


หลกัสูตร English for Computer Science ก 

 

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร English for Computer Science โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้น
ระหว่างวันที ่  2-6 กรกฎาคม  2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       มีผู้เข้าอบรม  16  คน คิดเป็นร้อยละ 
100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  79,043 บาท   

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 16  คน  คิด
เป็นร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.50   
คิดเป็นร้อยละ 90.00 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.75 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.96 โดยผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรกฎาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตร English for Computer Science ข 

 

สำรบัญ 
 

          หน้ำ 

 
1. บทสรุปผู้บริหำร          1 

2. แบบเสนอของบประมำณ         2 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน         8 

4. กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม        9 

5. ภำพกิจกรรมกำรฝึกอบรม        11 

6. กำรน ำไปใช้ประโยชน์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้       13 

7. รำยละเอียดทำงกำรเงิน         16



หลกัสูตร English for Computer Science 1 

 

 
 

 

 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร   English for Computer Science ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย   จัดขึ้นระหว่างวันที่  2-6 กรกฎาคม  2555 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ   ความรู้ความสามารถเสริม   
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  79,043 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  16  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
79,043 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    42,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    24,150 บาท    
   ค่าวัสดุ     12,893 บาท 
   รวม     79,043 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมำก   มีค่ำเฉลี่ย  4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.38  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 
100.00  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.75   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมในด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.45  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  88.96     
 

 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 

                   
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 โดยจัดอบรมให้ความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และได้มีโอกาสฝึกทั้ง  
การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน รวมถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือน าความมรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ 

3. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 
 
 
กลุ่มเป้ำหมำย   ทั้งสิ้น  23   คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม        จ านวน     16     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     ระหว่างวันที่  2-6  กรกฎาคม  2555 
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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      79,043 บำท     (เจ็ดหม่ืนเก้ำพันสี่สิบสำมบำทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 

1. ค่ำตอบแทน    42,000    บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200  บาท )   

2. ค่ำใช้สอย    24,150   บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  23 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x 23 คน x 30 บาท)     6,900       บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5  มื้อ x 23 คน x 150 บาท)       17,250     บาท 

3.   ค่ำวัสดุ               12,893   บำท 

                รวมทั้งสิ้น   79,043 บำท     (เจ็ดหม่ืนเก้ำพันสี่สิบสำมบำทถ้วน) 
 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร English for 
Computer Science เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
 
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555  (Computers Today) 

 Using computers at the workplace  
 The Digital age / The magic of computers 
 Discussing what computers do 
 A short summary 
 Verb-noun combinations 

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 ( Images ) 
 Scanners 
 The eyes of your computer / Digital devices 
 Describing a camera 
 Superlatives and suffixes 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ( Ergonomics ) 
 Layouts 
 How screen displays work 
 Giving comments 
 Writing guideline 
 Instructions and suffixes 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ( Modern Technology ) 
 Assistive technology  
 Computers for the disables 
 Discussing assistive technology  
 Summarizing emails 
 Noun phrases 

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ( Conferencing ) 
 Dialogues at a cyber cafe 
 Virtual meetings / Netiquette 
 Presenting your plans 
 An online conversation 
 Chat abbreviations 
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ก าหนดการอบรม English for Computer Science 
 

2 กรกฎาคม 2555  เนื้อหา (Computers Today) 
8.30 - 10.30 Using computers at the workplace  

The Digital age / The magic of computers 
10.30 - 12.00 Discussing what computers do 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 A short summary 
14.30 - 16.30 Verb-noun combinations 

3 กรกฎาคม 2555 เนื้อหำ ( Images ) 
8.30 - 10.30 Scanners 
10.30 - 12.00 The eyes of your computer / Digital devices 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 Describing a camera 
14.30 - 16.30 Superlatives and suffixes 

4 กรกฎาคม 2555 เนื้อหำ ( Ergonomics ) 
8.30 - 10.30 Layouts 

How screen displays work 
10.30 - 12.00 Giving comments 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 Writing guideline 
14.30 - 16.30 Instructions and suffixes 

5 กรกฎาคม 2555 เนื้อหำ ( Modern Technology ) 
8.30 - 10.30 Assistive technology  

Computers for the disables 
10.30 - 12.00 Discussing assistive technology  
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 Summarizing emails 
14.30 - 16.30 Noun phrases 

6 กรกฎาคม 2555 เนื้อหำ ( Conferencing ) 
8.30 - 10.30 Dialogues at a cyber cafe 

Virtual meetings / Netiquette 
10.30 - 12.00 Presenting your plans 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 An online conversation 
14.30 – 16.30 Chat abbreviations 
 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
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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 
ระหว่างวันที่  2-6 กรกฎาคม  2555 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน     ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  186 คน 

1.2 งบประมาณที่ได้รับ  79,043 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  79,043
บำท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    42,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    24,150 บาท    
   ค่าวัสดุ     12,893 บาท 
   รวม     79,043 บำท 
 

1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  มำก  มีค่าเฉลี่ย  
4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  จากผู้ตอบแบบสอบถาม   16  คน 
 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1  ด้ำนวิทยำกร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่
ใน   ระดับ  มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.38   
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.17  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.45 หรือคิดเป็นร้อยละ  88.96   
 
 
 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2555 

หลักสูตร  English for Computer Science 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร  English 
for Computer Science ระหว่างวันที่  2-6 กรกฎาคม 2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุก
หน่วยงาน จ านวน  16  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    16   คน   คิดเปน็ร้อยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  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 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  16  คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 10 62.5% 

               หญิง  6 37.5% 

 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2555 

หลักสูตร   English for Computer Science 
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ตำรำงท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
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 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
มำกที่สุด 

(ร้อยละ) 

มำก 

(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 

(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วิทยากร  

8.00  (50.00%) 8.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น  

5.00  (31.25%) 11.00  (68.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.31  (86.25%) มาก 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย  6.00  (37.50%) 10.00  (62.50%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.50%) มาก 
 4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเดน็  

10.00  (62.50%) 6.00  (37.50%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.63  (92.50%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมจี านวนเพียงพอ
เหมาะสม  

9.00  (56.25%) 7.00  (43.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.25%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม  

7.00  (43.75%) 9.00  (56.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.75%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.47 (89.38%) มาก 
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

       
 1. ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งนีก้อ่น
การอบรม  

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 16.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งนี้หลัง
การอบรม  

16.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์

       
 1. น าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้ 

7.00  (43.75%) 9.00  (56.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.75%) มาก 

 2. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได ้ 

7.00  (43.75%) 9.00  (56.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.75%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน าความรูท้ี่ได้ไป
ใช้ประโยชน ์ 

8.00  (50.00%) 8.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.46 (89.17%) มาก 
ด้ำนประสิทธิภำพ 

       
 1. การให้บรกิารของเจ้าหน้าทีัั  7.00  (43.75%) 9.00  (56.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.75%) มาก 
 2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่ 

9.00  (56.25%) 7.00  (43.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.25%) 
มาก
ที่สุด 

 3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม  

8.00  (50.00%) 8.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความ
เหมาะสม  

6.00  (37.50%) 10.00  (62.50%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.50%) มาก 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

5.00  (31.25%) 11.00  (68.75%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.31  (86.25%) มาก 

 6. ท่านมีความพงึพอใจในการอบรม
ครั้งนี ้ 

8.00  (50.00%) 8.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.45 (88.96%) มาก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประโยค คือส่วนที่ส าคัญที่สุดในโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพราะในชีวิตประจ าวัน เรามัก
พูดออกมาเป็นประโยค เพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ แต่ประโยคนั้นประกอบขึ้นด้วยค าต่างๆ ดังนั้นถ้าเราจะ
เริ่มศึกษาวิธีการแต่งประโยค เราจึงต้องเริ่มต้นศึกษาจากค าก่อน  

Words  
ชนิดของค าในภาษาอังกฤษมี 8 ชนิดด้วยกัน คือ  
1. Nouns (ค ำนำม) 
เช่น God, man, John, American, friend, star, stone, air, mile, beauty ใช้เรียกคน สัตว์  สิ่งของ 
แนวคิด นามธรรม และความเชื่อ  

2. Pronouns (ค ำสรรพนำม) 
เช่น I, you, he, she, my, your, his, that, who, what, which, one, some ใช้เรียกแทนค านาม จะ
ได้ไม่ต้องเอ่ยนามนั้นซ้ าอีก  

ตัวอย่ำง:  
  John works at the hospital.   He is a doctor. 

  Kate is my friend.   I know her well. 

  A book is on the desk.   The book which is on the desk is about history. 

  The children are playing outside.   Some of them are crying. 

3. Adjectives (ค ำคุณศัพท)์ 
ใช้ขยาย noun กับ pronoun เพ่ือบรรยายให้เห็นลักษณะของ noun กับ pronoun ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่ง
ออกเป็น adjective ส าหรับบอกลักษณะ บอกปริมาณ และบอกจ านวน  
     - Qualifier Adjectives หรือค าคุณศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะ เช่น beautiful, healthy, kind, poor, 
fast, dry, black  

ตัวอย่ำง:  
Noun Adj. + Noun Adj. + Adj. + Noun 

  An apple   A red apple   A crisp, red apple 

  A girl   A tall girl   A beautiful, tall girl 

     - Quantifier Adjectives หรือค าคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณ เช่น many, much, few, little 

 

หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวอย่ำง:  
Noun Adj. + Noun 

  An apple   Many apples 

  money   A little money 

     - Numeral Adjectives หรือค าคุณศัพท์ใช้บอกจ านวนนับล าดับที่ เช่น one, two, three, first, 
second 

ตัวอย่ำง:  
Noun Adj. + Noun 

  A house   Two houses 

  Floor   First floor 

4. Verbs (ค ำกริยำ) 
เช่น go, take, fight, speak, sleep, wait ใช้แสดงกริยาอาการต่างๆ เป็นส่วนส าคัญในภาคแสดงของ
ประโยค นอกจากนี้ ค ากริยายังแบ่งได้เป็น กริยาแท้ และกริยาไม่แท้  
     - Finite Verbs กริยาแท้หรือค ากริยาที่สามารถผันตามประธานและรูปกาลได้ 
     - Non-finite Verbs (Verbals) กริยาไม่แท้ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้ 

ตัวอย่ำง: verb "be" มีกริยาในรูปต่างๆ ดังนี้  
  Finite Form   Am, is, are, was, were 

  Non-finite Form   Infinitive = to be 
  Present Participle = being 
  Past Participle = been 
  Gerund = being  

  

5. Adverbs (ค ำวิเศษณ์) 
เช่น well, fast, long, gently, recently, again, yesterday, soon, rather, perhaps, not  
ใช้ขยาย verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, phrase, sentence เพ่ือเพ่ิม
ความหมายให้กับสิ่งที่ถูกขยาย 
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ตัวอย่ำง:  
  ขยาย  verb   He walks.   He walks fast. 

  ขยาย  adverb   The dog grows quickly.   The dog grows very quickly. 

  ขยาย  adjective   It is hot today.   It is surprisingly hot today. 

  ขยาย  preposition   My cat sits beside me.   My cat sits right beside me. 

  ขยาย  conjunction   She will come though it is 
late. 

  She will come even though  
   it is late. 

  ขยาย  phrase   The hotel is on the top of  
   the mountain. 

  The hotel is nearly on the top of  
   the mountain. 

  ขยาย  sentence   The bus leaves at 10 p.m.   However, the bus leaves at  
   10 p.m. 

6. Prepositions (ค ำบุพบท) 
เช่น at, in, into, of, for ใช้เชื่อมกริยากับส่วนต่างๆ ของประโยค เพื่อบอกเวลา สถานที่ และทิศทาง ท า
ให้ประโยคสมบูรณ์ 

ตัวอย่ำง:  
  In   He is in the pool. 

  On   There is a mark on your shirt. 

  At   He always arrives late at school. 

  Against   A woman is standing against the door. 

  Up to   I sleep up to 8 hours a day. 

7. Conjunctions (ค ำสันธำน) 
เช่น and, but, or, nor, that, if, because ใช้เชื่อมค าหรือประโยค มีทั้ง conjunction แบบคล้อยตาม 
ขัดแย้ง และเป็นเหตุเป็นผล 

ตัวอย่ำง:  
  And   Thais eat with a spoon and fork. 

  But   BMW is beautiful but expensive. 

  Or   Would you like coffee or tea? 

  Neithe...nor   Neither I nor she speaks Spanish. 

  Because   Tim passed the exam because he studied hard. 
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8. Interjections (ค ำอุทำน) 
เช่น oh, alas, hurrah ใช้แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ 

ตัวอย่ำง:  
  Well   Well! That’s expensive. 

  Oh    Oh! That’s great. 

ในภาษาอังกฤษค าหนึ่งค าอาจจะเป็นได้มากกว่าหนึ่งชนิด แต่เมื่อใช้ในบริบทหนึ่งๆ แล้ว ค าๆ นั้นจะท า
หน้าที่ได้แค่เพียงอย่างเดียว เช่น อาจจะเป็น verb หรือ noun หรือ อาจเป็น adverb หรือ 
preposition ก็ได้ ตัวอย่างเช่น 

  Look: Look at that. (Look = verb) 
Let me have a look at that. (look = noun) 

  Walk: He walked all the way here. (walked = verb) 
He is taking a walk. (walk = noun) 

  In:  Is John in? (in = adverb) 
In the house. (In = preposition) 

  Up:  He climbed up. (up = adverb) 
Climb up the wall. (up = preposition) 

  After: He looked before and after. (after = adverb) 
His dog trotted after him (after = preposition) 
After we had left... (After = conjunction) 
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hT./ttflnn:023749380

n o r a .n , .? . X
[:Jn'ln nlB / tlj5lflon / tuu tmt

Tax Invoice / Delivery Order / Invoice

ranrJ::ohn"r{rfiunr6/Tax lD No. : 1844254789

da,/Name : drdninsuSnraunvlrnlulndnracluun

fi odAodress : 
']ll'riru'rdaMnlr.llndrrar.nnnnr;unt
399 n.d'lrrdu urrrli*rgrrrn
naq?n npnn.r 'to3oo

SN. OFFICE SUPPLY
4/40 Soi Famkhamhaeng 30/1. Ramkhamhaeng Rd..

Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

Tel"iFax:0 2374 9380

tolji lV55-O397

No. i

lronatoandlrn;

f d.-. / c*v-l

1Ull
Date :

riaullnr:rir::riu
Paymenl Terms

a1{0{ Luff {10tfl lYlltuv)
Your Order Number/Date

n'nlludn/Delivery dl,lfil/our Reference

n101j
Item

:tun: 16uofiudr
Descripiion

a'tu?u
Ouantity

l1nln0rau?u
Unit Price

alu?ui{1.1
Amount

1

2

4

5

o

7

nfin1Bn1gl?n61t 80G A4

lin Hp-e6st te

lrt:Jr?rgrr

nrsatnrfn

willr:a'r:ln

nsrtl! Multitunlion Card 250D

rirudnnrlaf Evota lq

I ci- ./
\{ "r. V 1 i*J 0i

la G-\
I r-, \- .r,: 1,1 (\!ri

/,F;=t " ^ .
i-i-;liil i.,.*o .:- r) ,. u'

4
.../i1

'-'.-.;':',1 :-? ij-,

5 nn€.t

1 nA€.!

5

2 ua

2 na?.1

3 flti€.r

4 urn

495.00

4,499.53

117.0O

210.00

420.0O

890.00

140.00

2,475.OO

4,499.53

585.00

420.00

840.00

2,670.00

560.00

!1e|l n : 4Lru?u ril/fotal 12,049.53

r.rirviunosrilu er?osrflrfi !arrttlrrfl,,Ju
n'r6 nri'llfix,^/at 7 % u3.47

dlu'turiu:? /crand Total 12,893.00

fiFi{Audr/Delivered by : 1:J:oiril6nSnniaduur! rasr6s asrifiaihrnera ryirulu diuRuAvRecerveo oy:

i- +----

iufr/oate {aun5/Authorized Signature r:ufiuoate

dunTltn0al0lut!e,.
GOODS SOLD ARE NOI RETURNABLE

nr:dr'::riudra 16nr:nu;:nirrio6o'ld,irriuourinriuuiouudr
PAYiIENT BY CHEOU€ NOT VALID TILL CHEOUE HAS BEEN HONOREO

{i.i6rldlnsiDldriuA!drdllondoiriuuia!rdr
Receiv€d as per above in good order and condiiion
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