
1 
 

 

 

แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ. 2560-2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หลักการเหตุผล 
  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย
ยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน  
มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป  
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนด
นโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้งานได้ รวมทั้งจัดท าแผนเพื่อด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่ มีตัวชี้วัด
และมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม 9/2559  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ   
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เพ่ือเป็นการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้จัดท าแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือเป็นเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีใช้งานได้ (Working Knowledge) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเร่ือง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มีรายละเอียดดังนี ้

 1. ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชาและสาขาวิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ด าเนินการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถทางภาษาแต่ละราย โดยนักศึกษาท่ีมีคะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาท่ีมหาวิท ยาลัยก าหนด 
 2. ให้มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา
ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตาม
แบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษา   
แต่ละคน และให้น าผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา 
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 3. ให้คณะวิชาร่วมกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 น ากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) มาเป็นกรอบความคิดหลักในการออกแบบหลักสูตร การก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดและประเมินผล รวมถึงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ  
   3.2 จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษา
ในการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR และให้มี
กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
   3.3 พัฒนา จัดหา และจัดสรรสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาตามระดับ  CEFR 
บริการแก่นักศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่หลากหลายที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง  
   3.4 จัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารมาเป็นอาจารย์ผู้สอน
หรือผู้ช่วยสอน หรือเป็นผู้อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
   3.5 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน และ    
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ  
   3.6 จัดอบรมหลักสูตรเข้มข้นเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงให้แก่นักศึกษาตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและตามความสมัครใจอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
   3.7 ให้คณะและสาขาวิชาที่มีความพร้อมเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) หรือ หากยังไม่พร้อมเปิดสอนทั้งหลักสูตร ให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา/
บางหัวข้อ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
 4. ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับทุกคณะวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร พิจารณาด าเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้  
   4.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยพิจารณา
ถึงความพร้อมและศักยภาพของนักศึกษาที่จะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
   4.2 เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรหรือในรายวิชา เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
   4.3 ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่างชาติ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
การรับเข้าและการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา 
   4.4 จัดท าแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาภายใต้กรอบนโยบายข้างต้น        
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ 
ภายในหกสิบวัน 
   4.5 จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยทุกรอบปีการศึกษา 
 

ทั้งนี้ ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559  
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แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560-2564 

เป้าหมาย :  บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) 
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2560-2564 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
เป้าประสงค์ 1. อาจารย์จะได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา 

2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา  

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น  
 

นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ 
1.1  สร้างระบบและกลไกในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

ประเมินระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยท า
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ 

1.2  สร้างระบบและกลไกในการ
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหม่ 

จัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ด้านภาษาอังกฤษ  

1.3 สร้างระบบและกลไกในการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อน
ส าเร็จศึกษา 

1) พัฒนาระบบประเมินความสามารถ/ทักษะทางภาษาอังกฤษนักศึกษา 
2) จัดหาโปรแกรมการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือบริการ
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
3) จัดระบบการพัฒนานักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ กับสถาบัน/หน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

หาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน/หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ และรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา  

เป้าประสงค์ นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในระดับตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
ตัวช้ีวัด ร้อยละของนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในระดับตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ 
2.1 ปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน CEFR  

2.2 ให้คณะและสาขาวิชาที่มีความ
พร้อมเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program)  

เพ่ิมจ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

2.3 ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปกติและ
รายวิชาศึกษาท่ัวไปในบางหัวข้อหรือ
บางรายวิชา 
  
  

1) บูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ (จัดการ
เรียนการสอนบางหัวข้อ บางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)  
2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของแต่ละกลุ่มสาขา
เป็นภาษาอังกฤษทั้งรายวิชาอย่างน้อย 1 section (แสดงในใบรายงานผล
การศึกษาว่าเป็นรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่รวมวิชากลุ่มภาษา) 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอ/รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
4) เผยแพร่ส่วนหนึ่งสวนใดของวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบของผลงานตีพิมพ์และ
หรือน าเสนอด้วยวาจา และหรือโปสเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ 

2.4 ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร  
2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การประกวดร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  จัดกิจกรรม English Day, International 
Day  ติว อบรม ทักษะการน าเสนองาน การตีพิมพ์ผลงาน  
จัดสถานการณ์จ าลองการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพของแต่
ละคณะ เช่น  โรงพยาบาล ร้านอาหาร สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ  
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติในโอกาสต่างๆ  
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กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาอาจารย์  
เป้าประสงค์ อาจารย์มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ  

ตัวช้ีวัด ร้อยละของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 
 

นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ 
3.1 พัฒนาอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน CEFR 

1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / อบรม / สัมมนา โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้าน CEFR 
2) จัดงบประมาณสนับสนุน/หาทุน/ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.2 พัฒนาอาจารย์ให้ใช้ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน
นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1) จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน 
2) ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าต ารา เอกสารการสอน หรือสื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เป้าประสงค์ นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ   
ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ 
4.1 จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่กระตุ้นการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
ห้องเรียน  

1) จัดท าสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษ  เช่น  
    - ระบบป้ายและสัญลักษณ์ เอกสาร แบบฟอร์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ แนะน า
สถานที่ต่างๆ เว็บไซต์ ในมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษที่มีความทันสมัย และ
น่าสนใจ 
    - จัดกิจกรรมหรือก าหนดช่วงเวลาที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2) จัดท าสื่อ โทรทัศน์ภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางเคเบิ้ลทีวี เสียงตามสาย และ
ระบบอินเตอร์เน็ต 

4.2 จัดเตรียมความพร้อมและ
อ านวยความสะดวกให้นักศึกษา
ในการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 

1) จัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา เช่น TOEFL  
IELTS  TOEIC  UBU-TEST CEFR เป็นต้น 
2) จัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น TOEFL  IELTS  TOEIC  
UBU-TEST เป็นต้น 

4.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้
ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์เป็น
ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เช่น e-book  
MOOC  Augment Reality  Infographics   Smart classroom  D4L+P  
Course Ville  Google Application   Virtual World  Amazon Echo เป็นต้น 

 


