
 

 

 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ชื่อ-สกุล นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์     

 กลุ่มบุคลากร    สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU - TEP (Suan Sunandha 

Rajabhat University Test of English Proficiency) ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๓. วิทยากรในการสัมมนา 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดสัมมนา 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการสัมมนา 

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๑๔๒ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการสัมมนา 

 ค่าลงทะเบียนจ านวน ๕๐๐ บาท 
 

๗. วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

๗.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ 

๗.๒ เพ่ือส ารวจความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

๗.๓ เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสนองต่อความเป็นนานาชาติ 



๒ 

 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการสัมมนา 

สรุปผลการเข้าร่วมโครงการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU - TEP (Suan 

Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency) ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีดังนี้ 

 ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาท

และเป็นภาษาสากล ที่มีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และระบบการศึกษา 

ดังนั้นจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคากรเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

ต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สวนสุนันทา 2030 ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ

นานาชาติ” จึงได้มอบหมายให้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) สอบวัดความรู้

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU - TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of 

English Proficiency) ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือให้ตอบสนองต่อความเป็น

นานาชาติ และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรสู่ระดับนานาชาติต่อไป 

 โดยการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มอบหมาย

ให้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบวัดความรู้

ความสามารถภาษาอังกฤษ SSRU - TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of English 

Proficiency) โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่รอบที่ ๒/๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ - 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เป็นต้นไป 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ SSRU - TEP 

(Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency) ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ ข้าราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

 ยกเว้นการสอบส าหรับบุคลากรที่ไม่ต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย (คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี) ลูกจ้างประจ า และ

คนงาน 



๓ 

 

 ข้อ ๔ ลักษณะข้อสอบ SSRU - TEP เป็นข้อสอบมาตรฐานตามแนวทาง The Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นการสอบและวัดผลโดยระบบ

คอมพิวเตอร์ แบบเลือกตอบ จ านวน ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) และมีส่วนประกอบดังนี้ 

  ๑) Part One : Listening Comprehension ๒๕ คะแนน 

  ๒) Part Two : Reading Comprehension ๒๕ คะแนน 

  ๓) Part Three : Grammar & Structure ๒๕ คะแนน 

  ๔) Part Four : Vocabulary ๒๕ คะแนน 

 โดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) จะก าหนดให้มีการสอบในทุก 

๕ วันท าการแรกของทุกเดือน 

 ข้อ ๕ ค่าลงทะเบียนสอบ 

  ๕.๑ บุคลากรสายวิชาการ ๕๐๐ บาท/ครั้ง 

  ๕.๒ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ๕๐๐ บาท/ครั้ง 

 (สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากงบพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัด ปีงบประมาณ

ละ ๑ ครั้ง) 

  ข้อ ๖ เกณฑ์คะแนนการผ่านการสอบ 

  ๖.๑ บุคลากรสายวิชาการ ไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนน 

  ๖.๒ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน 

 หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถน าผลคะแนนมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการได้ ๒ ปีงบประมาณ ส าหรับบุคลากรที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ สามารถใช้ผลคะแนนในการประเมินผล

การปฏิบัติราชการได้ ๑ ปีงบประมาณ และจะต้องลงทะเบียนสอบใหม่ในปีงบประมาณถัดไป บุคลากร

สามารถลงทะเบียนสอบได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง โดยสามารถน าผลคะแนนที่ดีที่สุดมาใช้ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินนั้นๆ 

 

๙. ปัญหาอุปสรรคในการสัมมนา 

 -     

 

 

 




