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ค าน า 
  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  พ.ศ. 2563 – 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการก าหนดแผนปฏิบัติการ มาตรการและกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส าหรับศูนย์ภาษาและคณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกัน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 – 2568 นี้ ได้มีการเพิ่มรายละเอียดส าหรับขั้นตอน
การด าเนินการตามแผน เพ่ือให้ชัดเจนมากขึ้นส าหรับผู้ที่จะน าไปปฏิบัติ อีกทั้ง มีการเพ่ิมเกณฑ์สมรรถนะภาษาอังกฤษรายชั้นปีของนักศึกษา เพ่ือการวัดความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นระยะๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดมาตรการและกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
                               เมษายน 2565 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
1. ประวัติความเป็นมา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แตเดิมคือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี วิทยาลัยครูธนบุรี และสถาบันราชภัฏธนบุรี ตามล าดับ ท าหนาที่
ผลิตบัณฑิตสาขาตางๆ ตามความตองการของทองถิ่น จนกระทั่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสถาบันราชภัฏเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีภาระ
หนาที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ มุงมั่นการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอย่างตอเนื่องเพ่ือใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนนักวิชาชีพที่ดี รวมทั้งไดพัฒนาและสงเสริมการ
วิจัยใหเปนเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู การสรางองคความรู และการพัฒนางานในหนาที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพ่ือรวมพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ใหเจริญกาวหนาและเกิดความมั่นคงยั่งยืนสมกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ 

 
2. โครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

 

ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไวดังนี้ 
1. ส านักงานอธิการบดี  
2. คณะครุศาสตร  
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4. คณะวิทยาการจัดการ  
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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6. ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา  
การแบงโครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการแบงหนวยงานออกเปน 2 ประเภท คือ 1) หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ไดแก คณะตางๆ และ 2) หน

วยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแก หนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบไปด้วย ส านักงานอธิการบดี ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

และสร้างสังคมคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเด่นทางดาน

อุตสาหกรรมบริการ วิจัย สรางองคความรูและนวัตกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอมน าศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน 
  

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีความรู คูคุณธรรม มีทักษะในการคิด การแกปญหา สรางสรรค ท างานเปนทีม มีความเขาใจในพหุ

วัฒนธรรม มีทักษะในการสื่อสาร รเูทาทันเทคโนโลยีและสื่อ และมีทักษะความพรอมดานอาชีพ โดยเนนสาขาท่ีตอบโจทยประเทศ และเชิงพื้นท่ี  
2. วิจัยสรางองคความรู นวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยเนนปญหาของชุมชนทองถิ่น เฉพาะพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและบูรณาการตอการจัดการศึกษาและ

การบริการวิชาการ  
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3. บริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และนอมน าศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชน และทองถิ่นอยางยั่งยืน  
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและบูรณากับภูมิปญญาสากล 
 
อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต  
2. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

 
4. ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 260 คน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับคุณวุฒิ พบวา สวนใหญมี
คุณวุฒิในระดับปริญญาโท คือ มีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 77 ระดับปริญญาเอก จ านวน 69 คน คิดเปนรอยละ 26.54 และระดับปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิด
เป็นรอยละ 7.69 รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคณะและระดับคุณวุฒิ 

คณะ 
ระดับคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ครุศาสตร์ 21 คน 

ร้อยละ 28.38 
37 คน 

ร้อยละ 50 
16 

ร้อยละ 21.62 
74 คน 

ร้อยละ 100 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 คน 

ร้อยละ 25.37 
46 คน 

ร้อยละ 68.66 
4 คน 

ร้อยละ 5.97 
67 คน 

ร้อยละ 100 
วิทยาการจัดการ 14 คน 

ร้อยละ 20.59 
54 คน 

ร้อยละ 79.41 
- 

ร้อยละ - 
68 คน 

ร้อยละ 100 
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คณะ 
ระดับคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 คน 

ร้อยละ 33.33 
34 คน 

ร้อยละ 66.67 
- 

ร้อยละ - 
51 คน 

ร้อยละ 100 

รวม 
69 คน 

ร้อยละ 26.54 
171 คน 

ร้อยละ 77 
20 คน 

ร้อยละ 7.69 
260 คน 

ร้อยละ 100 
 

 เมื่อพิจารณาบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหนงทางวิชาการ พบว่ามีต าแหน่งรองศาสตราจารย จ านวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 2.69 มีต าแหน่งผูชวย
ศาสตราจารย จ านวน 73 คน คิดเป็นรอยละ 28.08 ที่เหลือเปนอาจารย จ านวน 180 คน คิดเปนรอยละ 69.23 รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคณะและต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ รวม 

ครุศาสตร์ 4 คน 
ร้อยละ 5.40 

20 คน 
ร้อยละ 27.03 

50 คน 
ร้อยละ 67.57 

74 คน 
ร้อยละ 100 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 คน 
ร้อยละ 2.99 

14 คน 
ร้อยละ 20.90 

51 คน 
ร้อยละ 76.11 

67 คน 
ร้อยละ 100 

วิทยาการจัดการ 1 คน 
ร้อยละ 1.47 

29.41 คน 
ร้อยละ 27.39 

47 คน 
ร้อยละ 69.12 

68 คน 
ร้อยละ 100 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
ร้อยละ - 

19 คน 
ร้อยละ 37.25 

32 คน 
ร้อยละ 62.75 

51 คน 
ร้อยละ 100 
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คณะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ รวม 

รวม 
7 คน 

ร้อยละ 2.69 
73 คน 

ร้อยละ 28.08 
180 คน 

ร้อยละ 69.23 
260 คน 

ร้อยละ 100 
 
 
5. ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 

ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวนรวมทั้งสิ้น 6,397 คน จ าแนกเปนนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 3,627 คน 
และนักศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 2,770 คน เมื่อจ าแนกตามคณะพบวา เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด จ านวน 3,418 คน รองลงมา ไดแก คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนจ านวน 1,218   956 และ 805 คน ตามล าดับ รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งหมด ในปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ 
คณะ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ครุศาสตร์ 1,218 คน - 1,218 คน 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 707 คน 249 คน 956 คน 

วิทยาการจัดการ 1,288 คน 2,130 คน 3,418 คน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 414 คน 391 คน  805 คน 

รวม 3,327 2,770 6,397 
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6. โครงสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและการสื่อสาร 
 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียนกลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิตหรือ 12 หน่วยกิต โดยบังคับเรียนจ านวน 6 
หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 

 

0591001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0591002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
และให้เลือกเรียนจ านวน 3 หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
0591003 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน      3(3-0-6) 
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
0591005 ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย มีสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรต่าง ๆ  โดยมหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษจ านวน 1 หลักสูตร มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 31 
คน (ข้อมูลส านักวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) และมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ชาวต่างชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร จ านวน 3 คน 
(ข้อมูลจากสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)  

 
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา มีการก าหนดวิชาภาษาอังกฤษไว้ในหมวดต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 81 รายวิชา ดังนี้ 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

1.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
1003101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      3(2-2-5) 

1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
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1.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 15 รายวิชา ดังนี้ 
1073109 ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
1121101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษส าหรับครู 1    3(2-2-5) 
1121102 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษส าหรับครู 2    3(2-2-5) 
1121103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ    3(2-2-5) 
1121105 การเขียนประโยคและอนุเฉทสั้นๆ ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1121106 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครู     3(2-2-5) 
1121201 ภาษาศาสตร์ส าหรัยครูสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
1121202 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
1121203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษส าหรับครู     3(2-2-5) 
1122103 วาทการภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1123201 การแปลอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษเบื้องต้น   3(2-2-5) 
1124102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทของอาเซียน   3(2-2-5) 
1124901 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
1124202 การอ่านภาษาอังกฤษเชิววิเคราะห์     3(3-0-6) 
1124904 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

1.4 กลุ่มวิชาเอกเพ่ิมเติม ส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
1122401 ภูมิหลังและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
1123303 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น    3(2-2-5) 
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2. หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต 
2.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยก าหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียน 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 

1551101 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1     3(2-2-5) 
1551102 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2     3(2-2-5) 
1551103 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1551105 กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ส าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 13 รายวิชา ดังนี้ 
1551103 การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน    3(2-2-5) 
1552603 การพูดเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
1551103 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ     3(3-0-6) 
1552602 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ     3(3-0-6) 
1551104 โครงสร้างภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
1551105 กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1553602 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
1551601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6) 
1551602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
1551303 ภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
1552402 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 1     3(3-0-6) 
1552606 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและโรงแรม    3(3-0-6) 
1553203 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรส านักงาน 1    3(3-0-6) 
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2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 8 รายวิชา ดังนี้ 
3213308 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1     3(2-2-5) 
3213309 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2     3(2-2-5) 
3222310 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจบริการ     3(2-2-5) 
3223311 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการส่วนหน้า    3(2-2-5) 
3232313 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน     3(2-2-5) 
3233314 ภาษาอังกฤษธุรกิจการบิน      3(2-2-5) 
3242326 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการภัตตาคาร    3(2-2-5) 
3243327 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดประกอบอาหาร    3(2-2-5) 

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก  
1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ จ านวน 8 รายวิชา ดังนี้ 
1552441 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนวดแผนไทย สปาและการมีสุขภาพที่ดี  3(3-0-6) 
1553601 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 2     3(3-0-6) 
1553604 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรส านักงาน 2    3(3-0-6) 
1553605 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด     3(3-0-6) 
1554601 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 
1554602 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเงินและการธนาคาร    3(3-0-6) 
1554904 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการในภัตตาคาร    3(3-0-6) 
1556351 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายการบิน    3(3-0-6) 

2) กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดี จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
1554101 ภาษาอังกฤษร่วมสมัย      3(3-0-6) 
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1554902 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ   3(90) 
1552401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
2003211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอการออกแบบ    3(3-0-6) 
2003212 ภาษาอังกฤษเพ่ือนักออกแบบ     3(3-0-6) 

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
3122201 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(3-0-6) 
3132201 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์   3(3-0-6) 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
5.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

3412104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 
5.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

3424220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด     3(3-0-6) 
3433314 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 

5.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 
1552007 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1    3(3-0-6) 
1552008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2    3(3-0-6) 
1552009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3    3(3-0-6) 
1550012 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
1550013 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
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6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาแกน จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
3301105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1   3(3-0-6) 
3302104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2   3(3-0-6) 

7. หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต  
7.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1554501 ภาษาอังกฤษในงานคหกรรมศาสตร์    3(3-0-6) 
1554511 ภาษาอังกฤษในงานอาหารและโภชนาการ    3(3-0-6) 

7.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
1553611 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 1   3(2-2-5) 
1554612 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร 2   3(2-2-5) 

7.3 กลุ่มวิชาภาษาส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
1552101 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 1    3(3-0-6) 
1552102 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 2    3(3-0-6) 

8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
8.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

4173318 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
8.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

4173322 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

9.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาในงานวิศวกรรม จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 
1554606 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 
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1553606 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ    3(3-0-6) 
1553607 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนส าหรับการสื่อสาร   3(3-0-6) 
1554605 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 
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บทที่ 2 
แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  

ตามที่รัฐบาล มีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้
เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป  
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559  โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะก ารใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ รวมทั้งจัด ท าแผนเพ่ือด าเนินการตาม
นโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2566 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) และด าเนินการปรับปรุงแผนดังกล่าวเป็นระยะๆ เพ่ือให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงได้มาซึ่ง 
แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2568 
 
2. วัตถุประสงค ์

 

1) มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนส่งสเริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2) นักศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ 
4) ผู้สอนมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถน าแผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไปใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) มีการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
โครงการ/กิจกรรมที่ระบุในแผน 

3) ร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้าย สอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน DRU Test ผ่านเกณฑ์ระดับ 
B1 

4) ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์ สอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน DRU Test ผ่านเกณฑร์ะดับ B1 
 

4. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2563 – 2566 
 

เพ่ือให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย จึงก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้
ต่อเนื่องและเป็นระบบ จ านวน 5 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากร  
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 

 

      

ก าหนดผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัจัดท าแผนการส่งเสรมิ 
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 ก าหนดนโยบาย 

ก าหนดรูปแบบและวิธกีาร  วิเคราะห์ปัจจยัที่เกีย่วขอ้ง 

        
  คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาน าแผนเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 
  

        
  คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาด าเนินการตามแผน 
  

        
        

ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
กระบวนการสื่อและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้น
การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

 
ทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

 
พัฒนาระดับ

ความสามารถในการใช้
ภาษาของบุคลากร 

        
        
 คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาประเมิน 

กระบวนการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนากระบวนการ 

 
 

        
 คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษารายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 

        
  

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน 
  
  

        
        

 
 
 

 

ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาแผนฯ 
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ระบบการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 มหาวิทยาลยั 

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้มีกจิกรรมทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี ้
1. ปรับปรุงรายวิชาภาษา อังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนมี โอกาสใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง 

   

    

 รวบรวมข้อมลู  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษ ย์ เก่ า  รวมไปถึ งกฏระ เ บียบและนโยบายต่ า งๆ  ที่ เ กี่ ยวข้ อ งจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษต่างๆ เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

   

    

 ประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
การปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการ/คณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
2. เสนอแผนปฏิบัตกิารการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษตอ่มหาวิทยาลัย 

 

 

  อนุมัติ 
    

 พิจารณาแผนปฏิบตัิการฯ  มหาวิทยาลยั 
พิจารณาแผนปฏิบัตกิารฯ เพื่ออนมุัติงบประมาณและการด าเนินการ 

- กรณอีนมุัติ  แจ้งส านักส่งเสรมิวิชาการให้ด าเนินการตามแผนฯ 

- กรณีไมอ่นมุัติ ด าเนนิส่งกลับส านักส่งเสรมิวชิาการเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 

  

   
    

 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการฯ  
ส านักส่งเสริมวิชาการ/คณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนนิการตามแผนฯ 

    

 ติดตามความก้าวหน้า/ประเมินผล  ส านักส่งเสริมวิชาการ/คณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
1. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนฯ และสรุปป็นประจ าทุก

เดือน 
2. รายงานผลการติดตามให้มหาวทิยาลัยทราบ 

   

   

    

 ประเมินกระบวนการ  ส านักส่งเสริมวิชาการ/คณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
1. ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยน าผลการด าเนินการตามแผนฯ ไปปรับปรุง
แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

2. รายงานผลการด าเนนิการทั้งหมดกับมหาวทิยาลัย 

   

 

 

ไม่อนุมัติ 
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ระบบการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  
กระบวนการสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

นอกหลักสูตรฯ 
 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

1. ส ารวจและสรุปความตอ้งการในการพฒันาตนเองของนกัศึกษา 
2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม โดยก าหนดให้มีกิจกรรมทัง้หมด 3 ด้าน ดังนี้ 

2.1 จัดอบรมด้านภาษาอังกฤษที่ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR 
และความต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

2.2 จัดหา จัดเตรียมหรือพัฒนาสื่อสนับสนุนและแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาที่
หลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและกรอบความ 
สามารถทางภาษา อังกฤษที่เป็นสากล 

2.3 จัดกิจกรรม สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่ ง เสริมการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

3. ประชุมวางแผนก าหนดตัวชี้วดัและการจัดสรรงบประมาณ 

   

    

 จัดท าแผนปฏิบัติการ 
การจัดกิจกรรมนอกหลักสตูรฯ 

 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประจ าคณะ/หน่วยงาน 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการการจดักจิกรรมนอกหลักสูตรฯ 
2. เสนอแผนปฏิบัตกิารการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรฯต่อคณบด/ีหัวหน้า

หน่วยงาน 

  
   

    

 พิจารณาแผนปฏิบตัิการฯ  คณบดี/หน่วยงาน 
พิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อขออนุมัติงบประมาณและการด าเนินการ 

- กรณอีนมุัติ  น าเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการส่งสเริมและพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

- กรณีไมอ่นมุัติ ด าเนนิส่งกลับคณะกรรมการของคณะ/หน่วยงานเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่ออนมุตัิงบประมาณและการด าเนนิการ 

- กรณอีนมุัติ  ส่งแผนต่อมหาวิทยาลัย และแจ้งส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพือ่
ด าเนนิการตามแผน 

- กรณีไมอ่นมุัติ ด าเนนิส่งกลับคณะเพือ่ปรับปรุงแก้ไข 

 

  
  

 
 

 
อนุมัติ 

 

    

 ด าเนินการตามแผนฯ  คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามแผนฯ 

    

 ติดตามความก้าวหน้า/ประเมินผล  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน  
1. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนฯ และสรุปผลเปน็ประจ า

ทุกเดือน 
2. รายงานผลการด าเนนิงานให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยทราบ 

   

    

 ประเมินกระบวนการ  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
1. ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 

กระบวนการสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โดยน าผลการด าเนินการตามแผนฯ ไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

2. รายงานผลการด าเนนิการทั้งหมดกับมหาวทิยาลัย 

   

ไม่อนุมัติ 
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ระบบการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

 ประชุมวางแผนการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
1. ประชุมวางแผนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนกัศึกษา โดยก าหนดให้

มีกิจกรรมทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี ้
1.1 เตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษาด้วยข้อสอบ DRU Test และข้อสอบ
มาตรฐานสากลอื่นๆ ตามความต้องการของนักศึกษา 

1.2 ทดสอบความรู้ภาษา อังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงข้อสอบ และระบบสารสนเทศสนับสนุนการสอบ 
DRU Test 

2. ประชุมวางแผนก าหนดตัวชี้วดัและการจัดสรรของบประมาณ 

   

    

 จัดท าแผนปฏิบัติการ การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 ศูนย์ภาษา 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการเพือ่การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนกัศึกษา 
2. เสนอแผนปฏิบัตกิารฯ ต่อมหาวิทยาลัย 

 
   
    

 พิจารณาแผนปฏิบตัิการฯ  มหาวิทยาลยั 
พิจารณาแผนปฏิบัตกิารฯ เพื่ออนมุัติงบประมาณและการด าเนินการ 

- กรณอีนมุัติ  ด าเนนิการตามแผนปฏิบัตกิารฯ 

- กรณีไมอ่นมุัติ ด าเนนิส่งกลับศนูย์ภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 

  
 อนุมัติ  
    

 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการฯ  ศูนย์ภาษา ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 

    

 ติดตามความก้าวหน้า/ประเมินผล  ศูนย์ภาษา 
1. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนฯ และสรุปผลเป็นประจ า

ทุกเดือน 
2. รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และมหาวทิยาลัยทราบ 

   

    

 ประเมินกระบวนการ  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
1. ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา โดยน าผลการด าเนินการตามแผนฯ ไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา
ต่อไป 

2. รายงานผลการด าเนนิการทั้งหมดกับมหาวทิยาลัย 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่อนุมัติ 
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ระบบการพัฒนาระดับความสามารถในการใช้ภาษาของบุคลากร 
 

 ประชุมวางแผนการส่งเสรมิและพฒันา
บุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
1. ส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2. สรุปผลการส ารวจความต้องการ 
3. ประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยก าหนดให้มีกจิกรรม

ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี ้
3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้สอนภาษา อังกฤษ 
3.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนในรายวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาไทยสามารถบูรณาการ

ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้ 

3.3 สร้างแรงจูงใจให้ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
4. ประชุมวางแผนก าหนดตัวชี้วดัและการจัดสรรของบประมาณ 

   

    

 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประจ าคณะ/หน่วยงาน 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
2. เสนอแผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรตอ่คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 

 
   
    

 พิจารณาแผนปฏิบตัิการฯ  คณบด/ีหน่วยงาน 
พิจารณาแผนส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร เพื่อขออนมุัติงบประมาณและการ
ด าเนนิการ 

- กรณอีนมุัติ  น าเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการส่งสเริมและพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

- กรณีไมอ่นมุัติ ด าเนนิส่งกลับคณะกรรมการของคณะ/หน่วยงานเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาแผนส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร เพื่ออนุมัติงบประมาณและการ
ด าเนนิการ 

- กรณอีนมุัติ  ส่งแผนต่อมหาวิทยาลัย และแจ้งส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพือ่
ด าเนนิการตามแผน 

- กรณีไมอ่นมุัติ ด าเนนิส่งกลับคณะเพือ่ปรับปรุงแก้ไข 

 

  
  

 
 

อนุมัติ 

 

    

 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการฯ  คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามแผนฯ 

    

 ติดตามความก้าวหน้า/ประเมินผล  คณบด/ีหัวหน้าหน่วยงาน  
1. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนฯ และสรุปป็นประจ าทุก

เดือน 
2. รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และมหาวทิยาลัยทราบ 

   

   

    

 ประเมินกระบวนการ  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
1. ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษ โดยน าผลการด าเนินการตามแผนฯ ไปปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

2. รายงานผลการด าเนนิการทั้งหมดกับมหาวทิยาลัย 

   

ไม่อนุมัติ 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาแรกเข้า การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระหว่างศึกษา 

และการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
 

นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

1. สร้างระบบและกลไกใน
การเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษาแรกเข้า การ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ภ า ษ า 
อังกฤษของนักศึกษา
ระหว่างศึกษา และการ
ทดสอบความรู้ภาษา 
อังกฤษของนักศึกษา
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1) ก าหนดนโยบายเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย/
คณะ 

/ศูนย์ภาษา 

มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
นักศึกษา 

    

2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ก าหนด
หน่วยงานกลางในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ มีหน้าที่ในการวางแผน ก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย/
คณะ 

/ศูนย์ภาษา 

มีคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

    

3) จัดท า/ออกประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัย/
คณะ 

/ศูนย์ภาษา 

มีการประชาสัมพันธ์ประกาศที่
เกี่ยวข้องในช่องทางที่หลาก 
หลาย 

อย่าง
น้อย 
3  

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
3 

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
3 

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
3 

ช่อง 
ทาง 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

4) ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและประเมิน ผล
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย/
คณะ 

/ศูนย์ภาษา 

มีการประเมินผลและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาและรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

อย่าง
น้อย 
ปีละ 
2  

ครั้ง 

อย่าง
น้อย
ปีละ 
2 

ครั้ง 

อย่าง
น้อย
ปีละ 
2 

ครั้ง 

อย่าง
น้อย
ปีละ 
2 

ครั้ง 

ร้อยละของจ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุตามเป้า หมาย
ที่ก าหนด 

80% 80% 90% 90% 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เป้าประสงค์ 1) มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR 

2) มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
3) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ในทุกรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
 

นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

1. ปรับปรุงรายวิชาภาษา 
อังกฤษในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

1) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน CEFR 

คณะมนุษย-
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

ร้อยละของรายวิชาภาษา 
อังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไป
ที่ ไ ด้ รั บกา รปรั บปรุ ง ใ ห้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
CEFR 

70% 80% 90% 100% 

2. ส่งเสริมให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน 

1) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้ง
รายวิชา ในทุกรายวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะ/หลักสูตร/
ผู้สอน 

ร้อยละของรายวิชาภาษา 
อังกฤษที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้ง
รายวิชา 

70% 80% 90% 100% 

2) ก าหนดให้รายวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาไทย
บูรณาการภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนทั้งรายวิชาหรือบางหัวข้อ เช่น การ

คณะ/หลักสูตร/
ผู้สอน 

ร้อยละของรายวิชาที่สอน
โดยใช้ภาษาไทยและมีการ 
บูรณาการภาษาอังกฤษใน

10% 15% 20% 25% 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ การสอดแทรก
สื่ อ  หรื อ เอกสารการสอนที่ ใช้ภาษา 
อังกฤษ  

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ทั้ ง
รายวิชาหรือบางหัวข้อ 

3) จัดหาอาจารย์ชาวต่ างประเทศซึ่ ง ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
มาเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอน 

มหาวิทยาลัย/
คณะ 

จ านวนอาจารย์ชาวต่ าง 
ประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักเพ่ิมข้ึน 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้น
ให้ผู้ เ รี ยนมี โอกาสใช้
ภ าษา อั งกฤษในการ
สื่อสารที่ ใกล้ เคียงกับ
สถานการณ์จริง 

1) ก าหนดให้รายวิชาภาษาอังกฤษจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้
ภาษาในการสื่อสารที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริง (Communicative 
Langauge Teaching: CLT) และการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็น
ฐาน (Task-based Learning: TBL) 

คณะ/หลักสูตร/
ผู้สอน 

ร้อยละของรายวิชา
ภาษาอังกฤษที่จัดการเรียน
การสอนแบบ CLT และ 
TBL 

20% 30% 40% 50% 
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กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา   
เป้าประสงค์ 1) มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

2) นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
3) นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

 

นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

1. จัดอบรมด้านภาษา 
อังกฤษที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
CEFR และความ
ต้องการของตลาดงาน
ในปัจจุบัน เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

1) ส ารวจความต้องการของนักศึกษาในด้าน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง 

คณะ/ 
ศูนย์ภาษา 

มีการส ารวจความต้องการใน
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

1 ครั้ง 
/ 

เทอม 

1 ครั้ง 
/ 

เทอม 

1 ครั้ง 
/ 

เทอม 

1 ครั้ง 
/ 

เทอม 
2) พัฒนาหลั กสู ต รการอบรมทางด้ า น

ภาษาอังกฤษให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐาน CEFR และความต้องการของ
นักศึกษา/ตลาดงานในปัจจุบัน 

คณะ/ 
ศูนย์ภาษา 

จ านวนหลั กสู ตรอบรมด้ าน
ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน  CEFR และความ
ต้องการของนักศึกษา/ตลาดงาน
ในปัจจุบัน 

5 
หลัก 
สูตร 

5 
หลัก 
สูตร 

5 
หลัก 
สูตร 

5 
หลัก 
สูตร 

3) ด าเนินการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เข้าศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาในระดับอุดมศึกษา 

คณะ จ านวนโครงการ 4 
โครง 
การ 

4 
โครง 
การ 

4 
โครง 
การ 

4 
โครง 
การ 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าอบรมที่
มีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรม 

80% 80% 80% 80% 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้า 
ร่วมโครงการต่อโครงการ 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

4) จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาตามระดับความสามารถและ
ความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

คณะ/ 
ศูนย์ภาษา 

จ านวนโครงการ 5 
โครง 
การ 

10 
โครง 
การ 

15 
โครง 
การ 

20 
โครง 
การ 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าอบรมที่
มีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรม 

80% 80% 80% 80% 

ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้า 
ร่วมโครงการต่อโครงการ 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

5) ก าหนดให้การ เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ าน
ภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
ลักษณะบังคับเลือก และนักศึกษาสามารถ
น าไปบันทึกเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ 

คณะ/ 
หลักสูตร/ 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน
หลากหลายช่องทาง 

อย่าง
น้อย 
3 

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
3 

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
3 

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
3 

ช่อง 
ทาง 

2. จัดหา จัดเตรียมหรือ
พัฒนาสื่อสนับสนุนและ
แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ที่หลากหลาย ทันสมัย 

1) เพ่ิมจ านวนต ารา หนังสือ เอกสาร สื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ที่ เ ป็ นภ าษา อั ง กฤษภาย ใน
มหาวิทยาลัย  ให้นักศึกษาอ่านอย่ าง
เพียงพอ 

ส านักวิทย
บริการฯ/  
ศูนย์ภาษา 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ จ า น ว น ต า ร า 
หนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียนและกรอบความ 
สามารถทางภาษา 
อังกฤษที่เป็นสากล 

เ ป็ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

2) พัฒนา เทคโนโลยีสื่ อการ เรี ยนรู้ และ
บทเรียนออนไลน์ด้านภาษาอังกฤษที่ มี
คุณภาพและทันสมัยส าหรับการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

คณะ/  
ส านักวิทย

บริการฯ/ศูนย์
ภาษา/ 
ผู้สอน 

จ านวนสื่อการเรียนรู้/บทเรียน
ออนไลน์ด้านภาษาอังกฤษ 

3 
บท 

เรียน 

6 
บท 

เรียน 

9 
บท 

เรียน 

12 
บท 

เรียน 
ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาต่อสื่ อการ เรี ยนรู้ /
บทเรียนออนไลน์ด้ านภาษา 
อังกฤษ 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

3) พัฒนาศูนย์ภาษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยการ
พัฒนา จัดหาและจัดสรรสื่อเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
เ พ่ื อ พั ฒ น า ค ว า ม  ส า ม า ร ถ ด้ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่หลากหลาย 

ศูนย์ภาษา ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นั กศึ กษ าต่ อ สื่ อ เ ทค โ น โ ลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

4) ผลักดันให้มีการใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยก าหนดให้

คณะ/ 
ศูนย์ภาษา/ 

จ านวนรายวิชาภาษาอังกฤษที่
ก าหนดให้การใช้ห้องปฏิบัติ การ

1 
วิชา 

2 
วิชา 

3 
วิชา 

4  
วิชา 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

พฤติกรรมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของทุ กร ายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

หลักสูตร/ผู้สอน ศูนย์ภาษาเป็นส่วนหนึ่ งของ
รายวิชา 

3. จัดกิจกรรม 
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษท้ัง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน เพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญของการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1) ขยายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษกับหน่วยงาน 
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และ
ด าเนินกิจกรรมตามความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัย/
วิเทศฯ 
/คณะ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

2) จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่ที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 

คณะ/ 
หลักสูตร 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 1 
โครง 
การ 

2 
โครง 
การ 

3 
โครง 
การ 

4 
โครง 
การ 

3) จัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้และการใช้
ภ าษา อั งกฤษ เช่ น  การจั ดกิ จกรรม 
English Day ห รื อ  English Speaking 
Zone การแข่ งขันประกวดร้อง เพลง
ภาษาอังกฤษ การแข่งขันทางวิชาการด้าน
ภาษาอังกฤษ การจัดชมรมภาษาอังกฤษ 
หรือคลินิกภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ค าปรึกษา
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการ
ประกวดคลิปวิดีโอเพ่ือส่งสเริมการพัฒนา

คณะ/ 
ศูนย์ภาษา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 1 
โครง 
การ 

2 
โครง 
การ 

3 
โครง 
การ 

4 
โครง 
การ 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การปรับ
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือกระตุ้น
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

4) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง 
ห รื อป ร ะสบคว า มส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพมาบรรยาย เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

คณะ/ 
หลักสูตร 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 2 
โครง 
การ 

2 
โครง 
การ 

2 
โครง 
การ 

2 
โครง 
การ 

5) ปรับแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษควบคู่กัน 

ทุกหน่วยงาน ร้อยละของการด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

25% 50% 75% 100
% 

6) จัดให้มีมุมความรู้ภาษาอังกฤษภายในและ
นอกห้องเรียน 

คณะ/ 
ศูนย์ภาษา 

มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 

7) จัด ให้มี ร ายการ เผยแพร่ ความรู้ ด้ าน
ภาษาอังกฤษผ่านโทรทัศน์วงจรปิดของ
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทย
บริการฯ/ศูนย์

ภาษา/หลักสูตร
นิเทศศาสตร์

บัณฑิต/ประชา 
สัมพันธ์ 

จ านวนครั้งในการเผยแพร่ อย่าง
น้อย
วันละ 
1 ครั้ง 

อย่าง
น้อย
วันละ 
1 ครั้ง 

อย่าง
น้อย
วันละ 

1  
ครั้ง 

อย่าง
น้อย
วันละ 

1  
ครั้ง 



- 31 - 
 

นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

8) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ชมเชยนักศึกษา
ที่ มี ระดับคะแนนความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษดีเด่น 

ศูนย์ภาษา/ 
ประชา 
สัมพันธ์ 

มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 
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กลยุทธ์ที่ 4 ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
เป้าประสงค์ มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนก่อนส าเร็จการศึกษา โดยการทดสอบให้เป็นไปตามแบบทดสอบ

มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน 

 

นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

1. เตรียมความพร้อมใน
การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปริญญาตรี
ก่อนส าเร็จการศึกษา
ด้วยข้อสอบ DRU Test 
และข้อสอบ
มาตรฐานสากลอื่นๆ 
ตามความต้องการของ
นักศึกษา เช่น TOEIC, 
TOEFL, IELTS เป็นต้น 

1) จั ดอบรม เตรี ยมสอบวั ดความรู้ ด้ าน
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ด้วย
ข้อสอบ DRU Test และ/หรือข้อสอบ
มาตรฐานสากลอ่ืนๆ ตามความต้องการ
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

คณะ/ 
ศูนย์ภาษา 

จ านวนโครงการ 5 
โครง 
การ 

6 
โครง 
การ 

7 
โครง 
การ 

8 
โครง 
การ 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าอบรมที่
มีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรม 

80% 80% 80% 80% 

ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้า 
ร่วมโครงการต่อโครงการ 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

2) จัดท าและเผยแพร่เอกสารแนวข้อสอบ 
DRU Test และ/หรือข้อสอบมาตรฐาน 
ส ากล อ่ืนๆ  ตามความต้ อ งการขอ ง
นักศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
ก่อนการสอบจริง 

ศูนย์ภาษา มี การ เผยแพร่ เ อกสารแนว
ข้ อ ส อ บ ที่ จั ด ท า ขึ้ น ใ ห้ กั บ
นักศึกษาในหลากหลายช่องทาง 

อย่าง
น้อย 
2  

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
2 

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
2 

ช่อง 
ทาง 

อย่าง
น้อย 
2 

ช่อง 
ทาง 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

2. ทดสอบความรู้ภาษา 
อังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

1) จัดสอบ DRU Test ให้นักศึกษาทั้งแบบ
สอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ (computer-
based) แบบสอบบนกระดาษ (paper-
based) และแบบสอบออนไลน์ (online-
based) ตลอดทั้งปี 

ศูนย์ภาษา ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หรือชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

50% 50% 50% 50% 

2) จัดสอบ TOEIC ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC 
แห่งประเทศไทย ในราคาพิเศษให้กับ
นักศึกษาที่สนใจ 

ศูนย์ภาษา จ านวนโครงการ/กิจกรรม 1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

3) จัดท าและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มี
ผลการสอบ DRU Testผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ศูนย์ภาษา มีการด าเนินการอย่างต่อ เนื่อง     

3. พัฒนาและปรับปรุง
ข้อสอบ และระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
การสอบ DRU Test 

1) สร้างข้อสอบ DRU Test เพ่ิมขึ้น เพ่ือเก็บ
ไว้ในคลังข้อสอบ 

ศูนย์ภาษา จ านวนข้อสอบที่เพ่ิมข้ึน 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 

2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการสอบ DRU Test เช่น ระบบ
บันทึกและรายงานผลการสอบ 

ศูนย์ภาษา มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     

3) พัฒนาและปรับปรุงระบบการสอบ DRU 
Test แบบออนไลน์ 

ศูนย์ภาษา มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     
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แนวทางการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ก าหนดรูปแบบการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไว้ 3 

รูปแบบ คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน DRU Test การทดสอบ 

English Discoveries Exit Test และการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาต่างๆ ที่มีมาตรฐาน

เทียบเคียง CEFR  

1. ข้อสอบมาตรฐาน DRU Test 
 แบบทดสอบ DRU Test มีจ านวนทั้งสิ้น 100 ข้อ แบ่งเป็นการฟัง (พูด) 30 ข้อ โครงสร้าง (การเขียน) 

40 ข้อ และการอ่าน 30 ข้อ และแปลความหมายคะแนนที่ผู้เข้าสอบท าได้ตามกรอบของ CEFR ซึ่งในขั้นตอน

ของการสร้างข้อสอบนั้น ก็ได้ก าหนดคุณลักษณะของข้อสอบโดยใช้กรอบของ CEFR เช่นกัน 

รูปแบบการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน DRU Test มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) สอบบนระบบคอมพิวเตอร์ (computer-based) 

1.1 ระบบออฟไลน์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องศูนย์ภาษา ในวันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์ 
เวลา 9.00-15.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

1.2 ระบบออนไลน์ โดยต้องท าการลงทะเบียนกับศูนย์ภาษาล่วงหน้าทาง 
https://lc.dru.ac.th/dru_test 

2) สอบแบบกระดาษ (paper-based) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยต้องท าการลงทะเบียนกับ
ศูนย์ภาษาล่วงหน้าทาง https://lc.dru.ac.th/dru_test  นักศึกษาสามารถติดตาม ลงทะเบียน
ได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ LC DRU ที่ https://www.facebook.com/DHON.LC.dru 

 

ความหมายของคะแนน DRU Test (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีดังนี้ 

ระดับ (DRU Test) CEFR ความหมายของคะแนน 

Proficiency 
ระดับคล่องแคล่ว 
(91% – 100%) 

C2 

     ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา 
สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี 
สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้
เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Advanced  
ระดับสูง 

(79% - 90%) 
C1 

     ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย  และเข้าใจ
ความหมายแฝงได้สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการท างาน หรือด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่าง
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ระดับ (DRU Test) CEFR ความหมายของคะแนน 
ชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้
อย่างถูกต้อง 

Upper intermediate 

ระดับกลางตอนปลาย 
(61% - 78%) 

B2 
     ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียน
ได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและท า
ความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 

Intermediate 
ระดับกลาง  

(41% – 60%) 
B1 

     ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็น
หัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการ
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถ
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้ 

Elementary  
ระดับเริ่มเรียน 
(26% – 40%) 

A2 

     ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลางเช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถ
สื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถ
บรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องใช้ 

Beginner  
ระดับเบื้องต้น 
(0% - 25%) 

A1 

     ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจ าวัน  สามารถแนะน า
ตัวเองและผู้อ่ืน ทั้งยังสามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จัก
ใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่
สนทนาพูดช้าและชัดเจน 

 

2. English Discoveries Exit Test 
แบบทดสอบ English Discoveries Exit Test เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบัน Educational 

Testing Service (ETS) ผู้พัฒนาข้อสอบ TOEIC, TOEFL และ GMAT ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยเป็น

ข้อสอบแบบ Computer-based ที่ผู้สอบสามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังจากท าข้อสอบเสร็จสิ้น การ

ทดสอบวัดระดับทางภาษานี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) และไวยากรณ์ 

(Grammar)  

ในการเข้าท าแบบทดสอบ English Discoveries Exit Test นักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนเข้ารับ

การทดสอบ ณ ศูนย์ภาษา โดยนักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ยกเว้นกรณีนักศึกษาได้เข้าใช้โปรแกรม 

English Discoveries ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การวัดระดับความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ข้อที่ 7 ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบ English Discoveries Exit Test ได้ไม่จ ากัด

จ านวนครั้ง จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โปรแกรม English Discoveries เป็นซอฟต์แวร์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่มี

เนื้อหาครอบคลุมที่สอดคล้องตามเกณฑ์ CEFR ระดับ A1 ถึง C1 และมีสื่อเสริมเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาส



- 36 - 
 

ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในการสื่อสาร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบทักษะเป็นฐาน (Skill-based mode) 

โดยแต่ละระดับจะเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาทุกทักษะแบบบูรณาการ  

ในการใช้โปรแกรมครั้งแรก นักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ณ ศูนย์ภาษา และนักศึกษา
ต้องเข้าใช้โปรแกรมเพ่ือเรียนภาษาอังกฤษในระดับตามเกณฑ์การขอส าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เมื่อเข้าเรียนและท ากิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว ระบบจะเปิดให้นักศึกษาเข้าท าข้อสอบ English 
Discoveries Exit Test เพ่ือวัดความก้าวหน้าและสมรรถนะของตนเอง  

 

ระดับผลสอบของโปรแกรม English Discoveries  

เทียบกับเกณฑ์ TOEIC และ CEFR พร้อมแนวทางการพัฒนา 

ระดับผลสอบ 
ระดับผลสอบ 
เทียบคะแนน 

TOEIC 

ระดับผลสอบ 
เทียบเกณฑ์ 

CEFR 
ระดับแบบฝึกหัดที่ควรฝึกฝน 

First Discoveries 10-145 A1 First discoveries, Basic 1 
Basic 1 150-345 A2 Basic 1, Basic 2 
Basic 2 350-495 A2-B1 Basic 2, Basic 3  
Basic 3 500-620 B1 Basic 3, Intermediate 1 

Intermediate 1 625-695 B2 Intermediate 1, Intermediate 2 
Intermediate 2 700-745 B2 Intermediate 2, Intermediate 3 
Intermediate 3 750-795 B2 Intermediate 3, Advanced 1 
Advanced 1 800-820 C1 Advanced 1, Advanced 2 
Advanced 2 825-845 C1 Advanced 2, Advanced 3 
Advanced 3 850-990 C1 Advanced 2, Advanced 3 

 

3. การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีก าหนดให้นักศึกษาสามารถใช้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน

ทดสอบภาษาต่างๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR ได้แก่ TOEIC, TOEFL(PBT), TOEFL(CBT), TOEFL(IBT), 

IELTS, CU-TEP, TU-GET ทดแทนผลการทดสอบ DRU Test หรือ English Discoveries Exit Test ได้ ตาม

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผลคะแนนที่น ามายื่นประกอบการขอส าเร็จการศึกษาจะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ 

ปี นับถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบดังกล่าว 
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สมรรถนะภาษาอังกฤษรายชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 

ได้กล่าวถึงกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล หรือ The Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบความคิดหลักในการจ าแนกความสามารถ

ของผู้ใช้ภาษาในการสื่อสารจริงในชีวิตประจ าวัน โดยก าหนดระดับความสามารถเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเองและผู้อ่ืน ทั้งยัง

สามารถตั้งค าถามเก่ียวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถาม
เหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน 

A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 
การจับจ่ายใช้สอย สถานที ่ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือ
สนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน 
ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับด ีสามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง 
อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายาก
ขึ้นได้ 

C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้
สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ 
สามารถใช้ภาษาท้ังในด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูด
และเขียนข้อความท่ีซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้
ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความท่ีเป็น
ภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาส าหรับพูด
และเขียนได้อย่างเหมาะสม 
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 กอปรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ก าหนดอัตลักษณ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้มี

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท างานได้ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงก าหนดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษรายชั้นปีของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังนี้ 
 

ชั้นปี ความสามารถ CEFT DRU Test English Discoveries 
1 สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยใน

ชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเองและผู้อ่ืน 
ทั้งยังสามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนได้  
รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึง
ความต้องการที่เป็นรูปธรรม 

A1 0-25 First Discoveries 

2 สามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจประโยคและส านวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่ง
รอบตัว สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็น
กิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและ
ไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า 
สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย 

A1-A2 20-40 First Discoveries หรือ 
Basic 1 

 

3 สามารถใช้และเข้าใจประโยคและส านวนใน
กิจวัตรประจ าวัน สามารถสื่อสารในสถานที่
ท างานและโต้ตอบในรูปแบบการพูด เขียน และ
จับใจความส าคัญของข้อความในหวัข้อที่คุ้นเคย 

A2-B1 26-60 Basic 2 

4 สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจ
เกิดขึ้นขณะท างานหรือเดินทางท่องเที่ยว 
สามารถใช้ภาษาในระดับดี สามารถพูดและเขียน
ได้ในหัวข้อที่หลากหลาย อย่างถูกต้อง และ
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและท า
ความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากข้ึนได้ 

B1-B2 41-78 Basic 3 หรือ 

Intermediate 1 หรือ 

Intermediate 2 หรือ 

Intermediate 3 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากร 
เป้าประสงค์ อาจารย์มีความสามารถในการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

 

นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

1. พัฒนาและยกระดั บ
คุณภาพผู้ สอนภาษา 
อังกฤษ 

1) ก า ห น ด ใ ห้ มี เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ด้ า น
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ าที่รับเข้าใหม่ 

มหาวิทยาลัย มีเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ 

    

2) จัดอบรม/กิจกรรม เสริมทักษะด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร
ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง รวมทั้งการ
อบรมด้านการประเมินผล และการออก 
แบบทดสอบส าหรับรายวิชาภาษา อังกฤษ
โดยเฉพาะ 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม อย่าง
น้อย 
1 

โครง 
การ 

อย่าง
น้อย 
1 

โครง 
การ 

อย่าง
น้อย 
1 

โครง 
การ 

อย่าง
น้อย 
1 

โครง 
การ 

3) สนับสนุนผู้สอนภาษาอังกฤษให้ท าผลงาน
ทางวิชาการ 

คณะ/หลักสูตร จ านวนโครงการอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

4) ขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ เช่น การวิจัย การ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ผู้ ส อ น กั บ ห น่ ว ย ง า น 

มหาวิทยาลัย/
วิเทศฯ/ 
คณะ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และ
ด าเนินกิจกรรมตามความร่วมมือ 

2. ส่งเสริมให้ผู้สอนใน
รายวิชาที่สอนโดยใช้
ภาษาไทยสามารถ
บูรณาการภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการ
สอน และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ 

1) ก าหนดให้มีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสอน ส าหรับการอบรมอาจารย์ใหม่ 

มหาวิทยาลัย/
คณะ 

ครุศาสตร์ 

มีหัวข้อการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสอน ในการอบรมอาจารย์
ใหม่ 

    

2) จัดโครงการ/กิจกรรมเ พ่ือการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และการปฏิบัติงานส าหรับอาจารย์ 

คณะ/ 
ศูนย์ภาษา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม อย่าง
น้อย 
1 

โครง 
การ 

อย่าง
น้อย 
1 

โครง 
การ 

อย่าง
น้อย 
1 

โครง 
การ 

อย่าง
น้อย 
1 

โครง 
การ 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าอบรมที่
มีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรม 

80% 80% 80% 80% 

ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้า 
ร่วมโครงการต่อโครงการ 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

3) ก าหนดให้มีทดสอบวัดความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ ด้วย
ข้ อ สอบ  DRU Test แบบ  computer-
based ตลอดทั้งปี 

ศูนย์ภาษา ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

50% 50% 50% 50% 
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นโยบาย/มาตรการ 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/ 

แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 

4) ส่งเสริมให้ผู้สอนในรายวิชาที่ใช้ภาษาไทย
ในการสอน จัดท าต ารา เอกสารหรือสื่อ
ประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้ง
รายวิชาหรือบางหัวข้อ 

คณะ มีการตั้งกลุ่มครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้
ค าปรึกษาการจัดท าต ารา 
เอกสารหรือสื่อประกอบการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

    

3. สร้างแรงจูงใจให้ผู้สอน
ใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน 

1) ระบุเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง
ในการสอนในแบบประเมินการเรียนการ
สอน 

มหาวิทยาลัย มีหัวข้อการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการสอนในแบบ
ประเมินการเรียนการสอน 

    

2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ชมเชยผู้สอนที่มี
ระดับคะแนนความ สามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษดีเด่น 

ศูนย์ภาษา/ 
ประชา 
สัมพันธ์ 

มีการด าเนินการอย่างต่อ เนื่อง ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 

ทุก
เดือน 

3) จัดท าและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอนที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส อ ด แ ท ร ก
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 

มีการด าเนินการอย่างต่อ เนื่อง ทุก
ภาค
การ 

ศึกษา 

ทุก
ภาค
การ 

ศึกษา 

ทุก
ภาค
การ 

ศึกษา 

ทุก
ภาค
การ 

ศึกษา 
 


