
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏเพ่ือการพฒันาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดบัคุณภาพการศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
รายงานความก้าวหน้าด าเนินงาน  

โครงการพัฒนาทกัษะและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ
ประจ าปีงบประมาณ 2565

 รอ้ยละของนกัศกึษาท่ีไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ร้อยละ 80
รอ้ยละของนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มทดสอบทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ร้อยละ 90
รอ้ยละของนกัศกึษาที่มีผลทดสอบทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์ที๓่ การยกระดบัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาทกัษะและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ 

ต.ค.64-ธ.ค.64 ธ.ค.64-ม.ค.65

ประชุม
วางแผน

พัฒนา
หลักสูตร

ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนรว่มกับ
ผู้ประสำนงำนของคณะ

จัดสรรงบประมำณ
จัดท ำ กนผ.01, 02

จัดท ำCourse Syllabus
และก ำหนดเกณฑ์ประเมิน

จัดท ำสือ่ก.เรียนก.สอน
จัดท ำแบบทดสอบหลงั

อบรม Posttest
ปรับแบบทดสอบVRU-TEP

ด ำเนินโครงกำร

พ.ย.64-ส.ค.65

ศูนย์ภำษำและคณะ
ด ำเนินกำรจัดอบรม,กิจกรรม
จัดสอบหลงัอบรม /กิจกรรม
จัดสอบ VRU-TEP 
ก่อนส ำเร็จฯปีกำรศึกษำ 2564
จัดสอบ VRU-TEP 
แรกเข้ำปีกำรศกึษำ 2565

สังเกตกำรณ์
ติดตำมก.เบิก-จ่ำย 
งบประมำณ
ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร
รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำนตอ่มหำวิทยำลัย

ติดตำม/รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ

ต.ค.64 -ก.ย.65 กันยำยน 65

-ร้อยละกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ
-ร้อยละกำรเข้ำร่วมโครงกำร
-ร้อยละผลทดสอบหลังอบรม
-ร้อยละผลสอบวัดควำมสำมำรถ
ภำษำอังกฤษนักศกึษำ
# ก่อนส ำเร็จฯ ปีกำรศึกษำ 2564 
* แรกเข้ำ ปีกำรศึกษำ 2565

สรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร

ต.ค.64 - ก.พ.65
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ประชุมพฒันาหลักสูตรอบรมระยะสั้น
วันที ่20 ธันวาคม 64

ประชุมวางแผน จัดสรรงบประมาณ
วันที ่1 ธันวาคม 64
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สรุปผลด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565

เมษายน - พฤษภาคม2565
Online Test (นศ.รหสั 63)

ผลสอบB1 ขึน้ไป ไดร้บัสทิธ์ิยกเวน้รายวิชา 
ในปีการศกึษา 2565

Online           
Self-Practice

นักศึกษา 61,62,63

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

ผลสอบB1 ขึน้ไป ไดร้บัสทิธ์ิยกเวน้รายวิชา 
ในปีการศกึษา2564

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

รบัคะแนนเก็บในรายวิชา VLE
/ปีการศกึษา2564

มิถุนายน - ตุลาคม 2564 
Online Practice B1- B2  รว่มกบัรายวิชา VLE

นศ.รหสั 63,62,61   ปีการศกึษา 1/2564

พฤศจกิายน 2564 - มีนาคม 2565                    
Online Practice B1- B2  รว่มกบัรายวิชา VLE

นศ.รหสั 63,62,61   ปีการศกึษา 2/2564

รายงานผลการใช้ Online Program                พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ
โดยใหน้ศ.ฝึกทกัษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ร่วมกับการเรียนรายวิชา, การอบรม

สรุปผลด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564
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ก.ค.-ธ.ค. 64

สถิติการเข้าใช้งานฝึกทกัษะออนไลนข์องนศ.รหสั 61,62,63

57% นศ.รหสั 62
นศ.รหสั 61

73%
53%

44%

ก.พ. 65
63% 82%

56%
สรุปติดตำมผลกำรใช้งำนฝึกทักษะภำษำอังกฤษ online 8

นศ.รหัส 63

51%
1,954 /3,112

1,784 /3,112



การทดสอบภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารในการท างานTEC-W
สทศ.(NIETS) / มรภ.วไลยอลงกรณฯ์   28 มกราคม 2565
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ผลกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษจำกกำรด ำเนินงำนระหว่ำง ตุลำคม2564 - กุมภำพันธ์ 2565

ร้อยละ ร้อยละ 

จ ำนวนนศ.ได้รับกำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
/ จำกจ ำนวนเป้ำหมำย

/ คน

จ ำนวนนศ.ที่เข้ำร่วม
ทดสอบ

ทักษะภำษำอังกฤษ

/ คน

ร้อยละ 9.73

จ ำนวนนศ.ชั้นปีที่ 4 (รหัส61)       
ที่มีผลสอบวัดควำมสำมำรถ

ภำษำอังกฤษ VRU-TEP         
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

เทียบเท่ำระดับ B1ขึ้นไป
/ จำกจ ำนวนนศ.ที่รับกำรทดสอบ

109 / 1,120 คน

B1=101  / B2=8 

ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด ข้อมูล ณ 6 มี.ค.65

จ านวนนศ.ทั้งหมด 1,142คน

10

อยู่ระหว่างด าเนินการ



จบการน าเสนอ


