอบ VRU-TEP 

แรกเข้าปีการศึกษา 2564

-สังเกตการณ์
-ติดตามก.เบิก-จ่าย 
งบประมาณ

-ติดตามผลการด าเนินโครงการ
-รายงานผลความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย

ติดตาม/รายงาน
ความก้าวหน้า

ตุลาคม 63 -
กันยายน 64

กันยายน 64

-ร้อยละการเบิก-จ่ายงบประมาณ
-ร้อยละการเข้าร่วมโครงการ
-ร้อยละผลทดสอบหลังอบรม
-ร้อยละผลสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษนักศึกษา
# ก่อนส าเร็จฯ ปีการศึกษา 2563 
* แรกเข้า ปีการศึกษา 2564

สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ100% 100% 100% 100%

ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔



การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 95.82

จ านวนนศ.            
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90.12

จ านวนนศ. 
สอบ Posttest

(หลงัอบรม) ผ่าน B1

ร้อยละ 57.88

ผลการการด าเนินงานโครงการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย.64)

ตัวชี้วัดที่ก าหนดข้อมูล ณ 30 ก.ย.64 จ านวนนศ. ชัน้ปีสุดท้ายสอบ
VRU-TEPก่อนส าเร็จการศึกษา
ผ่าน B1 / ปีการศกึษา2563

ร้อยละ 4.80

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินงานตามแผน  

ร้อยละ 100

ร้อยละ 2.28

จ านวนนศ. ชัน้ปีที4่ทุกคณะสอบ      
VRU-TEPก่อนส าเร็จการศึกษา
ผ่าน B1 / ปีการศกึษา2563

ร้อยละ 4.22

จ านวนนศ. ชัน้ปีที1่ สอบ      
VRU-TEP แรกเข้า                      

ผ่าน B1 / ปีการศกึษา2564



ร้อยละตั้งเบิกงบประมาณ (ต.ค.63-ก.ย.64)

ต.ค.63-มี.ค.64ต.ค.-ธ.ค.63

ตัง้เบิก 349,646

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

ตัง้เบิก 2,017,421

ข้อมูล ณ 30ก.ย.64

ตัง้เบิก 3,644,924

ต.ค.63-มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 3
ต.ค.63-ก.ย.64 ตัง้เบิก 3,990,223



จัดการเรียนการสอน
, จัดอบรม

แบบ ONSITE

. 
จัดการเรียนการสอน

, จัดอบรม
และจัดสอบ

แบบ ONLINE

เสริมการเรียน,อบรม      โดย
ให้นศ.ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ

ด้วยตนเองเพิม่เติม
ผ่านโปรแกรม 

ONLINE

หรือแบบ ผสมผสาน

แนวทางการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Kovid-19



หลักสูตร ทักษะการสอน 

หลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC

หลักสูตร Strategies and CEFR Techniques

ปี4 (รหสั60)
(ครศุาสตร์ 318 คน)

หลักสูตร ความรู้เตรียมสอบ  
TOEIC ,กพ. ,VRU TEP

หลักสูตร English for Cross Cultural Communication

(*หลักสูตรกลาง ระยะส้ัน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที3่)

ปี3 (รหัส61)
1,172 คน

หลักสูตร ความรู้เตรียมสอบ TOEIC 

หลักสูตร Effective Communicative English for Careers

( Medicine/ Tourism / Logistics )

หลักสูตร Vocabulary and Pronunciation

(*หลักสูตรกลาง ระยะส้ัน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที2่)

ปี2 (รหัส62)
1,418 คน

กิจกรรม A presentation of an English 

website /application

ปี1 (รหัส63)
1,305 คน

สมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนจะได้รับ
หลักสูตรอบรม/กิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย และสมรรถนะของผู้รับการพัฒนา

หลักสูตรอบรม/กิจกรรม

- เพ่ิมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของนศ.ครู     
- มีความพร้อมและสามารถใช้เทคนิคในการท าข้อสอบTOEIC
- มีความพร้อมและสามารถท าข้อสอบวัดระดบัCEFRได้ดขีึน้  

มีความพร้อมและสามารถใช้เทคนิคในการท าข้อสอบ 
TOEIC, กพ., VRU-TEP ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น 

รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษกบัชาวต่างชาติไดอ้ย่างมีประสทิธิผล

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์                        
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานสาขาอาชีพต่างๆ

มีความพร้อมและสามารถใช้เทคนิคในการท าข้อสอบTOEIC
ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

เพ่ิมคลังค าศัพท์ที่จ าเป็นและสามารถออกเสียงพื้นฐานของค าศัพท์
,ข้อความในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

The activity enhances presentation skills and digital literacy 
of the students. Also, the students have positive attitudes 

toward English learning and practicing.

ครุศาสตร์

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ 
นวัตกรรมฯ

วิทยาการจัดการ
สาธารณสุขฯ

วิทยาการจัดการ
สาธารณสุขฯ

ทุกคณะ

ทุกคณะ

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ Eng

นวัตกรรมฯ

ทุกคณะ



ไตรมาสที1่
ต.ค.-ธ.ค.63

ร้อยละจ านวนโครงการอบรมที่ด าเนินงานตามแผน
1/31 โครงการ

3 %

(+15) = 16 / 31 โครงการ

(+14) =30/30 โครงการ

100％

ไตรมาสที3่
ต.ค.63-มิ.ย.64

ไตรมาสท่ี2
ต.ค.63-มี.ค.64



ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการด าเนินโครงการต่างๆระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

ร้อยละ 90.12 ร้อยละ 57.88 2019

จ านวนนศ.เข้าร่วมโครงการ
/ จากจ านวนเป้าหมาย

4,952 คน
/ 5,495 คน

จ านวนนศ.ที่มีผลทดสอบ 
หลังอบรม Posttest

เทียบเท่าCEFR ระดับ B1
/ จากจ านวนผู้ร่วมโครงการ

และรับการทดสอบ

1,403 คน
/ 2,424 คน

ร้อยละ 4.22

จ านวนนศ.ชั้นปีที่ 4 (รหัส60)
ที่มีผลสอบวัดความสามารถ

ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษาเทียบเท่าระดับ B1

/ จากจ านวนนศ.                
ที่รับการทดสอบ

67 คน
/ 1,586 คน

ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ข้อมูล ณ 30 ก.ย.64



สรุปผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (แยกคณะ) ประจ าปีงบประมาณ2564 ระหว่าง ตุลาคม 63 – กันยายน 64

สรุปผลการพัฒนา              
ทักษะภาษาอังกฤษ

(แยกชั้นปี)



เปรียบเทียบผลการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษจากการสอบ Posttest หลังอบรม
ร้อยละของจ านวนนศ.ทีไ่ด้คะแนนสอบ Posttest ระดับ B1 ขึ้นไป

ระหว่าง ปีงบประมาณ 2562 - 2564

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ร้อยละ

ร้อยละของนศ.ทีร่่วมโครงการ
และมีผลสอบPosttest

ผ่านB1ขึน้ไป
ภาพรวม

ร้อยละของนศ.ทีร่่วมโครงการ
และมีผลสอบPosttest

ผ่านB1ขึน้ไป
*เฉพาะคณะครุศาสตร์





พฤศจิกายน 2564 - กมุภาพนัธ์ 2565

Online Practice B1- B2  
ร่วมกบัรายวิชา VLE หรือหลกัสูตรอบรม VLET

ปีการศึกษา 2/2564

Online           

Self-Practice

นักศึกษาช้ันปีที่ 2,3

กุมภาพันธ ์- มีนาคม ขยายเวลา - พ.ค.2564
Online Test (นศ.รหสั 62,61)

ผลสอบB1 ขึน้ไป ไดร้บัสทิธ์ิยกเวน้รายวิชา 
ในปีการศกึษา2564

เมษายน - พฤษภาคม 2564 
Online Practice B1 /  15ชม.ข้ึนไป               

รับคะแนนเกบ็ในรายวชิา VLE
/ปีการศึกษา2564

มิถุนายน - ตุลาคม 2564 
Online Practice B1- B2  ร่วมกบัรายวิชา VLE

นศ.รหสั 62,61 ปีการศึกษา 1/2564

ตุลาคม - พฤศจกิายน 2564

มิถุนายน - ตุลาคม 2564 Online Practice 
B1- B2  ร่วมกบัหลกัสูตรอบรม

นศ.รหสั 62,61 ปีการศึกษา 1/2564

รายงานผลการใช้ Online Program                พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
โดยให้นศ.ฝึกทักษะภาษาองักฤษด้วยตนเอง ร่วมกบัการเรียนรายวชิา, การอบรม 

สรุปผลด าเนินงาน 1/2564



ส.ค. 64

ม.ิย. 64

สถติกิารเข้าใช้งานฝึก online practice ของนศ.รหสั 62,61

นศ.ทีม่ีผลคะแนน
การฝึก online practice 

ผ่าน B1 ขึน้ไป  

ร้อยละ 13

38%

55%
นศ.รหสั 62
นศ.รหสั 61

66%
42%

36%
40%

ก.ย. 64
61%

72%
49%

สรุปผลการใช้งานโปรแกรมonlineนักศึกษาทุกคณะ (ไม่รวมครุศาสตร)์

นศ.ทีม่ีผลคะแนน
สอบ Online Test 
ผ่าน B1 ขึน้ไป  

ร้อยละ 4





ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขระหว่างการด าเนินงาน

าร

- ปรับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การจัดอบรม และ
การสอบ
- ปรับรูปแบบกิจกรรมในหอ้ง

- Onsite /Online
หรือผสมผสาน

- ใช้เคร่ืองมอืทางเลือกให้ 
นศ.ท ากิจกรรมออนไลน์

าร

ปัญหา,อุปสรรค การด าเนินการแนวทางแก้ไข

าร

-นักศึกษาปฏเิสธการใช้
โปรแกรมออนไลนใ์นการฝึก
ทกัษะด้วยตนเองช่วงระหว่าง-
หลังเข้าร่วมโครงการอบรม

- ก าหนดเงือ่นไข สร้างแรงจูงใจ 
การใช้งานโปรแกรมออนไลนท์ี่
เสริมเนือ้หา,กิจกรรมร่วมกับ
เกณฑป์ระเมินรายวชิานอกจาก
หลักสูตรอบรม

- ผลทดสอบผ่านโปรแกรม    
ระดับ B1 ขึน้ไปได้สิทธิย์กเว้น
รายวชิาทีก่ าหนด

- ฝึกทักษะตามทีก่ าหนดใน       
รายวชิาแล้ว สามารถรับเป็น
คะแนนเก็บสะสมในรายวชิา

-ด าเนินการแล้ว ช่วยลดภาวะ
ความเส่ียงการระบาดของ
ไวรัส ลดข้อจ ากัดการจัดการ
เรียนการสอน และการอบรม
นอกเวลาได้ดขีึน้ นศ.พอใจ

ผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา

-ด าเนินการแล้ว นศ.เร่ิมให้
ความสนใจและมีแรงจูงใจใน
การเข้าใช้โปรแกรม มีความ
ต้องการท าให้ได้ตามเงือ่นไข
ทีก่ าหนดมากขึน้



ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

 สถานการณ ์Covid-19 ไมเ่อือ้ต่อการบรหิารจดัการอบรมแบบในชัน้เรยีน
100% รวมทัง้นกัศกึษาสว่นใหญ่ไมส่ะดวกเรยีนหรอืรว่มกิจกรรมหลงัเวลาเลกิเรยีน
ถึงช่วงค ่า ซึ่งมีปัญหาต่อการเดินทางและความปลอดภยัของนกัศกึษาเป็นอยา่งมาก 
 นกัศกึษาไมส่นใจ ไมต่อ้งการเขา้รว่มอบรมเพิ่มเติมเพราะไมเ่ห็นว่าไดร้บั
ผลประโยชนอ์ะไรการกิจกรรมดงักลา่ว 
 นกัศกึษาเขา้สอบก่อนส าเรจ็การศกึษาโดยไมต่ระหนกัในความส าคญัของผลสอบ
ท่ีไดร้บัเน่ืองจากมหาวิทยาลยัไมม่ีมาตรการก าหนดเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสอบก่อน
ส าเรจ็การศกึษาท าใหผ้ลสอบต ่ากว่าที่ควร
 นกัศกึษากลุม่เปา้หมายสว่นใหญ่ ไดร้บัการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยจ านวน
ชั่วโมงเรยีนในรายวิชาท่ีเพิ่มขึน้ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดอยู่แลว้ การจดั
อบรมเพ่ิมนอกเวลาเรยีนท าใหน้กัศกึษารูส้กึไมพ่งึพอใจและต่อตา้นได้
 บางโครงการก าหนดระยะเวลาจดัอบรมไมเ่ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการไดแ้นะน า
คือ ควรใหค้วามสม ่าเสมอ และต่อเน่ืองเป็นส าคญั แต่การจดัอบรมแบบเร่งรดัให้
โครงการแลว้เสรจ็โดยเรว็ เช่นจดัวนัเสาร-์อาทิตย ์ตลอดทัง้วนัส  าหรบัหลกัสตูร 15
ชั่วโมง ท าใหผู้เ้รยีนไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี หลกัสตูรไมเ่กิดประสทิธิภาพในการ
น าไปพฒันาผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ 

ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงาน             
ประจ าปงีบประมาณ 2565

จากการที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมีการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชา
ต่างๆที่ก าหนดชั่วโมงเพิ่มให้สอดคล้องกับระดับCEFRตามเกณฑม์าตรฐานอยู่แลว้ 
การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษจงึสามารถปรบัลดกิจกรรมการอบรมนอกเวลาแต่
ใชร้ายวิชาท่ีมีอยู่เสรมิกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะของผูเ้รยีนที่ตอ้งการใหม้ากขึน้
การจัดการเรียนหรือฝึกอบรม ยังคงจ าเป็นต้องใช้รูปแบบ online หรอื
ผสมผสานต่อไปเพ่ือลดความเสี่ยงการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19
ใช้โปรแกรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบ online รว่มกบัรายวิชา
และหลกัสตูรการอบรมท่ีปรบัลดจ านวนชั่วโมงเรยีนแบบบรรยายและท ากิจกรรม
ผ่านเครื่องมือ โปรแกรม online รว่มกบัผูส้อนเพิ่มขึน้
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษนอกเวลาด้วยตนเองแบบออนไลน์
นอกเวลา โดยให้รางวัล เช่น สะสมเป็นคะแนนเก็บในรายวิชา หรือเพิ่มคะแนนสอบ 
สิทธิ์ยกเว้นรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการเพิ่มเติมและสร้างความเขา้ใจให้นักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษาและตั้งใจสอบมากขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อระดับคะแนนนกัศึกษาสอบได้ค่อนขา้ง
ชัดเจน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินโครงการ



จบการน าเสนอ


