
 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรบันิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (SSAP 5) 

 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567)  

SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร  
ความสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (2560 - 2563) คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้นสาขามนุษยศาสตร ์ใหม้ีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 เป้าประสงค์ 1.1   บัณฑิตมีคุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 ตัวชี้วัด 2  ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีทักษะสื่อสาร (ภาษาไทย อังกฤษ  
      ภาษาต่างประเทศอ่ืน ICT Literacy) ตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ตัวชี้วัด 4  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่นิสิตเข้าร่วมมีความรู้ ทักษะปัญญา ทักษะการเรียนรู้ 
     ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น 
ความสอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./สมศ.) 

สกอ. ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร  
     องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การสง่เสริมและพัฒนานิสิต 
การปรับจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีทีผ่่านมา (โปรดระบุ) 
  โครงการใหม ่
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหน้าโครงการ  รศ. ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ ได้มาตรฐานและสามารถสอบผ่าน exit exam ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ ซึ่งสอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์ของนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การศึกษาฯ จึงได้จัดทําแผนพัฒนานิสิตให้มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ช่ัวโมง โดยศูนย์การศึกษาฯ จะจัดสอบให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียน  หลังจากน้ันนิสิตต้องเข้าศึกษาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้  โปรแกรม  English Mate  
ซึ่งประกอบด้วย ภาพยนตร์ 20 เรื่องแบ่งเป็น 3 – 4 ตอน พร้อมแบบทดสอบเน้ือเร่ือง คําศัพท์ และไวยากรณ์ พร้อม
แบบทดสอบหลังจากดูจบแต่ละตอน โดยศูนย์การศึกษาฯ ได้กําหนดเกณฑ์การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษนิสิตทุกคน
จะต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) อย่างน้อย 1 ระดับ 

การดําเนินการตามโครงการน้ี ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 
1. การทดสอบเพ่ือวัดศักยภาพภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนเรียนด้วยโปรแกรม CEFR 
2. การศึกษาภาษาอังกฤษด้วยด้วยตนเองในห้อง 225 จํานวน 30 ช่ัวโมง ด้วยโปรแกรม English Mate 
3. การทดสอบเพ่ือประเมินความก้าวหน้าทางทักษะภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ CEFR  



 
 
  หลังจากน้ัน นิสิตต้องย่ืนหลักฐานผลสอบเพ่ิมระดับและจํานวนช่ัวโมงที่เข้าศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองก่อน
ย่ืนหลักฐานขอสําเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาความสามารถทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3.  ผลผลิตของโครงการ  (Output) 
  1. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มีจํานวนช่ัวโมง ที่ได้ฝกึฝนภาษาอังกฤษผ่าน โปรแกรม English Mate 30 ช่ัวโมง  
 2. นิสิตมีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ 
  
4.  ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 นิสิตสามารถสอบผ่าน exit exam ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มศว 
 
5.  ตัวชี้วัด  (Indicator) 
  1. จํานวน 30 ช่ัวโมงที่นิสิตเข้าศึกษาด้วยตนเองผ่านข้อสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 1 ระดับ เปรียบเทียบจากคะแนนการสอบ CEFR  
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

6.  เกณฑ์ความสําเร็จ (Criteria)   
 นิสิตมีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ 
 
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ  (ระบุวัน เดือน ปี) 
 พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561   
 

8.  สถานที่ดําเนนิงาน 
 ห้อง 225 คณะมนุษยศาสตร์ 
 

9.  ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์  จํานวน  176  คน  
 10.  รายละเอียดกิจกรรม   (แผนการดําเนินงาน) 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 หมาย

เหตุ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดสอบ Pre-test CEFR       
2. ติดต้ังโปรแกรม English Mate 
20 เคร่ือง 

      

3.นิสิตเข้าเรียนด้วยตนเองจํานวน 
30 ชั่วโมง 

      

4.ลงชื่อนิสิตเป็นกลุ่มเพ่ือจัดสอบ 
Post-test CEFR 

      



 
 
11. วงเงินรายจ่ายทั้งสิ้นของโครงการ  82,000  บาท 

 ราคาเริ่มต้น 62,000 บาทสําหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ 20 เคร่ือง โรงเรียนสามารถเพ่ิมจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ท่ีสามารใช้งานได้ในราคา 1,300 หรือ 1,500 บาทแล้วแต่ Topping ท่ีเลือก (ไม่จํากัดจํานวนสูงสดุ) 

** หมายเหตุ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องชําระเงินค่าสอบ 300 บาท ดังน้ี   
1. Pre-test 150 บาท  
2. Post-test 150 บาท 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้และความสามารถนําทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


