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คู่มือ การจัดการอบรม  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เพ่ิมประสิทธิภาพ และมุ่งสู่คุณภาพการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจล าดับการปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และท าให้บุคลากรอ่ืนสามารถปฏิบัติงานด้านนี้ได้ 
 

ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับสอบ TOEIC ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 2 งาน คือ 1) การจัดและ
ควบคุมการด ำเนินกำรอบรมเพ่ือการสอบ TOEIC  2) การจัดและควบคุมการด ำเนินกำรทดสอบ 
TOEIC แต่ละลักษณะงานจะมีกระบวน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการด าเนินการจัดฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการด าเนินการจัดฝึกอบรม และขั้นตอนที่ 3 หลังการด าเนินการจัดฝึกอบรม  
 
ค าจ ากัดความ 
 การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้  ความเข้าใจ 
ทัศนคติ และความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้   
 โครงการฝึกอบรม หมายถึง  การก าหนดหลักสูตร ขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมครอบคลุมรายละเอียดที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนับสุนนและบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐาน ค าอธิบายมาตรฐาน 

 
ด้านหลักสูตร

ฝึกอบรม 
1. การวางแผนการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มีการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรม การ
ด าเนินการฝึกอบรม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง    
2. มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม   
3. มีการวิเคราะห์ผลการส ารวจและจัดท าหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพัฒนา 
4. มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้   
5. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป   

ด้านผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1. มีการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรการ 
ฝึกอบรม และน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได ้
2. มีกระบวนการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่ านการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่ ก าหนด ไว้ ใน           
หลักสูตร                                                                                                      
4. มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป 

ด้านวิทยากร 1. มีการสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ คุณวุฒิ และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรที่
อบรม และมีความสามารถในการถ่ายทอด   
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร  

ด้านปัจจัย
สนับสนุน  

การฝึกอบรม 

1. ความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม   
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อสถานที่ และบรรยากาศของ
การฝึกอบรม   
3. ระดับความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์   
และเอกสารการบรรยาย และอ่ืนๆ 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

หลักสูตร/
โครงการ 
ฝึกอบรม 

1. ขั้นตอนและกลไกในการก ากับติดตามในการจัดโครงการฝึกอบรมให้มี  
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ        
การประสานงานและการสรหาวิทยากร การบริหารปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดฝึกอบรม และการ
บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ   
2. มีการประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดฝึกอบรม   
3. มีการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการจัดอบรม และน าผลการประเมินไป
พัฒนาการจัดอบรมต่อไป 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ศูนย์ภาษา มีหน้าที่หลักในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้ทางด้านภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ เขียนโครงการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร และด าเนินการจัดโครงการ         

สรุปรายงาน น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการอบรม
มาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการฝึกอบรมให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดฝึกอบรม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
บรรลุผลตามท่ีก าหนด 

3. ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม  

4. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 

5. ติดต่อประสานงานกับภาคราชการ/เอกชน ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
ตลอดจนติดตามการด าเนินการและประเมินผลในแต่ละหลักสูตร 

6. รับผิดชอบงานบริการฝึกอบรม ควบคุม ก ากับและดูแลกระบวนการฝึกอบรมให้เป็นไป
อย่างมีระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสอบ TOEIC 
  ผู้ด าเนินการแบ่งงานออกเป็น 2 งาน คือ 1) การจัดและควบคุมการด าเนินการอบรม
เพ่ือการสอบ TOEIC  2) การจัดและควบคุมการด าเนินการทดสอบ TOEIC 
 
1) การจัดและควบคุมการด าเนินการอบรมเพื่อการสอบ TOEIC 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนด าเนินการจัดฝึกอบรม   
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการด าเนินการจัดอบรม   
ขั้นตอนที่ 3 หลังการด าเนินการจัดฝึกอบรม    
 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนด าเนินการจัดฝึกอบรม   
1. ส ารวจความต้องการการเข้ารับการอบรม 

ศูนย์ภาษาจะท าแบบส ารวจความต้องการการเข้ารับการอบรม และน ามาวิเคราะห์ 
เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งหัวข้อที่ต้องการจะเข้ารับการอบรมและ             
น าผลมาวิเคราะห์เพื่อจัดท าหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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2. การประชุมทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
2.1 มีการวางแผนการด าเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอน โดยระบุรายละเอียด

และเหตุผลทั้งหมด ประกอบด้วย  
- เหตุผลความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรม  
- วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หลักสูตร และหัวข้อวิชาต่างๆ 
- วิทยากรที่บรรยาย 
- กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการฝึกอบรม  
- วัน เวลา และสถานทีใ่นการฝึกอบรม  
- งบประมาณค่าใช้จ่าย  

2.2 รายละเอียดด้านการบริหารและธุรการต่างๆ อาทิ กฎระเบียบทางราชการ 
ประกาศ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการด้านการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม  

2.3 จัดท าร่างเสนอโครงการ และขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการศูนย์ภาษา     
ถ้ากรณีผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการ จึงสรุปเป็นรายละเอียดการฝึกอบรม เพ่ือขออนุมัติ
โครงการ และงบประมาณต่อไป 

 
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

3.1 ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
3.2 คณบดี 
3.3 หัวหน้าการเงิน 
3.4 ผู้อ านวยการกองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.5 รองอธิการบดทีี่ควบคุมดูแลงบประมาณ 
3.6 อธิการบดี 
 

4. โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อย นักวิชาการจะต้องด าเนินการดังนี้  
4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทราบข้อมูลใน

การจัดอบรม เกี่ยวกับหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่ด าเนินการ ข้อมูลในการติดต่อ
สอบถามการสมัครเข้ารับการอบรม เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
บันทึกภายในแจ้งข้อมูล ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ และ Facebook ของศูนย์ภาษา 

4.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษา  

4.3 ติดต่อและจัดสถานที่จัดอบรม โดยแจ้งวัน เวลา และจ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ให้ชัดเจน 
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4.4 ติดต่อวิทยากร โดยคัดสรรวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตรงกับ
หัวข้อที่ฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ที่มีการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ท่ีดี 

การติดต่อวิทยากร ควรแจ้งให้วิทยากรทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการ 
ฝึกอบรม เช่น หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของหัวข้อวิชา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้วิทยากรสามารถจัดเตรียมเอกสารและวิธีการบรรยายให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย   

 นอกจากนี้จะต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการบรรยาย พร้อมทั้งสอบถาม
เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการบรรยายส าหรับหัวข้อวิชา
นั้นๆ และถ้ามีการประเมินผลรายวิชาควรแจ้งให้วิทยากรทราบก่อนด้วย  

การติดต่อวิทยากร หากเป็นวิทยากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้จัด
โครงการจะต้องท าหนังสือเสนออธิการบดีฯ ให้แต่งตั้งบุคลากรเป็นวิทยากรในโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555   

 ถ้าวิทยากรเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดจะต้องท าหนังสือเชิญให้บุคคลดังกล่าวเป็น
วิทยากร โดยระบุหัวข้อหลักสูตรการอบรม วันและเวลา สถานที่ในการจัดอบรม  แผนที่
เดินทาง ประวัติวิทยากร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.5 การเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม นักวิชาการจะต้องรวบรวมและจัดท า
รูปเล่ม เพ่ือความเป็นระเบียบและเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน เอกสารที่ใช้ประกอบการจัด
อบรม ได้แก่ 

1. แฟ้ม 
2. ก าหนดการจัดอบรม 
3. ประวัติวิทยากร 
4. เอกสารจากวิทยากร 
5. แบบทดสอบก่อนการอบรม 
6. แบบทดสอบหลังการอบรม 
7. แบบประเมินการอบรม 

4.6 การจัดเตรียมงบประมาณ ต้องด าเนินการประสานกับฝ่ายการเงิน ก่อนด าเนิน
โครงการผู้จัดต้องท าเอกสารเพ่ือขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการจัดอบรม หลังจาก
อนุมัติเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดโครงการจะต้องท าหนังสือยืมเงินทดรองจ่าย             
เพ่ือน ามาจ่ายในการจัดอบรม โดยจะต้องยื่นหนังสือยืมเงินทดรองจ่ายก่อนด าเนินโครงการ
อย่างน้อย 3 วันท าการ    

4.7 การเตรียมเอกสารพิธีการหรือหนังสือราชการ เช่น หนังสือเชิญประธานเปิด
งาน ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน เป็นต้น 

4.8 การจัดเตรียมป้ายต่างๆ ได้แก่ ป้ายลงทะเบียน ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อวิทยากร 
เป็นต้น 
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4.9 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเสียง กระดาษ ปากกาไวท์บอร์ด 
เป็นต้น   

4.10  การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยส าหรับ
การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม ได้แก่ ใบสมัครเข้ารับการอบรม ก าหนดการ เป็นต้น 

 
         กระบวนและขั้นตอนก่อนด าเนินการจัดการอบรม 
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ประชมุทีมงานเพื่อจดัท าหลกัสตูร(โครงการ) 
เสนอผู้อ านวยการเห็นชอบในเบือ้งต้น 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สถานที่ วิทยากร การเงิน เป็นต้น 

ด าเนินการตามโครงการที่ 
ได้รับการอนุมัติ 

 น าเสนอโครงการฯ  
เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

ส ารวจความต้องการและวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อเตรียมการจดัท า
แผนพฒันาบคุลากรสป.กค. 

การเตรียมการด้านเอกสาร 
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ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการด าเนินการจัดการอบรม   
ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดจะต้องดูแล ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และรับลงทะเบียนผู้เข้ารับ

การอบรม ตลอดจนพิธีเปิดการอบรม จนถึงวันสุดท้ายผู้จัดจะต้อง ควบคุม ก ากับ ดูแล และตรวจสอบ 
เรื่องต่างๆ ได้แก่ 

1. ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์ทุกเช้า โดยต้องตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์                      
เครื่องกระจายสัญญาณเสียง ไมค์โครโฟน โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ3มิติ พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือ      

2. การรับลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม พร้อมแจกแฟ้มเอกสารประกอบการ
บรรยาย     

3. การต้อนรับผู้เกี่ยวข้องที่มาร่วมในการฝึกอบรม เช่น ประธานเปิดการอบรม 
ผู้เข้าร่วมการเปิดการอบรม วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น ผู้ด าเนินการต้องจัดที่นั่งส าหรับ
ประธานเปิดงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมการเปิดการอบรม   

4. การด าเนินการจัดฝึกอบรมตามก าหนดการ      
5. จัดอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ด าเนินการควรจัดอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 

14.30 น. และควรจัดอาหารว่างใกล้กับห้องอบรมเพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินไป
รับประทาน      

6. การแจกเอกสารประจ าวัน หากมีเอกสารบรรยายเพ่ิมเติมของแต่ละวัน 
ผู้ด าเนินการควรแจกให้พร้อมกับการลงทะเบียนช่วงเช้า เพ่ือความสะดวกในการแจก                

7. การอ านวยความสะดวก ให้แก่วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ป้ายห้องน้ า 
ป้ายห้องรับประทานอาหาร สถานที่จอดรถ เป็นต้น         

8. จัดท าและออกแบบประกาศนียบัตร  
9. จัดท าหนังสือรายนามผู้ผ่านการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร      
10. จัดท าหนังสือเชิญประธานปิดการฝึกอบรม       
11. การเบิกจ่ายเงินระหว่างการฝึกอบรม                
12. พิธีปิดการอบรม (เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม) 
13. แบบประเมินผลการอบรม คือ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการอบรม

ภาษาอังกฤษ ผู้ด าเนินโครงการต้องรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาการอบรมต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3 หลังการด าเนินการจัดการอบรม    
 

1. การส่งหนังสือขอบคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ด าเนินโครงการจัดท า
หนังสือขอบคุณ และแจ้งผลการอบรมให้แก่หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม     

2.การจัดการเรื่องการเงิน และสรุปค่าใช้จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
3. การประเมินผลการฝึกอบรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วน  

      3.1 ผู้เข้าอบรม ใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร สถานที่ เนื้อหาการ
อบรม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
      3.2 ผลการทดสอบ TOEIC โดยผู้ด าเนินการจะประสานงานกับศูนย์ทดสอบ TOEIC 
เพ่ือจัดสอบ TOEIC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และน าผลคะแนนการทดสอบTOEIC มาวิเคราะห์
และประเมินผล 

4. จัดท าเล่มรายงาน ผู้ด าเนินโครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียด เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการ
จัดอบรม และการจัดสอบ พร้อมข้อมูลการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค์ วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมรูป
ถ่ายวันจัดโครงการ จ านวน 3 เล่ม  

 
2) การจัดและควบคุมการด าเนินการจัดทดสอบ TOEIC 
 การจัดทดสอบ TOEIC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทางศูนย์สอบจะด าเนินการจัดทดสอบ
ให้นั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การจัดทดสอบ TOEIC จะต้องมีจ านวนนักศึกษาเข้าสอบอย่างน้อย 25 คน/ห้อง แล้วจึง
สามารถรับบุคลากรหรือบุคคลทั่วไปเข้าทดสอบได้ 

2. การจัดห้องสอบจะต้องมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 150 เซนติเมตร  โดยผู้คุมสอบ
สามารถเดินผ่านได้ทุกท่ีนั่งสอบ 

3. การจัดทดสอบ TOEIC ผู้เข้ารับการทดสอบจะเสียค่าใช้จ่าย จ าแนกตามสถานะ ดังนี้ 
3.1 นักศึกษา 700 บาท/คน 
3.2 บุคลากรในมหาวิทยาลัย 1,000 บาท/คน 
3.3 บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/คน 

4. การจัดทดสอบ TOEIC ผู้จัดสอบจะต้องช าระค่าเช่ารถตู้และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ให้กับศูนย์
สอบ TOEIC 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการด าเนินการจัดทดสอบ TOEIC  
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการด าเนินการทดสอบ TOEIC   
ขั้นตอนที่ 3 หลังการด าเนินการจัดทดสอบ TOEIC    
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ขั้นตอนที่ 1 ก่อนด าเนินการจัดทดสอบ TOEIC 
 

 1. ประชาสัมพันธ์การจัดทดสอบ TOEIC เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปทราบ
ข้อมูลในการจัดทดสอบ TOEIC ดังนี้ 

1.1 วัน เวลาและสถานทีใ่นการจัดทดสอบ  
1.2 วิธีการสมัครเข้ารับการทดสอบ  
1.3 วันปิดรับสมัคร 

1.4 ข้อมูลในการติดต่อสอบถาม 

โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บันทึกภายในแจ้งข้อมูล ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ฯ และFacebook ของศูนย์ภาษา 

 
2. รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ TOEIC โดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร เพ่ือแจ้งข้อมูล

ให้กับศูนย์สอบ ดังนี้ 
2.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 
2.2 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
2.3 เลขบัตรประชาชน 
2.4 สถานะ ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
 

3. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้สมัครเข้าทดสอบต้องแสดง ณ วันทดสอบ 
3.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  

บัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ 
บัตรประชาชนยังไม่หมดอายุ 

  หมายเหตุ : กรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย/หมดอายุ สามารถใช้ใบรับรองจาก
หน่วยงานได ้โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมแนบรูปถ่ายและประทับตราหน่วยงาน 

3.2 บุคลากรของมหาวิทาลัยฯ 
บัตรพนักงานยังไม่หมดอายุ 
บัตรประชาชนยังไม่หมดอายุ 

  หมายเหตุ : กรณีที่บัตรพนักงานสูญหาย/หมดอายุ สามารถใช้ใบรับรองจาก
หน่วยงานได ้โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมแนบรูปถ่ายและประทับตราหน่วยงาน 

3.3 บุคคลทั่วไป แสดงบัตรประชาชนยังไม่หมดอายุ ณ วันสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 10 จาก 36 

 

4. กรอกใบสมัครขอสอบนอกสถานที่ (Corporate Test Request Form)  
เพ่ือแจ้งรายละเอียดให้ศูนย์ทดสอบโดยส่งใบสมัครที่อีเมล์ test_reservations@cpathailand.co.th  
ดังนี้ 

4.1 วันเวลาในการจัดสอบ  
4.2 จ านวนผู้สมัครสอบ พร้อมแนบรายละเอียดข้อมูลของผู้เข้าสอบตามข้อ 2  
4.3 สถานที่ใช้ในการจัดสอบ พร้อมแนบรูปถ่ายห้องเพ่ือใช้ในการค านวณจ านวนคน

ที ่ห้องสามารถท าการสอบได้ 
4.4 ข้อมูลผู้จอง (ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ต าแหน่ง) 
 

5. ใบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ โดยแยกตามสถานะผู้เข้ารับการทดสอบ 
 6. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี นาฬิกาแขวนพนัง เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการด าเนินการทดสอบ TOEIC   
ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดจะต้องดูแล ต้อนรับผู้เข้ารับการทดสอบ และรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการ

ทดสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล และตรวจสอบ เรื่องต่าง ได้แก่ 
 1. ตรวจสอบระบบเครื่องเสียง โดยต้องตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องกระจาย
สัญญาณเสียง และไมค์โครโฟน เป็นต้น 

2. การต้อนรับผู้ด าเนินการทดสอบ (ศูนย์ทดสอบ)      
3. การรับลงทะเบียนของผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมาแสดงตัวพร้อม

เอกสารก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพ่ือตรวจสอบตัวตนและความเรียบร้อยก่อนการเข้าสอบ     
4. การอ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้ด าเนินการทดสอบ และผู้เข้ารับการทดสอบ เช่น การรับ

ฝากสิ่งของที่ไม่สามารถน าเข้าห้องทดสอบได้ระหว่างการทดสอบ โดยผู้รับการทดสอบไม่สามารถน า
เอกสารและอุปกณ์ใดๆ เข้าไปในห้องสอบได้ เช่น โทรศัพท์ นาฬิกา ก าไร ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ 
โดยอุปกรณ์ในการท าข้อสอบทางศูนย์ทดสอบจะเตรียมมาให้ 

5. สรุปจ านวนผู้เข้ารับการทดสอบ ณ วันทดสอบ             
6. การทดสอบใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ผู้สอบไม่สามารถออกจากห้องก่อนเวลาได้ และสามารถ

เข้าห้องสอบช้าได้ 15 นาที 
 
ขั้นตอนที่ 3 หลังการด าเนินการจัดทดสอบ TOEIC    
 
1. หลังจากทดสอบ TOEIC เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ทดสอบจะแจ้งผลการสอบของผู้เข้าสอบ

ทั้งหมดให้กับผู้ด าเนินการ โดยศูนย์สอบใช้เวลา 2 วัน ในการตรวจข้อสอบ  
2. ศูนยท์ดสอบจะส่งใบคะแนนการสอบ TOEIC ฉบับจริง มาทางไปรษณีย์ โดยใช้เวลา 3 วัน

ผู้สอบสามารถแจ้งความประสงค์ในการส่งใบคะแนนการสอบ TOEIC ไปยังที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ 
โดยแจ้งกับศูนย์สอบ ณ วันสอบ พร้อมช าระค่าจัดส่ง 50 บาท  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 11 จาก 36 

 

3. ผู้ที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC หากมีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ TOEIC อีกครั้ง 
ผู้สมัครจะต้องเว้นระยะการเข้ารับการทดสอบ TOEIC เป็นเวลา 5 วัน ไม่รวมวันอาทิตย์  

4. แจกใบคะแนนการสอบ TOEIC ฉบับจริง ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบ โดยต้องเซ็นเอกสาร
ยืนยันการรับใบคะแนนการสอบ TOEIC ฉบับจริง หากต้องการให้ผู้อ่ืนรับใบคะแนนให้ ผู้เข้ารับการ
ทดสอบจะต้องถ่ายเอกสารส าเนาบัตรประชาชนของตนเองและผู้รับแทนพร้อมเซ็นชื่อก ากับ 
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แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 12 จาก 36 

 

กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับสอบ TOEIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจความ
ต้องการ 

 
ประเมินผลการอบรม
และจดัทดสอบ 

TOEIC 

 
ด าเนินการจดัฝึกอบรม 

 

 
ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เก่ียวข้องตา่งๆที่เก่ียวข้อง 

 
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

เขียนโครงการและ
ด าเนินการขออนมุตัิ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
ประชุมทีมงาน 
ร่างหลักสูตร 

พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรม 

ติ ดตามผลกา ร
อ บ ร ม แ ล ะ
วิเคราะห์ผลสอบ 
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ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน คือ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้ารับการอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแต่ละหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลและเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ยังสามารถติดตามผล และ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่อไปได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าแผนและก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องให้มีความชัดเจน เพ่ือก ากับ ดูแล 
และติดตามงานให้ ด าเนินการได้ตามระยะเวลาก าหนดของแต่ละหลักสูตร  

2. การด าเนินการจัดฝึกอบรมให้นักศึกษา ในเรื่องการจัดสรรเวลาว่างของนักศึกษายังไม่ลง
ตัวตามวันเวลาที่ก าหนด เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนและมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ต้องเข้าร่วม  

แนวทางแก้ไข คือ ควรวางแผนและจัดท าปฏิทินตารางวันที่นักศึกษาไม่มีการเรียนการสอน 
ไม่มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น วันพุธ เวลา 13.00 เป็นต้นไป เพ่ือความสะดวกในการก าหนดวันอบรม 

3. ผลคะแนนการสอบ TOEIC และประวัติของผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้จัดท าต้องจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็นความลับ โดยแจ้งผลการสอบเป็นรายบุคคลเพราะเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบฟอร์มส ารวจความต้องการการฝึกอบรม  

2. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม      
3. ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร 
4. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตให้ลงนามแต่งตั้งวิทยากร  
5. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร 
6. ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญเป็นประธานเปิดงาน  
7. ตัวอย่างบันทึกข้อความเป็นประธานปิดงาน 
8. ตัวอย่างค ากล่าวรายงาน 
9. ตัวอย่างค ากล่าวเปิดงาน 
10. ตัวอย่างใบลงทะเบียนเข้าอบรม 
11. แบบฟอร์มประเมินโครงการ (แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการอบรมภาษาอังกฤษ) 
12. แบบฟอร์มสมัครสอบ TOEIC 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 14 จาก 36 

 

13.  แบบฟอร์มจัดทดสอบนอกสถานที ่(Corporate Test Request Form) 
14. ตัวอย่างใบแจ้งรายชื่อผู้สมัครทดสอบ แบ่งตามสถานะผู้เข้าทดสอบ 
15. ตัวอย่างหนังสือขอบคุณ 
16. ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพ 
17. ตัวอย่างประกาศนียบัตร 
18. ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตให้ลงนามในประกาศนียบัตร 
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แบบฟอร์มท่ีใช้  1. แบบฟอร์มส ารวจความต้องการการฝึกอบรม  
       

 
 
 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
วัตถุประสงค ์
      แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรและผู้สนใจ             
ซึ่งศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะน าผลจากการส ารวจไปจัดท า
แผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากยิ่งข้ึน  
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  และเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  หน่วยงาน
 ................................................................................................................................................................ 
2. เพศ  1. ชาย  2. หญิง  

3. อาย ุ   1. ต่ ากว่า 20 ปี  2. 21 – 30 ปี   3. 31 - 40 ปี  
    4. 41 – 50 ปี  5. 51 ปีขึ้นไป 

4. การศึกษา  1. ประถมศึกษา         2. มัธยมศึกษาตอนต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
   4. อนุปริญญา/ปวส.  5. ปริญญาตรี   6. สูงกว่าปริญญาตรี 

5.  อาชีพ   1. รับราชการ         2. เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว   3. พนักงาน / ลูกจ้าง  
    4. นักเรียน/นักศึกษา    5. อื่น ๆ .................................................. 
ตอนที่ 2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
6. หลักสตูร……………………………………………….........................................................................................………….…………… 
7. รูปแบบการจดัสมัมนาท่ีต้องการ        บรรยาย    บรรยายและฝึกปฏิบัติ  
      อื่นๆ…………………………………………………………………………………………….............................................................….…… 
8. วัตถุประสงค์ …………………………………………………….............................................………………………………...……..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………..…
……………………………………………………………………....................................................................................................…………… 
9.เนื้อหาท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ ………………..........................................……………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………….……………………..................................................……. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………………………
……………………………………………………………………....................................................................................................………….. 

10. เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลกัสูตรทีส่ามารถเข้าอบรมได ้
 1. 1 วัน   2. 2 - 3  วัน       3. 3 - 5 วัน    มากกว่า 5 วัน  
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 16 จาก 36 

 
11.  ท่านสะดวกที่จะเข้ารบัการอบรมในช่วงเวลาใด 

 1. วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  17.00 - 20.00 น.     
 2. วันจันทร์ – ศุกร์      เวลา  08.00 - 16.00 น. 
 3. วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา  08.00 - 16.00 น.  

12. หากคณะจัดฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน ค่าใช้จ่ายที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม (รวมค่าอาหาร และค่าเอกสารตา่ง ๆ)   
 1.  500 – 1,000 บาท       2.  1,001 – 1,500 บาท 
 3.  1,501 – 2,000 บาท       4.  2,000 บาท ข้ึนไป 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 หลักสตูรที่ท่านต้องการให้คณะจัดฝึกอบรมให้ นอกเหนือจากทีร่ะบไุว้ข้างต้น คือ  

1. …………………………………………………………….……………………….…..........................………………….….…. 

2. …………………………………………………………….……………………….…..........................………………….….…. 

3. …………………………………………………………….……………………….…..........................………………….….…. 

 

หากท่านประสงค์ที่จะให้ศูนยภ์าษาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม กรุณากรอกข้อมูล ข้างล่างนี้ 

ช่ือหน่วยงาน ………..………………………………………………...................……………………………….…………..……... 

เลขท่ี………………..หมู่ที…่………ถนน………………….……………….ต าบล/แขวง......…………….……..…..................

อ าเภอ/เขต…….………….................…………จังหวัด................………....................................………..……...……...

รหัสไปรษณีย์ ...…………………..โทรศัพท์ ………………………………..โทรสาร....................................................  

 
กรุณาส่งคืน  ศูนย์ภาษา  คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี  
โทรสาร 0 – 3249 - 3268 

 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูล 
นางเสาวภา  พงษ์พิพัฒน์  

หมายเลขโทรศัพท์ 092-2502192 
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 17 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    2. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร ...................................................................... 
ระหว่างวันที่.................................................................. 

............................................................................................................ 
ขอความกรุณา โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและจัดเจน 

1.  ช่ือ ( นาย/นาง/นางสาว ).......................................................ช่ือสกุล...................................................(ภาษาไทย) 

    ช่ือ ( Mr./Miss /Mrs. )...........................................................ช่ือสกุล...............................................(ภาษาอังกฤษ) 

    รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................E-mail address………………..……….……………… 

2.  วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................................................................................อายุ...............................ปี 

3.  สถานภาพ    นักศึกษา      บุคลากรสายวิชาการ       บุคลากรสายสนับสนุน       บุคคลภายนอก  

4.  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่....................หมู่ท่ี...................ถนน................................ต าบล...........................................
อ าเภอ..........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์..................โทรศัพท์มือถือ......................................... 

5. ต าแหน่งในสายงาน...................................................ต าแหน่งทางการบริหาร......................................................... 

6.  สถานท่ีปฏิบัติงาน.................................ต าบล........................................อ าเภอ.......................................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์......................................................... 

8.  การศึกษา ปริญญาตรี  สาขา......................................จากสถาบัน............................................................ 

       ปริญญาโท  สาขา.......................................จากสถาบัน............................................................ 

  ปริญญาเอก  สาขา....................................จากสถาบัน............................................................. 

9.  ความสามารถพิเศษ      คอมพิวเตอร์    ภาษาอังกฤษ        อื่น ๆ  ระบุ...................................................... 

10. ศาสนา       พุทธ  อิสลาม    คริสต์         อื่น ๆ  ระบุ....................................................... 
ค ารับรองของผู้สมัครเข้ารับการอบรม 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ    
            ลงช่ือ............................................ผู้สมัคร 
                  (..............................................................) 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  และยินดีสนับสนุนให้เข้ารับการ
อบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตรและตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  
       ลงช่ือ........................................................ 
                    (.............................................................) 
 
หมายเหตุ  ***กรุณาส่งใบสมัครมาที่ศูนย์ภาษา โทรสาร 032-493268 ภายในวันที่ ....................................  
                  รับจ านวนจ ากัด 50 ท่าน/รุ่น 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 18 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    3. ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร 
 

ที่ ศธ ๐๕๕๕.๑๒/        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
         อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ 

 

                        ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมการสอบ TOEIC 
 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรชัย  เย็นเปรม 
 

   ด้วย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ได้จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางด้านการแข่งขันทักษะทางภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยจัด
ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ทั้งนี้ ศูนย์ภาษาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในศาสตร์แขนงนี้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเพ่ือ
ด าเนินการบรรยายในหัวข้อตามวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้
ที่ นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๙๒-๒๕๐๒๑๙๒ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
  ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                           
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณมา   ณ  โอกาสนี้ 
 
   

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช) 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์และโทรสาร ๐ ๓๒๔๗ ๔๙๒๒ 
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 19 จาก 36 

 

ตัวอย่างใบตอบรับเป็นวิทยากร 
โครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 

วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

*************************************** 
 

เรื่อง ตอบรับเป็นวิทยากร 
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

  ตามที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ได้จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC  ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ 
มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
 

ทั้งนี้ได้เรียนเชิญข้าพเจ้าเป็นวิทยากร   ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น 
 
   ยินดีรับเป็นวิทยากร 

ไม่สามารถรับเป็นวิทยากร 
   เนื่องจาก .......................................................................................... .......... 
.............................................................................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
       ลงชื่อ……………………………………………            
           (                                      ) 

 
 
 
 

** กรุณาส่งแบบตอบรับกลับคืน  ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายในวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

หมายเลขโทรสาร ๐๓๒ – ๔๙๓๒๖๘ ** 
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 20 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    4. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุญาตให้ลงนามแต่งตั้งวิทยากร  

 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที ่ มส.       /60   วันที่  1 มิถุนายน 2560 
เรื่อง  ขออนุญาตแต่งตั้งวิทยากรในการอบรม  
 

 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
ตามที่ศูนย์ภาษา จะด าเนินโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 14 สิงหาคม เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง LC301 
อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการ
แข่งขันทักษะทางภาษาของผู้สอบบรรจุครู 

ในการนี้ ศูนย์ภาษาจึงขอแต่งตั้งวิทยากรในการด าเนินโครงการดังกล่าว และขอ
ความอนุเคราะห์ท่านลงนามในค าสั่งแต่งตั้งวิทยากรในการอบรม ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้  

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
 
 
       (นายวัชระ  เย็นเปรม) 
       ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ  เทียมเดช) 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 21 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    5. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ที่         / 2560 
เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรในการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)  

 
 

ด้วยศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      
จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับผู้สอบบรรจุครู ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง LC301 อาคารศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง
แต่งตั้งวิทยากรในการอบรม ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม  
2. อาจารย์พิศาล ปานแก้ว  
3. อาจารย์มัฆวาน นาคจั่น   

 

ทั้งนี้  ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  

สั่ง  ณ  วันที่     มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
      
 

 
             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 22 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    6. ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญเป็นประธานเปิดงาน  
 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที ่ มส.       /60   วันที่  1 มิถุนายน 2560 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม 
 

 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
ด้วย ศูนย์ภาษา มีก าหนดจัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 
LC301 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางด้านการแข่งขันทักษะทางภาษาของผู้สอบบรรจุครู 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดโครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  
ศูนย์ภาษา จึงขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560                 
เวลา 09.00-09.45 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์ภาษา ตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์ 
 
 
       (นายวัชระ  เย็นเปรม) 
       ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ  เทียมเดช) 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 23 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    7. ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญเป็นประธานปิดงาน  
 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที ่ มส.       /60   วันที่  11 มิถุนายน 2560 
เรื่อง  ขอเชิญเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรม 
 

 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
ตามที่ ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 
LC301 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางด้านการแข่งขันทักษะทางภาษาของผู้สอบบรรจุครู 
  ในการนี้ โครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เพ่ือให้การจัด
โครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ศูนย์ภาษา จึงขอเรียนเชิญเป็นประธาน
ในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 
14.30 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์ภาษา ตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์ 
 
 
       (นายวัชระ  เย็นเปรม) 
       ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ  เทียมเดช) 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 24 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    8. ตัวอย่างค ากล่าวรายงาน 
 
 

ค ากล่าวรายงานการอบรม  
เรื่อง “การสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)” 

วันที่  10 - 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
ณ ห้องประชุม 2  อาคารศูนย์ภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
         กระผมในนามคณะกรรมการจัดการอบรมเรื่อง “การสอบวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)”  ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้               
         การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1.  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษแก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันทักษะทางภาษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี 

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบุรี  จ านวนทั้งสิ้น 50 คน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรชัย  เย็นเปรม        
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรง  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้   

ผลจากการอบรมคาดว่าจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันทางภาษา 

โอกาสนี้  ขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กล่าวเปิดการอบรม “การสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)”                                                            

                                
   ขอเรียนเชิญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 25 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    9. ตัวอย่างค ากล่าวเปิดงาน 
 

ค ากล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
เรื่อง “การสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)” 

วันที่  10 - 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
ณ ห้องประชุม 2  อาคารศูนย์ภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วิทยากร   คณะกรรมการจัดการอบรม  และผู้เข้าร่วมการอบรม ทุกท่าน 
 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม เรื่อง “การสอบวัด
ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)” ในวันนี้   
    การจัดการอบรมในครั้ งนี้  มีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันทักษะทางภาษาของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  ผมรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาภาษาเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
ต้องด าเนินการ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล ฉนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วม
อบรมทุกท่านเข้าอบรมอย่างตั้งใจ 
   บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอบวัด
ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)” ขออ านวยพรให้การอบรมครั้งนี้ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ   
                      
                                                                                                                สวัสด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 26 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    10. ตัวอย่างใบลงทะเบียนเข้าอบรม 
 

อบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ห้องประชุมชั้น 2  อาคารศูนย์ภาษา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ หมายเลขโทรศัพท ์ สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ลายเซ็น หมายเหตุ 
1 น.ส.อทิติยา สุทธิ 085-5625852 ภาษาไทย 554101746     
2 น.ส.อิสรีย์ ชุมชอบ  098-8560665 ภาษาไทย 554101548    
3 น.ส.มณัฑนา นอกเมือง 095-8195642 ภาษาไทย 554101519    
4 น.ส.นัสนันท์ ครฑุมาศ 092-7720449 ภาษาไทย 554101514    
5 นางสาวสุนิดา อินทร์วลิัย 082-2411831 ภาษาไทย 554101844    
6 นางสาวหทยักาญจน์ เออทอ 098-4703656 ภาษาไทย 554101541    
7 นางสาวพิชญา  กุลทัศน ์ 090-7935501 ภาษาไทย 554101518   
8 นางสาวสุนสิา สนิทพร้อม 092-3350350 นาฏดุริยางคศาสตร์ 554106041   
9 นางสาวจารวุรรณ  พันธ์มา 061-4960085 สังคมศึกษา 554110604   
10 นางสาววิรดา สมค า 094-7932112 สังคมศึกษา 554110534   
11 นางสาวสุชาดา  โยธา 092-7508719 สังคมศึกษา 554110541   
12 นางสาวสมติา วันเย็น 090-7935008 สังคมศึกษา 554110538   
13 นางสาววราภรณ์ วงษว์านิช 080-0380190 สังคมศึกษา 554110533   
14 นางสาวสุจติรา ล่องลม 092-7138510 สังคมศึกษา 554110835   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 27 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้    11. แบบฟอร์มประเมินโครงการ (แบบสอบถามความความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม) 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการอบรมภาษาอังกฤษ 

      หน่วยงานศูนย์ภาษา  
 
 

 ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นการส ารวจความคดิเห็นของผู้ทีเ่ข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. หน่วยงาน/สาขา  ................................................................................................................ 
2. หลักสูตรที่ท่านเข้ารับการอบรม คือ 

□ Listening   □ Speaking  □ Reading     □ TOEIC 

□ Writing  □ Grammar            □ อื่นๆ  คือ ......................................... 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการอบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก  ระดับ 4 หมายถึง ดี  ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง  
   

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 เนื้อหาของหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ  
1.1 เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ ผู้เข้าอบรมได้รับทักษะความรู้ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  

     

1.2 หัวข้อที่อบรมน่าสนใจ จ าเป็นต่อการปฏิบัติการงาน      
2 วิทยากร 

2.1 มีความรู้ ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี  
     

2.2 มีเทคนิค วิธีการน าเสนอที่เหมาะสม กระตุ้นความสนใจผู้ฟัง        
 2.3 สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เข้าใจง่าย   
     

2.4 กิจกรรมการอบรมน่าสนใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้      
3 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

3.1 สามารถน าความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง 
     

3.2 สามารถน าความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง       
3.3 สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ในการแสวงความรู้ให้กับตนเอง      

4 ระยะเวลา สถานที่ และการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
4.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 

     

4.2 ความเหมาะสมของสถานที่       
4.3 ความพร้อมและความเหมาะสมของเอกสารในการอบรม       
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 28 จาก 36 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
3.1 ท่านคิดว่าการอบรมภาษาอังกฤษคร้ังนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของท่านหรือไม่    

□  มีประโยชน์    □  ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร  □  ไม่มีความคิดเห็น 

3.2 ท่านต้องการให้มีการอบรมภาษาอังกฤษอีกในอนาคต  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
□ ต้องการให้เป็นรูปแบบเดิม คือ face-to-face ได้พบครูวิทยากรโดยตรง 
□ ต้องการการอบรมรูปแบบออนไลน์     
□ อื่นๆ คือ ................................................................................................................................. 

3.3 ท่านต้องการอบรมหลักสูตรใดในอนาคต  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
3.4 ท่านอยากให้วิทยากรที่จัดอบรมเป็นเชื้อชาติอะไร เช่น  คนไทย เจ้าของภาษา (เช่น อังกฤษ อเมริกา  
แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ)  เพราะเหตุใด 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
3.5 ท่านต้องการจัดอบรมให้แบ่งกลุ่มของจ านวนครูผู้รับการอบรมเป็นกลุ่มละกี่คน   

เนื่องจาก
.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
3.6 ท่านต้องการให้มีการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับครูในช่วงวันหยุดหรือวันธรรมดา  
ในช่วงปิดเทอมหรือเปิดเทอม ประมาณเดือนอะไร และระยะเวลาการจัดอบรมกี่วัน  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
3.8 ท่านคิดว่า การจัดอบรมภาษาอังกฤษควรมีการปรับปรุงในเร่ืองต่อไปนี้ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 

 
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม  
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 29 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  12. แบบฟอร์มสมัครสอบ TOEIC 
 

            ใบสมัครสอบ TOEIC (TOEIC Training Application Form)  
                 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRULC) 

 

               วันท่ีสมัคร              เดือน       พ.ศ.     (dd/mm/yyyy) 

ช่ือ นาย/นางสาว/นาง      นามสกุล                   

Name:  (Mr./Ms./Mrs.)     Surname:                 

ช่ือหน่วยงาน (Name of Workplace)                                                     

วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)                         (dd/mm/yyyy) อาย ุ(Age)                       

ที่อยู่ปัจจุบัน: (Address)                    

                รหัสไปรษณีย์ Postcode:                            

โทรศัพท ์(Tel )            โทรศัพท์มือถือ (Mobile Number)                 

โทรสาร (Fax)    E-Mail:                                                               

หมายเลขบัตรประชาชน (Identification Card Number)                                      
 

สถานะของผู้สมัคร:      นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
              บุคคลภายนอก  
 

ประสงค์จะเข้าร่วมรายการดังต่อไปนี้:  

  สอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษา (700 บาท)   
  สอบ TOEIC ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย (1,000 บาท) 
  สอบ TOEIC ส าหรับบุคลกรภายภายนอก (1,500 บาท)  
     

                          
ลงช่ือผู้สมัคร              
(Signature) 

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครรายการต่างๆ ข้างต้นติดต่อส่งใบสมัครและช าระเงินโดยตรงได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคาร
ศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคุณเสาวภา พงษ์พิพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-250-2192 หรือ 
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม หมายเลขโทรศัพท์ 086-804-8353 
2. หมดเขตสมัครสอบ TOEIC วันท่ี ............................................................................................................................. 
3. สอบ TOEIC จริง................................. เวลา ...................................น. ณ ห้อง.........................................................  
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 30 จาก 36 

 

แบบสอบถาม 

ท่านทราบข่าวการสอบครั้งนี้จาก   ป้ายประชาสัมพันธ์   แผ่นพับ              

                              Facebook   อื่นๆ              

ท่านเคยเข้ารับการทดสอบ TOEIC ทีศู่นย์ภาษา หรือไม่         

ไม่เคย      เคย   โปรดระบุวันท่ี                 

ท่านเคยเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ภาษา หรือไม่  

      ไม่เคย      เคย   โปรดระบุหลักสูตร                 
 
วัตถุประสงค์ในการเข้าสอบ TOEIC   
 
  เพิ่มพูนความรู้    เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร  
  ใช้ในการปฎิบัติงานจริงอื่นๆ (โปรดระบุ)        

 

            

 

ส าหรับเจ้าหน้าทีศู่นย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (for Staff of PBRULC) 

 

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร ____________________________ เลขที่บัตรประชาชน ________________ 

          

 ลงช่ือ_________________   

                  (_________________)     
                ผู้รับสมัคร 

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องเตรียมในวันสอบ 
1. บัตรประชาชน 
2. บัตรนักศึกษา / บตัรพนักงาน ที่ยังไม่หมดอายุ   (กรณีเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย) 
3. หากไม่มีบัตรในข้อ 2 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัด 
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 31 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  13. ตัวอย่างแบบฟอร์มจัดทดสอบนอกสถานที ่(Corporate Test Request Form) 

 
Center for Professional Assessment (Thailand) 

 
Corporate Test Request Form 

(On-site Test Administrations) 

OUTGOING FAX 
Date:  Fax #: 0-2664-3122 

To: TOEIC Services Thailand Attention:Test Administration Staff 

Total Pages:  (including this page)  

From:  

Organization:  

 
TOEIC Request Form 

When your organization would like to arrange an on-site test administration, please complete this form 
and fax/e-mail it directly to the Center for Professional Assessment (Thailand) at Fax# 0-2664-3122, email 
test_reservations@cpathailand.co.th at least 3 working days in advance of the requested test date. In 
order to facilitate the process please be sure to include the test location, number of examinees and specify 
a single program option for the score format. 

On-site organization test administrations can be scheduled at the client’s convenience, any time or day of 
the week. There is a twenty-five (25) percent surcharge for on-site test administrations administered on 
Sundays, or national holidays. 

Organization Name:  

Contact  Person Name:  

Position:               Contact no.  

 

Test Date:    (M-D-Y) 
Test Time:  ___________________ Number of Examinees:              persons 
Test Location (Plant, Building, Floor, Room, etc.):  
 

Transportation:  
 

Client                   The Center for Professional Assessment (Thailand) 
 

Test Result Format: 
 
 Program 1: Score Roster only 
   
 Program 2: Score Roster + General Score Assessment + Score Record (8/sheet) 
 

 Program 3: Score Roster + General Score Assessment + Score Report 
 
Scores to be sent to: 
Attention:   
Position  :   

 
 

   
BB Building, Suite 1907, 54 Asoke Rd., Sukhumvit, Bangkok 10110 

Tel. 0-2260-7061  --- Fax: 0-2664-3122 
     
Center for Professional Assessment (Thailand)                                                                            

  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 32 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  14. ตัวอย่างใบแจ้งรายชื่อผู้สมัครทดสอบ แบ่งตามสถานะผู้เข้าทดสอบ 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 33 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  15. ตัวอย่างหนังสือขอบคุณ 
 

ที่ ศธ ๐๕๕๕.๑๒/        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
         อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ 

 

                        ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง  ขอขอบคุณ 
 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรชัย  เย็นเปรม 
 

   ตามที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ได้เชิญท่านเป็นวิทยากรในการจัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
TOEIC เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันทักษะทางภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ 
อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นั้น 

บัดนี้ การอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ภาษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป  
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
   
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช) 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์และโทรสาร ๐ ๓๒๔๗ ๔๙๒๒ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 34 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  16. แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานภาพ 
 
 

      คณะ................................................... 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ 

 

ใบรับรองการเป็น................... 
 

 
ขอรับรองว่า ..................................................  เลขประจ าตัวนักศึกษา ...................................  

เป็นนักศึกษาภาค.......................... หลักสูตร................................................................................   
สาขาวิชา..........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จริง 
 
 ให้ไว้ ณ วันที่...........เดือน..........................พ.ศ........................ 
 
 
          
 

           (.........................................................) 
คณบดีคณะ..................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 35 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  17. ตัวอย่างประกาศนียบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ TOEIC 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ภาษา 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที่ :   วันที่เริ่มใช้ : หน้า 36 จาก 36 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  18. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตให้ลงนามในประกาศนียบัตร 
 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที ่ มส.       /60   วันที่  16 มิถุนายน 2560 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ลงนาม  
 

 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
ตามที่ศูนย์ภาษา จะด าเนินโครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 14 สิงหาคม เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง LC301 
อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการ
แข่งขันทักษะทางภาษา บัดนี้โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลง 

ในการนี้ ศูนย์ภาษา จึงได้จัดท าประกาศนียบัตรเพ่ือมอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ครบตามหลักสูตรดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ท่านลงนามในประกาศนียบัตรที่แนบมาพร้อม
บันทึกฉบับนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
 
 
 
       (นายวัชระ  เย็นเปรม) 
       ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ  เทียมเดช) 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 


