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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร English for Computer Science II โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้น
ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม และวันที่ 7,9,14,16,21,23 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       มีผู้เข้า
อบรม  25  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  25,095 บาท   

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 25  คน  คิด
เป็นร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.52   
คิดเป็นร้อยละ 90.40 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.58 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.60 โดยผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สิงหาคม 2555 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร   English for Computer Science II ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย   จัดขึ้นระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม และวันที่ 7,9,14,16,21,23 สิงหาคม 2555       
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะ   ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  25,095 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  25  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
25,095 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    18,375  บาท    
   ค่าใช้สอย      6,720 บาท    
   ค่าวัสดุ        -   บาท 
   รวม     25,095 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมำก   มีค่ำเฉลี่ย  4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.53  คิดเป็นร้อยละ 90.53  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 
100.00  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมในด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.58  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  91.60     
 

 ปัญหำอุปสรรค 
1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรงบยุทธศำสตร์เงินงบประมำณประจ ำปี 2555 

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

หลักสูตร  English for Computer Science Part II 
                   
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) 1.1  การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) 1.2  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
( / ) 1.3  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) 1.4  การฝึกศึกษา  การศึกษาดูงาน 
(   ) 1.5  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  1.6  อ่ืน ๆ ............................................................................. 
 
 

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 ( / ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) 1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(   ) 1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(   ) 1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
( / ) 1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) 1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) 1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(   ) 1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักกำรและเหตุผล   

ปัจจุบันภาษาอังกฤษนับว่ามีความส าคัญในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นสากล อีกทั้งมีการรับ 
วิทยาการความก้าวหน้าจากต่างประเทศผ่านแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง 
จ านวนมากในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระดับต่าง ๆ  

ด้วยเหตุนี้ทางส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงด าเนินการจัดโครงการอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร English for Computer Science Part II โดยจัดอบรมให้
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และได้มีโอกาสฝึก
ทั้ง  การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน รวมถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือน าความมรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ 

3. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 
 
 
กลุ่มเป้ำหมำย   ทั้งสิ้น  32   คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม        จ านวน     25     คน  
กรรมการ      จ านวน      6     คน 
วิทยากร       จ านวน      1     คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์ การ เรี ยนรู้ ด้ วยตน เอง เท เวศร์   ส านั กวิทยบริ การและ เทคโนโลยีส ารสนเทศ         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที่  31  กรกฎาคม  2555 และวันที่ 7,9,14,16,21,23 สิงหาคม 2555 รวม
ระยะเวลาด าเนินงานทั้งสิ้น 7 วัน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ปี 2555 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 
1. ประชุมวางแผน 

         

 
2. จัดท าโครงการ 

         

 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

         

 
4. ด าเนินโครงการ 

         

 
5. ประเมินผลโครงการ 

         

 
6. ติดตามการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

         

 
 
งบประมำณ      25,095 บำท     (สองหม่ืนห้ำพันเก้ำสิบห้ำบำทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 

1. ค่ำตอบแทน    18,375    บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 3.5 ชม. x 7 วัน  x 750  บาท )   

2. ค่ำใช้สอย    6,720  บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  32 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (7 มื้อ x 32 คน x 30 บาท)           
             
    รวมทั้งสิ้น  25,095 บำท     (สองหม่ืนห้ำพันเก้ำสิบห้ำบำทถ้วน) 

 
 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร English for 
Computer Science Part II เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
 
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555  

 Choosing the right system 
 Role play 

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555  
 Mouse actions 
 Describing devices 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555  
 Multi-function equipment 
 Choosing equipment 

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555  
 Portable hard drives 
 Data protection  

วันพฤหัสบดี ที่16 สิงหาคม 2555 
 CDs and DVDs 
 Choosing storage devices 

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2555 
 Flash drives 
 Describing specifications 

วันพฤหัสบดี ที่23 สิงหาคม 2555 
 Online safety 
 Internet issues 
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หลักสูตรฝึกอบรม  English for Computer Science Part II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 
Date 

(Tuesday and Thursday) 
Listening 

13.00 – 15.00 
Speaking 

15.00 – 16.30 

1 
 

31st July 2012 
Choosing the right 

system 
Role play 

2 
 

7th August 2012 Mouse actions Describing devices 

3 
 

9th August 2012 Multi-function 
equipment 

Choosing equipment 

4 
 

14th August 2012 Portable hard drives Data protection  

5 
 

16th August 2012 CDs and DVDs Choosing storage devices 

6 
 

21st August 2012 Flash drives Describing specifications 

7 
 

23th August 2012 Online safety Internet issues 
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กำรประเมินผลโครงกำร 

1. การสังเกตุการณ์การมีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
3. ตัวชี้วัดด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
4. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วมไม่ต่ ากว่า 

3.50 
5. ตัวชี้วัดด้านเวลา การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด  

 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรสามารถพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตร  English for Computer Science II
ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม และวันที่ 7,9,14,16,21,23 สิงหาคม 2555    ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน     ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  25 คน 

1.2 งบประมาณที่ได้รับ  25,095 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  25,095
บำท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    18,375  บาท    
   ค่าใช้สอย     6,720 บาท    
   ค่าวัสดุ         -  บาท 
   รวม     25,095 บำท 
 

1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  มำก  มีค่าเฉลี่ย  
4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40  จากผู้ตอบแบบสอบถาม   25  คน 
 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1  ด้ำนวิทยำกร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่
ใน   ระดับ  มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.53  คิดเป็นร้อยละ 90.53   
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ  100.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.58 หรือคิดเป็นร้อยละ  90.53   
 
 
 

 
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2555 

หลักสูตร  English for Computer Science II 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร English 
for Computer Science II ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม และวันที่ 7,9,14,16,21,23 สิงหาคม 2555    
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  25  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    25   คน   คิดเปน็ร้อยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด 
แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร English for Computer Science II 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  25  คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 17 68% 

               หญิง  8 32% 

 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2555 

หลักสูตร   English for Computer Science II 
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ตำรำงท่ี 2 กำรประเมินตนเองของผู้รับกำรอบรมต่อควำมคิดเห็นด้ำนกำรอบรม 

ประเด็นควำมคดิเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  
มำกที่สุด 

(ร้อยละ) 

มำก 

(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและ
ความพร้อมของวิทยากร  

10.00  (40.00%) 15.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหา
ได้ชัดเจนและตรงประเด็น  

14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

12.00  (48.00%) 13.00  (52.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.60%) มาก 

 4. สามารถตอบค าถามได้
ตรงประเด็น  

13.00  (52.00%) 12.00  (48.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.40%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมีจ านวน
เพียงพอเหมาะสม  

13.00  (52.00%) 12.00  (48.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.40%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

17.00  (68.00%) 8.00  (32.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.68  (93.60%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.53 (90.53%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองนีก้่อนการอบรม  

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 25.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองนี้หลังการอบรม  

25.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สดุ 

รวมทั้งหมด  
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์        
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได ้ 

11.00  (44.00%) 14.00  (56.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงาน
ได้  

11.00  (44.00%) 14.00  (56.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์ 

15.00  (60.00%) 10.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.49 (89.87%) 
น้อย
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้า
หน้าทีัั  

12.00  (48.00%) 13.00  (52.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.60%) มาก 

 2. การประสานงาน 
อ านวยความสะดวกของ

16.00  (64.00%) 9.00  (36.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.64  (92.80%) 
มาก
ที่สุด 

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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เจ้าหน้าที ่ 
 3. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม  

14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการ
ฝึก มีความเหมาะสม  

20.00  (80.00%) 5.00  (20.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.80  (96.00%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการ
อบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

12.00  (48.00%) 13.00  (52.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.60%) มาก 

 6. ท่านมีความพึงพอใจใน
การอบรมครั้งนี้  

13.00  (52.00%) 12.00  (48.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.40%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.58 (91.60%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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วิธีกำรฝึกภำษำอังกฤษท้ัง 4 Skills   
  

                                                       

                                           
    
  
 วิธีฝึก Speaking skill  
  
 1. เวลาพูด ให้สร้างประโยคด้วย S+V+O  และหากมี Conjunction  ก็ต้องเตรียม 2 ประโยคทันที 
(ประโยคดูจาก Verb แท้ท่ีมีการผัน)  
 2. ต้องจ าหลัก Grammar 25 กฎได้อย่างคล่องแคล่ว และจ า Structure ย่อย ( ดูได้จากเทป) ได้อย่าง
อัตโนมัติ ทดสอบได้จากเวลาทวน หากพูดเพียงตัวแรก เช่น practice  ต้องรู้ทันทีว่า Verb ที่ตามมาต้อง
เป็น V.ing หรือ find + Obj.  ตัวที่ตามมาคือ Adj.  
 3. ต้องสร้างฐานศัพท์ให้มากเพียงพอที่จะแปลงความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษา อังกฤษได้ ให้สังเกตว่า
ค าไหนเห็นบ่อยๆก็หัดเริ่มจ าค านั้นและศึกษาวิธีการใช้ ซึ่งก่อนอ่ืนต้องรู้ว่าศัพท์ที่เราจะจ าแต่ละค าท า
หน้าที่อะไร เช่น V, N, Adj., Adv, Conj. เป็นต้น และใช้หลัก Grammar และ Structure connect 
ค านั้นให้ออกมาในรูปของประโยค การพูดภาษาอังกฤษก็เปรียบเสมือนกับการร้อยพวงมาลัย มะลิแต่ละ
ดอกก็เหมือนกับค าศัพท์แต่ละค า จะมาร้อยรวมกันหรือรวมกับดอกกุหลาบ  ดอกจ าปี หรือดอกไม้
ประเภทต่างๆ ก็ต้องอาศัย Grammar และ Structure เข้าช่วย จึงจะออกมาเป็นพวงมาลัยที่งดงามหรือ
ภาษาท่ีถูกต้องสละสลวยฟังแล้วอ่านแล้ว เข้าใจอย่างถ่องแท้  
   4. ในใจต้องมีความอยากจะอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจ หรืออยากให้คนท าตามสิ่งที่เราเชื่อ นั่นคือ ในแต่
ละวัน เราจะพยายาม Convince ผู้อื่นให้เชื่อตามเรา คล้อยตามเรา ฝึกให้เป็นนิสัยจนเคยชิน และเมื่อพูด
ภาษาอังกฤษจะได้รู้จักการหา  supporting ideas มาสนับสนุน idea ของเรา  
   5. เวลาพูดจริงๆ ให้มี  Sensation หรือประสาทรับความรู้สึกแถวริมฝีปาก    ลิ้นและฟันหน้าอยู่เสมอ 
วิธีการง่ายสุดคือ พยายามฉีกปากยิ้มเวลาพูด ทุกอย่างจะ sound smooth เองและเราจะไม่ nervous 
ระหว่างพูด ให้ทุกอย่าง flow ออกมาจากความรู้สึก  
    6. เนื้อหาเวลาพูด ให้ Touch the main point ไม่พูดเรื่อยเจื้อยหรือต่อความยาวสาวความยืด 
บอกตัวเองตลอดเวลาว่า ประเด็นคืออะไร พูดไปท าไม ฟังแล้วน่าเชื่อไหม หรือฟังแล้วน่าเบื่อไร้สาระ  
    7. อาจเริ่มฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆ พูดดังๆ บางคนอาจมีค าถามว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าพูดถูกหรือป่าว รู้
ได้สิครับ รู้โดยการเช็คดูว่า Grammar และ Structure เราแม่นขนาดไหนมี word selection  มากพอ
ไหม พูดคล่องขนาดใด ถ้ารู้สึกยิ่งพูดยิ่งมัน ถือว่าภาษาเข้าขั้นแล้ว 
  
 
 

หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
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วิธีฝึก Listening skill 
 
    1. การฟังมี 2 แบบคือ ฟังแบบจับใจความ (Macro)และฟังการออกเสียงส าเนียง (Micro) ให้เริ่ม
จากการจับใจความก่อน เมื่อคล่องบวกกับเริ่มมั่นใจว่าฟังออกแล้ว ถึงเริ่ม focus on pronunciation ได้
ยินค าไหน ให้ฝึกออกเสียงตาม โดยเฉพาะให้สังเกตศัพท์ที่เรารู้อยู่แล้ว แต่ท าไม Native speaker จึงออก
เสียงไม่เหมือนกับเราก็ให้รีบแก้ส าเนียงการออกกเสียงของค านั้นๆให้ถูก  ต้อง (คนฉลาดคือคนที่ช่าง
สังเกต = observing)  
   2. ให้ไปซื้อหูฟังใหญ่ๆ ยี่ห้อ Philips ประมาณ 4,000 กว่าบาท เสียงดังฟังชัด Input เท่ากับ 
Output ใน เส้นสมองของเราต้องมีเสียงที่ถูกต้องของศัพท์แต่ละค าก่อน เราจึงจะออกเสียงของค าๆนั้น
ได้ถูกต้อง และเม่ือเราได้ยินเสียงนั้นอีกครั้ง เราก็จะระลึกและจ าได้ ท าให้ฟังรู้เรื่อง  
   3. ต้องสร้างฐานศัพท์ก่อน มิฉะนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาพูดอะไร (ดูวิธีสร้างฐานศัพท์ในส่วนการฝึก 
Speaking Skill ข้อ 3)  
   4. จับ Key Words ให้ได้โดยแปลงค าเหล่านั้นเป็นมโนภาพ (visualization) เพ่ือจะได้ปะติดปะต่อ
เรื่องและเข้าใจความรู้สึกของผู้พูด (ภาพสื่อความรู้สึก)  
   5. ให้หัดดูหนังฝรั่งบ่อยๆหรือฟังสารคดี ข่าว CNN อย่า อ่าน Subtitle มิฉะนั้นประสาทจะไม่ท างาน 
ตั้งใจฟังอย่างเดียว วันละสัก 1.5-2 ชั่งโมงเพ่ือสร้างความเคยชินกับภาษา อีกทั้งโครงสร้างของภาษาที่
ถูกต้องจะถูกดูดซับเข้าไปในเส้นสมอง และควรฝึกหัดฟังเพลง โดยเฉพาะเพลงโปรดของเรา พยายาม
เข้าใจเนื้อความและความหมาย หูเราก็จะพัฒนาความละเอียดอ่อนของการออกเสียงสู่จุดสูงสุด เวลาหัด
ฟังรายการหรือเพลงภาษาอังกฤษ ในตอนแรกไม่ต้องพยายามเข้าใจความหมาย แต่ตั้งจิตฟัง 
Pronunciation  ของแต่ละค า  stress and intonation  โดยเฉพาะให้สังเกตปากของฝรั่งเวลาพูด จะ
เปิดกว้างมาก และมีลมพวยพุ่งออกมาจากปากตลอดเวลา (เสียงระเบิด) เราก็ฝึกพูดตามไปด้วยคือ  ยิ้ม
สยามเข้าไว้ทุกอย่างจะดีเอง เพราะปากเราจะเปิดถ้ากว้างตามไปด้วย เสียงจะได้ไม่ตะกุกตะกัก 
  
 
วิธีฝึก Reading Skill  

  
     1. Apply ศัพท์และ Grammar รวมทั้ง Structure เพ่ือ สร้างภาพ แสง สี เสียง และความรู้สึก
ตามผู้เขียนไปด้วย ถ้าศัพท์ไม่พอ ภาพไม่เกิด หรือมัวเหลือเกิน grammar ไม่แม่น ยิ่งอ่านยิ่งงง ไม่รู้อัน
ไหนประโยคหลัก ประโยครอง เน้นหรือไม่เน้น ฉะนั้นต้อง build a solid foundation of grammar 
and vocabulary  
     2. เวลาที่อ่านแต่ละประโยค และแต่ละบรรทัดเป็นการ Add ข้อมูลให้ภาพในใจของเราชัดเจนกับ
หนังที่ฉายต่อไปเรื่อยๆ เมื่อเรามีมโนภาพเราจะจ าเนื้อเรื่องได้เอง และจะรู้สึกว่าตรงไหนส าคัญหรือไม่
ส าคัญ ประเด็นหลักอยู่ตรงไหน  
     3. เวลาเจอศัพท์ที่ไม่เคยเจอ ก็ให้เดาความหมายจากภาพ ถามต่อไปว่าเป็นความรู้สึกบวกหรือลบ ชื่น
ชมหรือวิจารณ์ ซึ่งปรับเรียกเท่ห์ๆว่า Vocabulary in context ไม่มีอะไรมากนักหรอก 
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กำรฝึก Writing Skill 
  

   1. คิดให้ชัดๆว่า ประเด็นหลักหนึ่งประเด็นคืออะไรและมีเหตุผลอะไรชัดๆ 2-3 ประเด็นในการ 
support ประเด็นหลักการเขียนมิใช่สักแต่เขียน แต่จะต้องพยายามจูงให้คนอ่านเห็นคล้อยตามเรา หา
เหตุผลจากแม่น้ าทั้ง 5 มาเพ่ือให้ argument ของเรา strong เขียนด้วย passion มิใช่ปากกาลากไป ก็
สักแต่เขียนไปอย่างนั้น เราต้องเชื่อมั่นจริงๆ สิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราแสดงออก คนอ่ืนจึงจะเชื่อเราตามไป
ด้วย  
   2. ก่อนลงมือเขียนให้ Outline ด้วย key words หลักๆ เพ่ือใช้เป็น supporting  ideas ให้ think 
through ในแต่ละประเด็นที่เราเสนอไม่คิดไปเขียนไปเพราะเราจะเป็น run-on sentences คิดให้เร็ว
คิดให้ทะลุ คิดแล้วเขียนออกมาทุกคนจะต้องเชื่อเรา ถ้าเราไม่เชื่อสิ่งที่เราเขียนใครจะเชื่อเราล่ะ  
   3.  ใช้แนวทางการแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษที่อาจารย์สอนไทยชัด อังกฤษก็ชัด  ทุกประโยค
ความคิดภาษาไทยฟังแล้วต้องเข้าใจทันที ห้ามก ากวมเพ่ือโอกาสที่ภาษาอังกฤษจะออกมาชัดตามไปด้วย 
เวลาเขียนศัพท์และ grammar รวมทั้ง structure ต้อง flow มา automatically ต้องไม่คิดอีกแล้ว แค่ 
focus on idea presentation ล้วนๆ  
   4. การเขียน paragraph  แรกเป็น opening paragraph เป็นการเปิดประเด็น ส่วนอีกสัก 3 
paragraphs ต่อมาจะลงในเรื่องรายละเอียดที่ support thesis statement ปิดท้ายด้วย conclusion 
ซึ่งไม่ควรเป็นการ repeat idea ใน opening paragraph แต่เป็นการสรุปโดยใช้  key words 
represent idea หลักๆ ของแต่ละ paragraph และอาจจะ insert อีกสักประโยคเพ่ือเพ่ิมความเข้มข้น
ของ argument เรา   
   5. การเขียนให้ระวังเรื่อง tense เป็นส าคัญ รูปประโยคให้ keep simple and clear เข้าไว้ เขียน
แบบพังผืดไม่เอา คนที่เก่งจริง พูด 3-4 ประโยคก็เข้าประเด็นและน่าเชื่อถือแล้ว แต่ต้องเป็นเนื้อๆจริงๆ 
มิใช่น้ าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง  
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รำยละเอยีดทำงกำรเงิน 
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