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1.1  สร้างระบบและกลไกใน
การพฒันาทกัษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ประเมินระบบและกลไกในการพฒันาทกัษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยท าวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อน ามาพฒันารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ

รายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบบัสมบรูณ์ที่ช่วย
พฒันารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ

โครงการ/ชิ้นงาน 1 1 1 1 1  - คณะศิลปศาสตร์
 - ส านักส่งเสริมวิจัยฯ

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา ระดับ 3.51 4 4 4 4

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 85 90 95 100
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน Post Test ร้อยละ 60 65 70 75 80

1) พฒันาระบบประเมินความสามารถ/ทกัษะ
ทางภาษาอังกฤษนักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80 85 85 100 100  - คณะศิลปศาสตร์ 
 - ส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย
 - ส านักวิทยบริการ
 - กองบริการการศึกษา

2) จัดหาโปรแกรมการเรียนการสอนและการ
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อบริการนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของนักศึกษาที่ใช้โปรแกรม ร้อยละ 80 85 85 100 100  - คณะศิลปศาสตร์ 
 - ส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย
 - ส านักวิทยบริการ
 - กองบริการการศึกษา

3) จัดระบบการพฒันานักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์เพื่อพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษก่อน
ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่ผลการประเมินทกัษะ
ภาษาอังกฤษดีขึน้

ร้อยละ (ของ
นักศึกษาที่ใช้
โปรแกรม)

80 85 85 100 100  - ส านักงานพฒันาคุณภาพการศึกษา
 - 10 คณะ 1 วิทยาลัย

1.4 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับ
สถาบนั/หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ

หาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับ
สถาบนั/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และ
รักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือที่
ก่อใหเ้กิดกิจกรรมในการพฒันาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 70 70 80 80 85  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์
 - ส านักพฒันาคุณภาพการศึกษา
 - คณะศิลปศาสตร์

1.3 สร้างระบบและกลไกใน
การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จศึกษา

จัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา
ใหม่ด้านภาษาอังกฤษ

 - กองบริการการศึกษา
 - คณะศิลปศาสตร์

แผนพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 – 2564

กลยุทธ์ที่ 1    สร้างระบบและกลไกการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เปา้ประสงค์     1. อาจารย์จะได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา
                  2. นักศึกษาได้พัฒนาทกัษะการเรียนรูจ้ากระบบการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ

ตัวชีว้ัด          1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา
                  2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผลการประเมินทกัษะภาษาอังกฤษดีขึน้

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ
ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ

1.2  สร้างระบบและกลไกใน
การเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ
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2.1 ปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐาน CEFR

ร้อยละของรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปที่ปรับปรุงใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐาน CEFR

ร้อยละ 100 100 100 100 100  - คณะศิลปศาสตร์
 - ส านักพฒันาคุณภาพการศึกษา

จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการ
เรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 2 2 2 3

จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโทที่จัดการ
เรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 2 2 2 3

จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่จัดการ
เรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 2 2 2 3

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนบาง
รายวิชาเปน็ภาษาอังกฤษทั้งหมด

หลักสูตร 10  -  - 5 5  - 10 คณะ 1 วิทยาลัย

จ านวนหลักสูตรที่มีจัดการเรียนการสอน
เปน็ภาษาอังกฤษ บางหวัข้อในรายวิชาไม่
น้อยกว่า 4 รายวิชา

หลักสูตร 10 10 10 20 20  - 10 คณะ 1 วิทยาลัย

จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาจัดการเรียนการ
สอนเปน็ภาษาอังกฤษบางหวัข้อ น้อยกว่า 4
 รายวิชา

หลักสูตร 90 90 90 80 80  - 10 คณะ 1 วิทยาลัย

2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของแต่ละกลุ่มสาขาเปน็
ภาษาอังกฤษทั้งรายวิชาอย่างน้อย 1 
Section (แสดงในใบรายงานผล
การศึกษาว่าเปน็รายวิชาที่สอนเปน็
ภาษาอังกฤษ ไม่รวมวิชากลุ่มภาษา)

ร้อยละของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของแต่ละกลุ่มสาขา ที่จัดการเรียนการสอน
เปน็ภาษาอังกฤษทั้งรายวิชาอย่างน้อย 1 
Section

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คณะที่รับผิดชอบสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป

2.2 ใหค้ณะและสาขาวิชาที่มีความพร้อม
เปดิหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปน็
ภาษาอังกฤษ (English Program)

เพิ่มจ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนเปน็ภาษาอังกฤษ

 - 10 คณะ 1 วิทยาลัย

แผนพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 – 2564

เปา้ประสงค์    นักศึกษามีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในระดับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ผู้รับผิดชอบมาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด หน่วยนับ

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ค่าเปา้หมาย
ตัวชีว้ัด         ร้อยละของนักศึกษามีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในระดับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

1) บรูณาการภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปกติ (จัดการ
เรียนการสอนบางหวัข้อ บางรายวิชา
เปน็ภาษาอังกฤษ)

2.3 ใหใ้ช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรปกติและรายวิชา
ศึกษาทั่วไปในบางหวัข้อหรือบางรายวิชา
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ผู้รับผิดชอบมาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มี
นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 น าเสนอ/
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เปน็
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 50 50 50 50 80  - ส านักงานบริหารบณัฑิตศึกษา
 - คณะ/หลักสูตร

ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มี
นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 น าเสนอ/
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เปน็
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 100 100 100 100 100  - ส านักงานบริหารบณัฑิตศึกษา
 - คณะ/หลักสูตร

4) เผยแพร่ส่วนหนึ่งสวนใดของ
วิทยานิพนธ์ ในรูปแบบของผลงาน
ตีพมิพแ์ละหรือน าเสนอด้วยวาจา และ
หรือโปสเตอร์ เปน็ภาษาอังกฤษ

จ านวนชิ้นงานส่วนหนึ่งสวนใดของ
วิทยานิพนธ์ ในรูปแบบของผลงานตีพมิพ์
และหรือน าเสนอด้วยวาจา และหรือ
โปสเตอร์ เปน็ภาษาอังกฤษ

ชิ้นงาน 10 15 15 20 20  - ส านักงานบริหารบณัฑิตศึกษา
 - คณะ/หลักสูตร

1) ส่งเสริมใหน้ักศึกษาเข้าฝึกปฏบิติังาน
ในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสาร

จ านวนนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏบิติังานใน
สถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร เทยีบกับจ านวนนักศึกษาที่ไป
ฝึกงานทั้งหมด

คน 100 100 120 120 150  - ส านักงานพฒันาคุณภาพการศึกษา
 - หลักสูตร

จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 15 15 20 20 20

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คน 4,000 4,000 4,500 4,500 5,000 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คน 250 250 300 300 350  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์
ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์

3) ส่งเสริมใหน้ักศึกษาน าเสนอ/รายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เปน็
ภาษาอังกฤษ

 - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ(์รวบรวม
ข้อมูล/รายงาน) 
 - คณะศิลปศาสตร์
 - ทกุคณะ/หลักสูตร
 - ส านักงานพฒันานักศึกษา

3) ส่งเสริมใหน้ักศึกษาได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติในโอกาสต่างๆ

2.4 ใหจ้ัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ใหแ้ก่นักศึกษา

2) จัดกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ
 เช่น การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
 หรือกิจกรรมอืน่ๆ  จัดกิจกรรม English
 Day, International Day การติว อบรม
 ทกัษะการน าเสนองาน การตีพมิพ์
ผลงาน 
จัดสถานการณ์จ าลองการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและ
วิชาชีพของแต่ละคณะ เช่น  โรงพยาบาล
 ร้านอาหาร สนามบนิ
หา้งสรรพสินค้า ฯลฯ
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1) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ / อบรม / 
สัมมนา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
CEFR

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 70 70 80 80 90  - คณะศิลปศาสตร์

2) จัดงบประมาณสนับสนุน/หาทนุ/ความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้

จ านวนทนุ ทนุ 10 10 10 10 10  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์ 
 - ศิลปศาสตร์

จ านวนกิจกรรม คร้ัง 2 2 2 2 2  - ส านักพฒันาคุณภาพการศึกษา
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม คน/คร้ัง 25 25 25 25 25  - ส านักพฒันาคุณภาพการศึกษา
ระดับความพงึพอใจ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51  - ส านักพฒันาคุณภาพการศึกษา

ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน

ร้อยละ 80 100 100 100 100  - ทกุคณะ

จ านวนโครงการส่งเสริมฯ โครงการ 11 11 11 11 11  - ทกุคณะ (คณะละ 1 โครงการ)
จ านวนต ารา เอกสารการสอน หรือส่ือ
การสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

ชิ้น/เร่ือง 11 11 11 11 11  - ทกุคณะ (คณะละ 1ชิ้นงาน)

แผนพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564

กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาอาจารย์

ตัวชีว้ัด   ร้อยละของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
ค่าเปา้หมาย

2) ส่งเสริมใหอ้าจารย์จัดท าต ารา เอกสารการ
สอน หรือส่ือการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

3.2 พฒันาอาจารย์ใหใ้ช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอืน่
นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษ

1) จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเปน็ส่ือในการสอน

3.1 พฒันาอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ
ใหม้ีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน CEFR

เปา้ประสงค์    อาจารย์มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ



 

2560 2561 2562 2563 2564

จ านวนโครงการ โครงการ 2 2 2 2 2  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์
 - ส านักงานบริหาร
กายภาพและส่ิงแวดล้อม
 - กองกลาง
 - ส านักงานพฒันา
นักศึกษา

ระดับความพงึพอใจ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์
2) จัดท าส่ือ โทรทศัน์ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ทางเคเบิ้ลทวีี เสียงตาม
สาย และระบบอินเตอร์เน็ต

จ านวนชิ้นงาน ชิ้นงาน 15 15 20 20 20  - งานประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง
 - ส านักวิทยบริการ
 - ทกุคณะ
 - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์

ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายที่เข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 80 85 85 90  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์
 - กองบริการการศึกษา
 - ส านักคอมพวิเตอร์และ
เครือข่าย

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ที่มีทกัษะภาษาอังกฤษ

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 80 80 85 85 90  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์

ระดับความพงึพอใจ ระดับ 3.51 3.51 4 4 4  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์
2) จัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น TOEFL  IELTS 
 TOEIC  UBU-TEST เปน็ต้น

จ านวนคนที่เข้าสอบ คน 3000 3500 3500 3500 3500  - ส านักงานวิเทศสัมพนัธ์
 - กองบริการการศึกษา
 - ส านักคอมพวิเตอร์และ
เครือข่าย

4.2 จัดเตรียมความพร้อมและอ านวย
ความสะดวกใหน้ักศึกษาในการสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ

4.1 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน

1) จัดท าสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้
ภาษาอังกฤษ เช่น 
     - ระบบปา้ยและสัญลักษณ์ เอกสาร แบบฟอร์ม ปา้ยประชาสัมพนัธ์
 แนะน าสถานที่ต่างๆ เว็บไซต์ ในมหาวิทยาลัยเปน็ภาษาอังกฤษที่มี
ความทนัสมัย และน่าสนใจ
    - จัดกิจกรรม หรือก าหนดช่วงเวลาที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา

1) จัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา เช่น
 TOEFL  IELTS  TOEIC  UBU-TEST CEFR เปน็ต้น

แผนพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564

กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู ้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ

เปา้ประสงค์   นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู ้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ
ตัวชีว้ัด         ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู ้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ



2560 2561 2562 2563 2564
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด หน่วยนับ

ค่าเปา้หมาย
ผู้รับผิดชอบ

จ านวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมพฒันาส่ือการ

เรียนรู้

คน 80 100 100 120 150

จ านวนชิ้นงาน/รายวิชา ชิ้น/รายวิชา 
(25% ของ

อาจารย์ที่สอน
วิชาเปน็

ภาษาอังกฤษ ข้อ
 3.2.1)

30 35 40 50 60

พฒันาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส่ือการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์
เปน็ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เช่น
 e-book  MOOC  Augment Reality  Infographics   Smart 
classroom  D4L+P  Course Ville  Google Application   Virtual
 World  Amazon Echo  เปน็ต้น

4.3 พฒันาส่ือ นวัตกรรม ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษใหท้นัสมัย เหมาะสมกับ
บริบทที่เปล่ียนแปลง

 - ส านักวิทยบริการ
 - ส านักคอมพวิเตอร์และ
เครือข่าย
 - คณะ/หลักสูตร


