
โครงการอบรมระยะสั้นประจำปี ๒๕๖๕ 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
๑. ชื่อโครงการ คลินิกภาษาอังกฤษ กระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยและเรียนรู้                                  
                    (English Clinic: English Booster for Research and Studying) 
๒. หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ

สร้างเงินรายได้ ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันระหว่างประชาคมโลก 

อย่างไม่มีขีดจำกัด และยังถูกกำหนดให้เป็น “ภาษากลาง” ในการสื่อสารในอาเซียน ขณะที่สถานการณ์ 

ความรู้ ภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของทุกประเทศในอาเซียน พบว่า 

คนไทยมีการ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีเพียงร้อยละ ๑๐ อยู่ในลำดับที่ ๕ รองจาก สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บูรไน 

และมาเลเซีย ซึ่งประชากรใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ ๗๑, ๕๕, ๓๗ และร้อยละ ๒๗ ตามลำดับ รัฐบาลไทยได้

กำหนดยุทธศาสตร์เป็น นโยบายเร่งด่วน และให้ความสำคัญต่อการเร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพมารองรับการ

เคลื่อนย้ายอย่างเสรี ให้ประเทศไทยสามารถ ช่วงชิงความเป็นผู้นำในอาเซียน และมีความพร้อมในการรองรับ

การหลั่งไหลของตลาดทุน จากประเทศ เศรษฐกิจต่างๆ ได้ การพัฒนาหลักเน้นในเรื่องของการพัฒนาความรู้

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้งภาคประชาชนและบุคลากรของรัฐ 

นอกจากนีม้หาวิทยาลัยก็มีข้อกําหนดให้บัณฑิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองด้วยการ

ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันในสถาบันการศึกษา จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ หรือการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษามีความจําเป็นอย่างมาก ร่วมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่

จําเป็นต้องสื่อสาร ถ่ายทอด และแสดงถึงวัฒนธรรม สู่สังคมโลก 

ดังนั้น วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จึงจัดทำโครงการอบรมระยะสั้น “คลินิก
ภาษาอังกฤษ กระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยและเรียนรู้” เพ่ือให้ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจไดเ้ข้าร่วมได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหเกิดความกลาที่จะใชภาษาอังกฤษอยางเปนธรรม
ชาติ และมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในการเรียน การวิจัย ตลอดจน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน และวิชาชีพต่อไป 



 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ ผลผลิต (Outputs) 

๕.๑.๑ เพ่ือสงเสริมใหผูเข้าอบรมมีทักษะการฟง - พูด - อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ 
อย่างถูกตอง 

๕.๑.๒ เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูและทักษะทาง 
    ภาษาอังกฤษไปใชในการเรียน การวิจัย และวิชาชีพไดอยางถูกตอง 

๕.๑.๓ เพ่ือใหนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีโอกาสในการฝกทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 กับผู้เชี่ยวชาญ 

๕.๒ ผลลัพธ (Outcomes) 
๕.๒.๑ ผู้เข้าอบรมมีทักษะการฟง - พูด - อ่าน และเขียนอย่างถูกตอง ตามหลักไวยากรณ์  

ภาษาอังกฤษ 
๕.๒.๒ ผู้เข้าอบรมเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความสําคัญของ 

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาทํางานในระดับการเรียน การวิจัย และการ  
ประกอบอาชีพ 

๕.๒.๓ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาเปนที่รูจักในกลุมนิสิต 
 นักศึกษา และประชาขนทั่วไปมากยิ่งขึ้น 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ  ๒ – ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
๗. ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท 
๘. สถานที่ดำเนินการ 
  อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet 
๙. วิธีดำเนินการ 
     ๑. ขออนุมัติโครงการ     ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๒. จัดเตรียมงานและประสานงาน     ๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๓. ดำเนินการโครงการ     ๒ – ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๔. ประเมินผลโครงการ     ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑๐. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคคลทั่วไป จำนวน ๑๐ คน 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี     ที่ปรึกษาโครงการ 

๒. ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว     หัวหน้าโครงการ 
๓. ดร.ศราวิน  เทพสถิตภรณ์ 



๑๒. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “คลินิกภาษาอังกฤษ กระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการวิจัยและเรียนรู้”  แต่ละรุ่น มีดังนี ้ 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน    ๒๐,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๒,๑๕๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑๗,๘๕๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๒ วัน x ๒ คน) 
๑๔,๔๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ๓,๔๕๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่งเป็นเงิน

รายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยา 
การปัญญา 

 

  
๑๓.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าอบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน - และเขียนอยางถูกตอง ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ในการเรียน การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ และมีเจตคติที ่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาทํางาน และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอีก
ด้วย 

 
๑๔. การประเมินผล 
 ผูเขารับการอบรมเขารวมอบรมไมต่ำกวา 80% ของชั่วโมงการอบรม จะไดรับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้น 
การอบรม 
 
 

     (ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว) 
       หวัหน้าโครงการ 
 

 

  



กำหนดการโครงการอบรมระยะสั้น  
คลินิกภาษาอังกฤษ กระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยและเรียนรู้                              
(English Clinic: English Booster for Research and Studying) 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2565 
วันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
เวลา กิจกรรม 

วันที่ 2 ก.ค. 2565 
08.30 – 09.00 

 
- ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่วิทยาลัยฯ และพิธีเปิดโครงการฯ 

09.00 – 10.30 
10.30 – 10.45  
10.45 – 12.00 

- อบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน – และเขียน Module 1 
- พักรับประทานของว่าง   
- อบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน – และเขียน Module 1 (ต่อ) 

12.00 – 13.00   - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30  - อบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน – และเขียน Module 2 
14.30 – 14.45  - พักรับประทานของว่าง  

14.45 – 16.00 - อบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน – และเขียน Module 2 (ต่อ) 
  

วันที่ 3 ก.ค. 2565  
09.00 – 10.30 
10.30 – 10.45  
10.45 – 12.00 

- อบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน – และเขียน Module 3 
- พักรับประทานของว่าง 
- อบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน – และเขียน Module 3 (ต่อ) 

12.00 – 13.00   - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30  - อบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน – และเขียน Module 4 
14.30 – 14.45  - พักรับประทานของว่าง  
14.45 – 16.00 - อบรมมีทักษะการการฟง – พูด อ่าน – และเขียน Module 4 (ต่อ) 

 - พิธีปิดโครงการฯ และรับประกาศนียบัตร 
  

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


