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ค าน า 
 
 

 คู่มือการบริหารและการจัดการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา จัดท าขึ้นส าหรับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนาความร่วมมือด้าน
นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ใช้ประกอบในการด าเนินกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดให้ครอบคลุมครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการด้าน
การเงินและเอกสาร การบริหารกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ ฯลฯ รวมท้ังส้ิน 19 ขั้นตอน พร้อมท้ังภาคผนวก ซึ่ง
ประกอบด้วยแบบฟอร์มการเสนอโครงการ ตัวอย่างบันทึกข้อความการขออนุมัติด าเนินโครงการ ใบ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ใบสมัคร ใบส าคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย ใบรายการส่งใช้เงินยืม ภาพประกอบ
คู่มือผู้เรียนและชุดส่ือประกอบการศึกษาเรียนรู้ ตัวอย่างใบลงทะเบียนและใบเก็บคะแนน ตัวอย่างบัตรจอดรถ
ช่ัวคราว แบบฟอร์มใบจองห้องประชุม ตัวอย่างวุฒิบัตร ท าเนียบรุ่น ร่างค ากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีปิด
การศึกษาเรียนรู้ ร่างค าให้โอวาทของประธานในพิธี แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ และรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ตามล าดับ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ทุกท่านในการด าเนินกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาส าหรับผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งเป็นนักศึกษาใน
สถาบันที่ท่านสังกัดได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
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1 คู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใชภ้าษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 

คู่มือการบริหารและการจดัการศึกษาเรียนรู ้

หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 

บทน า 

 โครงการวิจัยการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา เป็น
โครงการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพก าลังคนเชิงรุกเฉพาะทาง
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การจัดประสบการณ์ใน
การเสริมสร้างการเรียนรู้ว่าจะศึกษาอย่างไร  (Learning How to Learn) การสร้างเสริมทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและความคงทนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยน าทฤษฎีการบังคับบัญชาจิตใจ (Psycho – Cybernetics) ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 
(Self - development) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์จนครบ 21 
วันขึ้นไป โดยมีผู้รู้เป็นผู้ถ่ายทอดแนะน าเทคนิค วิธีการ ช่วยเหลือ แก้ไขและพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาเรียน
รู้อยู่เป็นระยะตามก าหนด เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้เกิดการตกผลึกจนกลายเป็นนิสัยติดตัว ด้วยการ
สร้างภาพลักษณ์ของตัวตนในจิต (Self - image) โดยเช่ือว่าตนเองเป็นอย่างท่ีปรารถนาได้ในการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง 21 วันขึ้นไป รวมท้ังการน า
ระบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ให้กับก าลังคนผู้ท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาเพื่อการก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวในระดับมหภาคของประเทศเพื่อให้เกิดภูมิ
ปัญญา ทักษะความรู้ความสามารถท่ีคงทนและตรงกับความต้องการของสังคม การท างาน อาชีพ และ
ก าลังคนวัยแรงงานของประเทศต่อไปอย่างแท้จริง จนกระท่ังน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ และสร้างเสริมความยั่งยืนและมั่นคงของคุณภาพก าลังคนในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยได้ในท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ 

 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา มีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะดังนี้ 

1. เพื่อวิจัยการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการบริหารและการจัดการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการ



 
2 คู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใชภ้าษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 

พัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการถ่ายทอดการจัด
กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมในโครงการจ านวน 3 สถาบัน เพื่อปลูกฝังกระบวนการ
ศึกษาเรียนรู้ การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการจัดการความรู้  และการจัดการ
ประสบการณ์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นเนื้อหาวิชา เอกสารประกอบการศึกษาเรียนรู้ คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน ชุดการศึกษา
เรียนรู้ การจัดและประเมินผลการศึกษาเรียนรู้  

2. เพื่อศึกษาผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา โดยคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้ในแต่ละสถาบันท่ีสนใจจ านวนประมาณ 300 คน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
ปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังกระบวนการศึกษาเรียนรู้ การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้และการจัดประสบการณ์ในการเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการใน
รุ่นต่อ ๆ ไปได้ 

รายละเอียดคู่มือการบริหารและการจัดการศึกษาเรียนรู้ฯ คู่มือการบริหารและการจัดการศึกษา
เรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ
กิจกรรมย่อยท้ังส้ิน 19 หัวข้อ โดยมีรายละเอียดเอกสารประกอบการบริหารและการจัดการศึกษาเรียนรู้
แทรกไว้ในแต่ละหัวข้อตามท่ีจ าเป็นในการใช้งาน เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาเรียนรู้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการบริหารและการจัดการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษา 
อังกฤษในระดับอุดมศึกษา 

1. การเขียนโครงการเพื่อเสนอลงในแผนงานประจ าปี 
2. การขออนุมัติจัดโครงการการศึกษาเรียนรู้และงบประมาณในการด าเนินงาน 
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/รับสมัคร/กรอกเอกสารใบสมัคร ช่ือ – นามสกุล ภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ 
4. การประสานงานกลุ่มวิทยากร/การแบ่งงานความรับผิดชอบ 
5. การท าบันทึกส่งเงินค่าสมัครเข้าคลัง 
6. การท าบันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย 
7. การจัดเตรียมคู่มือผู้เรียน ชุดส่ือประกอบการศึกษาเรียนรู้ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ 
8. การจัดเตรียมเอกสารใบลงทะเบียน ป้ายช่ือ บัตรอนุญาตจอดรถ บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ 
9. การแจ้งรปภ. หน่วยรักษาความปลอดภัยและผู้เกี่ยวข้อง 
10. การเตรียมการเรื่องอาหารว่างเช้า – บ่าย อาหารกลางวัน 



 
3 คู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใชภ้าษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 

11. การจองห้องประชุมล่วงหน้า 
12. การดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม/ห้องรับประทานอาหาร 
13. การด าเนินการจัดการศึกษาเรียนรู้ ตามก าหนดการการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ 

13.1 การดูแลการลงทะเบียน  
13.2 การรับเอกสารประกอบ 
13.3 การทดสอบก่อนเรียน 
13.4 การอธิบายรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/เงื่อนไข 
13.5 การถ่ายทอดความรู้/การมอบหมายการบ้าน 
13.6 การด าเนินการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์/การเปิดไลน์กลุ่ม 
13.7 การดูแลความเรียบร้อยระหว่างการจัดโครงการ /การสังเกตการณ์/การให้ความ

ช่วยเหลือ 
13.8 การจัดท าตารางกรอกคะแนน 
13.9 การติดตามผลคะแนนผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
13.10 การด าเนินการจัดและประเมินผลตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
13.11 การด าเนินกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ซ่อมเสริมกรณีขาดเรียน 
13.12 การจัดท าวุฒิบัตร การลงนาม และประทับตรา 
13.13 การจัดท าท าเนียบรุ่นผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
13.14 การจัดพิธีปิด มอบวุฒิบัตรและแบบประเมินผล 

14. การด าเนินการหลังเสร็จส้ินกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้/รวบรวมใบเสร็จ/ใบส าคัญรับเงินเพื่อ
เคลียร์เงิน ยืมเพื่อทดรองจ่าย 

15. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
16. จัดท าสรุป/วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจ 
17. ประชุมระดมสมองผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการด าเนินโครงการ 
18. สรุปผลการด าเนินงานน าเสนอผู้บริหาร 
19. วางแผนการด าเนินงานในรุ่นต่อไป 

 
รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมในแต่ละหัวข้อเรียงตามล าดับดังนี้ 
1. การเขียนโครงการเพื่อเสนอลงในแผนงานประจ าปี 

การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ควรจัดท าล่วงหน้าก่อนการด าเนินกิจกรรม
อย่างน้อยประมาณ 60 - 120 วันท าการ เพื่อบรรจุลงในแผนงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 
และเป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของหน่วยงานท่ีเป็นระบบตาม
การประเมินตนเองขององค์กรต่อไป (SAR) รวมท้ังเป็นการขออนุมัติด าเนินโครงการล่วงหน้า รวมท้ังการ



 
4 คู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใชภ้าษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 

ขออนุมัติเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้สมัครเข้ารับการศึกษาเรียนรู้ ตามระเบียบปฏิบัติงานด้วย เอกสาร
ตัวอย่างในภาคผนวก (01 - แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อน าลงในแผนงานประจ าปี) 

 
2. การขออนุมัติจัดโครงการการศึกษาเรียนรู้ 

หลังจากได้รับอนุมัติโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนงานประจ าปีแล้ว  คณะท างานในฐานะ
คณะกรรมการด าเนินโครงการต้องจัดท าประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  เมื่อมี
จ านวนนักศึกษาสมัครเข้ารับการศึกษาเรียนรู้ได้ตามจ านวนขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้  หัวหน้าโครงการฯ ต้อง
จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติ จัดโครงการต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นสังกัด ขออนุมัติเก็บ
ค่าลงทะเบียนจากผู้สมัครเข้ารับการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการขออนุมัติน าค่าลงทะเบียนท่ีจัดเก็บจากผู้เข้า
รับการศึกษาเรียนรู้มาบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าด าเนินการกิจกรรมในโครงการฯ ต่อไป เอกสารตัวอย่าง
ในภาคผนวก (02 - บันทึกข้อความ ขออนุมัติด าเนินโครงการการศึกษาเรียนรู้) 
 

3.  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัคร  
3.1  คณะท างานร่วมกันจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่าน

ระบบเว็บไซต์ของคณะ/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 
3.2  จัดท าเอกสารใบสมัครภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/การสมัคร G-mail 
3.3 ด าเนินการรับสมัคร/การออกใบรับเงินช่ัวคราว (เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์/ 

ใบสมัคร/ใบรับเงินช่ัวคราว) 
3.4 มอบหนังสือภาษาอังกฤษกับงานพร้อมซีดีพร้อมท้ังสาธิตการใช้งาน ให้ยืมอ่านเพื่อพัฒนา

ทักษะการฟัง 
3.5 ก าชับผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ทุกท่านให้เก็บรักษาใบส าคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐานการรับ

เอกสารคู่มือผู้เรียน และชุดส่ือการศึกษาเรียนรู้ (ดีวีดี) ด้วย 
3.6 แจ้งวัน เวลา และสถานท่ีนัดหมายการทดสอบก่อนเรียน พร้อมท้ังย้ าว่า ผู้ท่ีเข้ารับการ

ทดสอบก่อนเรียนเท่านั้นจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
3.7 แจ้งก าหนดการและสถานท่ีจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ ท้ังนี้คณะท างานอาจจัดท าเป็น

เอกสารแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อ 3.4 – 3.7 มอบให้ผู้สมัครเก็บไว้ศึกษาและจดจ าด้วยตนเอง 
เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (03 - โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร TOEIC / 04 - ใบ

สมัครเข้ารับการศึกษาเรียนรู้ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษา”) 
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4.  ประสานงานกลุ่มวิทยากร 
คณะท างานประชุมระดมสมองแบ่งภาระความรับผิดชอบในการด าเนินโครงการแต่ละด้านใน   

ข้อท่ี 1 ถึงข้อท่ี 19 ท้ังนี้ควรระบุผู้รับผิดชอบงานแต่ละเรื่องลงไว้ในเอกสารรายงานการประชุม เพื่อสะดวก
ในการติดตามความก้าวหน้าของงานหรือแก้ปัญหาในการด าเนินงานร่วมกัน 

การประชุมคณะท างานควรด าเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอท้ังก่อนด าเนินโครงการ 
ขณะด าเนินโครงการ และเสร็จส้ินโครงการเพื่อให้การท างานของโครงการสามารถด าเนินการได้อย่าง
ราบรื่น ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 

5. การท าบันทึกส่งเงินค่าสมัครเข้างานการเงินของมหาวิทยาลัย 
เมื่อคณะท างานด าเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ได้ตามจ านวนขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้ 

ให้หัวหน้าคณะท างานท าบันทึกส่งเงินค่าสมัครเข้างานการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสมบูรณ์ต่อไปตามรายช่ือผู้สมัคร เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (05 - ใบส าคัญรับเงิน) 

 

6.  การท าบันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย  
 หัวหน้าคณะท างานด าเนินการท าบันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อขอเบิกจ่ายเงินมาด าเนินการ
จัดท าโครงการการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษา เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (06 - ใบยืมเงินทดรองจ่าย/ทดรองราชการ/เงินทุน
หมุนเวียน) 
 

7.  การจัดเตรียมคู่มือผู้เรียน ชุดสื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้ ฯลฯ  
 คณะท างานร่วมกันติดต่อประสานงานการจัดเตรียมคู่มือผู้เรียน ชุดส่ือประกอบการเรียนรู้ ซึ่ง

ประกอบด้วยดีวีดี จ านวน 3 แผ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ แบบทดสอบเพื่อการ
ทบทวนวันท่ีสอง สาม และส่ี กระดาษค าตอบแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ กระดาษค าตอบแบบฝึกหัด
ออนไลน์ 21 วัน เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (07 - ภาพคู่มือผู้เรียน และชุดสื่อการศึกษาเรียนรู้)  

 

8. การจัดท าเอกสารใบลงทะเบียน ป้ายชื่อ บัตรอนุญาตจอดรถ 
 คณะท างานจัดท ารายช่ือผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ ใบลงทะเบียน ใบเก็บคะแนน ป้ายช่ือ และ

บัตรอนุญาตจอดรถ เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (08 - ใบลงทะเบียน-ใบเก็บคะแนน ผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้ฯ / 09 - บัตรจอดรถชั่วคราว) 
 

9. การแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยและผู้เก่ียวข้อง 
 หัวหน้าโครงการท าจดหมายขอความอนุเคราะห์ดูแลการจอดรถ การบอกทางผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้ ในวันจัดการศึกษาเรียนรู้ล่วงหน้า โดยแจ้งสถานท่ีจัดกิจกรรม การอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้จากหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ขอรับบริการ 
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10.  การเตรียมการเรื่องอาหารว่างเช้า – บ่าย และอาหารกลางวัน 
 คณะท างานประสานงานการจัดเตรียมอาหารว่างเช้า (เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.) – 

บ่าย (เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น.) อาหารกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น.) การใช้อุปกรณ์ การจัดสถานท่ี
รับประทานอาหารกับผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าและในวันงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดเล้ียงล่วงหน้า 
 

11.  การจองห้องประชุมล่วงหน้า 
 คณะท างานประสานงานการจองห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ล่วงหน้าก่อน

วันจัดกิจกรรมประมาณ 1 – 2 เดือนโดยท าใบจองห้องส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบ (ดังตัวอย่าง) และต้องตรวจ
ความพร้อมของห้องประชุม อุปกรณ์เครื่องเสียง และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อน
การจัดกิจกรรม เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (10 - แบบฟอร์มจองห้องประชุม) 

 

12. การดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม/ห้องรับประทานอาหาร 
คณะท างานประสานงานการดูแลความเรียบร้อยและการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีจัด

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ การจัดท่ีนั่งในห้องประชุม การจัดโต๊ะส าหรับวิทยากร ห้องรับประทานอาหาร/
อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หากมีปัญหาต้องรีบติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขได้ทันท่วงที
ก่อนวันงาน 1 วัน  

 

13. การด าเนินการจัดการศึกษาเรียนรู้ตามก าหนดการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ 
 คณะท างานร่วมกันด าเนินการจัดการศึกษาเรียนรู้ตามก าหนดการจัดกิจกรรมการศึกษา

เรียนรู้ที่วางแผนไว้ ประกอบด้วย 
13.1 การลงทะเบียน 
13.2 การรับเอกสารคู่มือผู้เรียน ชุดส่ือประกอบการเรียนรู้ 
13.3 การทดสอบก่อนเรียน  
13.4 การอธิบายรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/เงื่อนไข 
13.5 การถ่ายทอดความรู้/การมอบหมายการบ้าน 
13.6 การด าเนินการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์/การเปิดไลน์กลุ่ม 
13.7 การดูแลความเรียบร้อยระหว่างการจัดโครงการ /การสังเกตการณ์/การให้ความ

ช่วยเหลือ 
13.8 การจัดท าตารางกรอกคะแนน 
13.9 การติดตามผลคะแนนผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
13.10 การด าเนินการวัดและประเมินผลตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
13.11 การด าเนินกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ซ่อมเสริมกรณีขาดเรียน 
13.12 การจัดท าวุฒิบัตร การลงนามและประทับตรา 
13.13 การจัดท าท าเนียบรุ่นผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
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13.14 การจัดพิธีปิด มอบวุฒิบัตร และแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
13.15 การด าเนินการหลังเสร็จส้ินการศึกษาเรียนรู้ 
ดังมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนล าดับการท างานได้ตาม

ความเหมาะสมดังนี้ 
13.1 การลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาเรียนรู้และการรับเอกสารฯ 

คณะท างานจัดท ารายช่ือภาษาไทยส าหรับลงช่ือเข้ารับการศึกษาเรียนรู้เป็นรายวันท้ังเช้า
และบ่าย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย พร้อมท้ังก าชับให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ลงทะเบียนทุก
วันเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าช้ันเรียนซึ่งจะมีผลต่อการได้รับวุฒิบัตรการรับรองการผ่านการศึกษาเรียนรู้เมื่อ
จบโครงการด้วย 

คณะท างานจัดท ารายช่ือผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(ตัวพิมพ์ใหญ่) ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ - นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ พร้อม
ท้ังท าเครื่องหมายถูกต้องหรือช่องส าหรับการแก้ไข พร้อมลงช่ือก ากับเพื่อความถูกต้องของการจัดท า
วุฒิบัตรต่อไป 

 

13.2 การรับเอกสารคู่มือผู้เรียน ชุดสื่อการศึกษาเรียนรู้และการส่งคืนหนังสือ 
 คณะท างานส่งมอบคู่มือผู้เรียนและชุดการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 

โดยลงช่ือหรือขีดเครื่องหมายการรับเอกสารหรือชุดส่ือลงในใบสมัครของแต่ละคนเป็นหลักฐานการรับ
เอกสารแล้วด้วยทุกครั้งท่ีส่งมอบ ท้ังนี้เพื่อป้องกันการสูญหายจากความไม่ระมัดระวังและจะขอเอกสาร/
ชุดส่ือการศึกษาเรียนรู้ใหม่ซึ่งจะเป็นปัญหากับคณะท างานในภายหลัง (ควรมอบในวันท่ี 1 ของการศึกษา
เรียนรู้และมอบเป็นระยะ ๆ)  

 หมายเหตุ คณะท างานก าหนดวัน/เวลาการรับคืนหนังสือภาษาอังกฤษกับงานพร้อม
พร้อมซีดี ก่อนปิดโครงการการศึกษาเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งหรือสองสัปดาห์ เนื่องจากอาจมีผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้บางคนคืนล่าช้า หรือพยายามไม่ส่งคืน ซึ่งอาจมีผลต่อการรับวุฒิบัตรและการจบการศึกษา 
(ขึ้นอยู่กับการก าหนดเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการศึกษา) นอกจากนี้ จะช่วยให้คณะท างานสามารถ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือพร้อม MP3 ก่อนรับคืนได้อีกด้วย 

 

13.3 การด าเนินการทดสอบก่อนเรียน 
 คณะท างานด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีท าการ

ทดสอบก่อนเรียนล่วงหน้า ก่อนเปิดโครงการการศึกษาเรียนรู้ 
 ในการทดสอบก่อนเรียนให้ทดสอบทักษะการฟัง (Listening) ก่อน แล้วจึงทดสอบทักษะ

การอ่าน (Reading) ต่อไป 
ท าการตรวจสอบกระดาษค าตอบและบันทึกผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียน ท้ังทักษะ

การฟังและทักษะการอ่านลงในใบบันทึกผลการศึกษาเรียนรู้ 
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13.4 การอธิบายรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/เง่ือนไข 
 หัวหน้าคณะท างานอธิบายรายละเอียดโครงการ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการศึกษา
เรียนรู้ วัน - เวลา - สถานท่ี และกิจกรรมในแต่ละช่วง เงื่อนไข การผ่านเกณฑ์การประเมิน การมอบ
วุฒิบัตรรับรองผลการศึกษาเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้มีความเข้าใจบทบาท หน้าท่ี ภาระ
ความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อโครงการ เกิดแรงบันดาลใจ มีวินัยความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาของตนเองให้ไปสู่เป้าหมายได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตอีกทางหนึ่งด้วย 
 

13.5 การถ่ายทอดความรู้/การมอบหมายการบ้าน 
คณะท างานแบ่งภาระหน้าท่ีในการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ตามก าหนดการ

โครงการการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา โดยการ
ใช้คู่มือครูผู้สอนประกอบกับชุดส่ือการศึกษาเรียนรู้ พร้อมท้ังแบบฝึกทักษะและสมรรถนะผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบ้านออนไลน์ท้ัง 21 วัน) และแบบทดสอบเพื่อการทบทวน 2, 3 และ 4  

ในการใช้คู่มือผู้เรียนประกอบชุดการศึกษาเรียนรู้ คณะท างานควรศึกษารายละเอียด
ประกอบกับคู่มือผู้สอนในแต่ละเนื้อหา โดยบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมลงในคู่มือผู้สอนเพื่อใช้ประกอบการ
อธิบายรายข้อขณะท าการถ่ายทอดความรู้แต่ละเรื่อง ได้แก่ การหยุดวิดีโอตามเวลาท่ีพึงประสงค์ การ
แนะน าข้อมูลเพิ่มเติมด้านไวยากรณ์  ค าศัพท์ รูปประโยค ทักษะการฟังและการอ่าน ตลอดจนข้อมูลทาง
วัฒนธรรมการใช้ภาษา การใช้ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ ฯลฯ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้ ในการท าความเข้าใจ เรียนรู้จดจ าและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ชุดส่ือการศึกษาเรียนรู้เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบการศึกษาเรียนรู้ 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระการจัดการเรียนการสอนให้มีความเท่ียงตรง 
สม่ าเสมอส าหรับทุก ๆ กลุ่มอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกัน คณะท างานในฐานะผู้สอนยังคงเป็นบุคคลส าคัญ
ท่ีสุดในการผลักดันและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตดังกล่าว
ข้างต้น  

คณะท างานทยอยมอบแผ่นดีวีดีชุดส่ือการศึกษาเรียนรู้ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้น าไป
ทบทวนและศึกษาด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ ระหว่างด าเนินการถ่ายทอดความรู้ (ไม่ควรให้แผ่นดีวีดีท้ังชุดใน
คราวแรกครั้งเดียว) โดยมอบแผ่นท่ี 1 ในวันแรกของการจัดการศึกษาเรียนรู้ แผ่นท่ี 2 ในวันท่ีแปด (วันท่ี
สองของการศึกษาเรียนรู้) และแผนท่ี 3 ในวันท่ี 22 (วันท่ีส่ีของการศึกษาเรียนรู้ ) เพื่อเน้นย้ าการน าไปฝึก
ทบทวนท าความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ในแต่ละวันท่ีเข้าช้ันเรียน  

ในการศึกษาเรียนรู้แต่ละวันท่ีผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้มาเข้าร่วมกิจกรรม คณะท างาน
ต้องคอยดูแลให้ค าแนะน า การอธิบาย ช้ีแจงแก้ไขข้อสงสัยปัญหาอุปสรรคให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 
เข้าใจและยอมรับและมีก าลังใจในการพัฒนาตนเองในแต่ละทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษใน
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ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้เป็นปัญญาชน
ของประเทศ ได้แก่ ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา เป็นต้น ท้ังนี้คณะท างานอาจ
ส่งข้อความอธิบาย ก าลังใจ ข้อเตือนใจ ฯลฯ ผ่านไลน์กลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการด้วย 
ก็ได้เช่นกัน 

 
13.6 การด าเนินการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ 21 วัน 

 ในการด าเนินการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ 21 วัน ส่ิงท่ีต้องเตรียมการมีดังนี้ 
1. ไฟล์แบบฝึกหัด VDO ออนไลน์ จ านวน 21 วัน (Exercises Online Day 1 - 21) 
2. อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ ต้องมีบัญชี Gmail1 บัญชี (เนื่องจากต้อง

ใช้แอปพลิเคช่ันของ Google ในการบริหารจัดการ จึงจ าเป็นต้องใช้บัญชี Gmail กรณีท่ีสถานศึกษา
สามารถเข้าถึงบริการ Google Education ได้แนะน าให้ใช้ระบบ Google Classroom ซึ่งนักศึกษาต้องใช้
บัญชีของระบบ Google เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการระบบออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้นในกรณี
ท่ีสถานศึกษาไม่ได้ใช้บริการ Google Education จะไม่สามารถใช้บริการระบบ Google Classroom ได้ 
ก็จะบริหารจัดการด้วยระบบ Google Site แทน ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บัญชีอีเมล์ใด ๆ ก็ได้) 

3. จัดเตรียมไฟล์อีเมล์ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด  
4. จัดเตรียมข้อมูลโครงการศึกษาเรียนรู้ในรูป textfile เพื่อเตรียมน าลงในหน้าเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ วัตถุประสงค์ 
ก าหนดการจัดการศึกษาเรียนรู้ (ท้ังในห้องเรียน และการท าแบบฝึกหัดออนไลน์)  

5. จัดต้ังกลุ่มไลน์ ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ 
ระหว่างการศึกษาเรียนรู้   

6. ก าหนดช่วงเวลาเปิด - ปิดแบบฝึกหัดออนไลน์ร่วมกับนักศึกษาเพื่อให้สะดวกและเกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยก าหนดช่วงเวลาเปิด – ปิดแบบฝึกหัดออนไลน์ในแต่ละวัน ดังนี้ 
(สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 
วันที่ 1 ของการศึกษาเรียนรู้ (Exercises Online Day 1) : 12.00 น. - 12.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  
ถึง วันที่ 21 ของการศึกษาเรียนรู้ (Exercises Online Day 21) : 12.00 น. - 12.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

หรือ 
วันที่ 1 ของการศึกษาเรียนรู้ (Exercises Online Day 1) : 18.00 น. – 18.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
ถึง วันที่ 21 ของการศึกษาเรียนรู้ (Exercises Online Day 21) : 18.00 น. - 18.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

7. อาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ควรมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 
ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และซิ้งค์ข้อมูลกับบัญชี Gmail อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา
เรียนรู้ออนไลน์มีความสะดวกและเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

8. ศึกษาคู่มือเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการแบบฝึกหัดออนไลน์ 21 วัน 
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13.7 การดูแลความเรียบร้อยระหว่างการจัดโครงการ/การสังเกตการณ์/การให้ความ
ช่วยเหลือ 

คณะท างานหมั่นตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยระหว่างการด าเนินโครงการ สังเกตการณ์
และให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก่ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้  ในทุก ๆ วัน ท้ังในช้ันเรียน ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Google Youtube / Goolgle Site / Google Mail / LINE) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้
มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปตาม
ระดับความยาก - ง่ายของเนื้อหาบทเรียนและในหลักสูตร รวมถึงการนัดหมายกรณีขาดเรียนหรือประสบ
ปัญหาในการศึกษาเรียนรู้แยกต่างหากจากการศึกษาเรียนรู้ในช้ันเรียน 

13.8 ถึง 13.9 การจัดท าตารางกรอกคะแนนและการติดตามผลคะแนนผู้เข้ารับการศึกษา
เรียนรู้ 

คณะท างานจัดท าตารางกรอกคะแนนเรียงล าดับตามบัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการศึกษา
เรียนรู้ โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ เป็นผู้กรอกคะแนนผลการเรียนในแต่ละวันด้วยตนเอง เพื่อฝึก
ความรู้สึกส านึกรับผิดชอบและการตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเองด้านทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาท่ีค่อย ๆ ดีขึ้นในแต่ละวัน ท่ีได้ฝึกท าแบบฝึกหัดออนไลน์ 

ท้ังนี้คณะท างานต้องเก็บเอกสาร กระดาษค าตอบออนไลน์ ท้ัง 21 วัน ท่ีผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้น ามาส่ง กระดาษค าตอบแบบทดสอบเพื่อการทบทวน วันท่ี 2 วันท่ี 3 และ วันท่ี 4 ของ
การศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนกระดาษค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านการฟังและ
การอ่านท้ังในการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
หลักฐานการประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่อไปในภายหลัง 
คณะท างานต้องพยายามติดตามผลคะแนนจากผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้เป็นรายบุคคลให้ครบก่อนท าการ
มอบวุฒิบัตรและจัดท ารายงานผลการศึกษาเรียนรู้  

 
13.10 การด าเนินการวัดและประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะท างานด าเนินการวัดและประเมินผลตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
- การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะการฟังและการอ่าน 

(Pretest) ก่อนเรียน (วันท่ี 0) 
- การบ้านแบบฝึกหัดออนไลน์ (วันท่ี 1 ถึงวันท่ี 7) 
- แบบทดสอบเพื่อการทบทวนวันท่ีสองของการศึกษาเรียนรู้ 
- การบ้านแบบฝึกหัดออนไลน์ (วันท่ี 8 - 14) 
- แบบทดสอบเพื่อการทบทวนวันท่ีสามของการศึกษาเรียนรู้ 
- การบ้านแบบฝึกหัดออนไลน์ (วันท่ี 15 - 21) 
- แบบทดสอบเพื่อการทบทวนวันท่ีส่ีของการศึกษาเรียนรู้ 
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- การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะการฟังและทักษะการอ่าน
หลังเรียน (Posttest) วันสุดท้ายของการศึกษาเรียนรู้ 

คณะท างานร่วมกันจัดกระท าผลคะแนนต่าง ๆ ท่ีได้เพื่อเตรียมท าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาเรียนรู้และจัดท ารายงายผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นต่อไป (ดังตัวอย่าง) รวมท้ัง
ลงคะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะการฟังและทักษะการอ่านหลังเรียน 
(Posttest) ด้านหลังของวุฒิบัตรที่จะแจกให้ โดยคณะท างานท่ีรับหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน เป็นผู้ด าเนินการ
ลงลายมือช่ือ เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (11 - วุฒิบัตร) 

 
13.11 การด าเนินกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ซ่อมเสริมกรณีขาดเรียน 

คณะท างานต้องด าเนินกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ซ่อมเสริมกรณีขาดเรียนให้แก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาเรียนรู้ แยกต่างหากจากการศึกษาเรียนรู้ในช้ันเรียนตามท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ขาดเรียนไม่พลาด
รายละเอียดเนื้อหา องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น รวมท้ังการทดสอบเพื่อการทบทวนในแต่ละวันด้วย  

การด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องแยกจองห้องเรียนหรือห้องประชุมขนาดเล็กท่ีมีส่ิง
อ านวยความสะดวกเทียบเท่าหรือใกล้เคียงห้องประชุมหรือห้องเรียนท่ีด าเนินกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้
ประจ า ท้ังนี้การซ่อมเสริมต้องท าให้เสร็จส้ินก่อนส่งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ในวัน
สุดท้ายของกิจกรรม เพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกับคณะท างานมากจนเกินไป 

13.12 การจัดท าวุฒิบัตร การลงนามและประทับตรามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 
คณะท างานจัดท าวุฒิบัตรภาษาอังกฤษตามรายช่ือผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ - นามสกุล เรียงตามล าดับในเอกสาร ใบลงช่ือเข้ารับการศึกษาเรียนรู้
เตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อน าเสนอต่อผู้มีอ านาจลงนามในวุฒิบัตร พร้อมท้ังประทับตรามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
ลงในวุฒิบัตรแต่ละใบ 

ด้านหลังวุฒิบัตรเป็นการกรอกผลคะแนนการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะการฟังการทักษะ
การอ่านเทียบกับผลการแปลงคะแนนทดสอบวัดภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (TOEIC) เพื่อใช้ประกอบเป็น
หลักฐานการศึกษาโดยมีคณะท างานผู้รับหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน (Registar) ลงนามก ากับไว้ เอกสาร
ตัวอย่างในภาคผนวกเหมือนกับข้อ 13.10 

 
13.13 การจัดท าท าเนียบรุ่นผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ 

คณะท างานควรจัดให้มีการท าท าเนียบรุ่นผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ในแต่ละรุ่นเก็บไว้
เป็นเอกสารประกอบในการพัฒนาหรือติดตามผลผู้ผ่านการศึกษาเรียนรู้ต่อไป โดยในท าเนียบรุ่นควร
ประกอบด้วย ช่ือ - นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ท้ังท่ีบ้านและโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ เป็นต้น 
เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (12 - ท าเนียบรุ่น) 

 



 
12 คู่มือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใชภ้าษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 

13.14 การจัดพิธีปิด - มอบวุฒิบัตรและแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
คณะท างานด าเนินการจัดพิธีปิด มอบวุฒิบัตรและเก็บแบบประเมินผลความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดในการจัดกิจกรรม คณะท างานแบ่ง
ภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ได้แก่ พิธีกร ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ผู้เชิญพานวุฒิบัตร ผู้เก็บแบบประเมินผล
ความพึงพอใจ ฯลฯ เป็นต้น 

ก่อนท่ีประธานในพิธีจะมาถึง คณะท างานควรเก็บแบบประเมินความพึงพอใจและ
ซักซ้อมท าความเข้าใจในการด าเนินการในพิธีกับผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ก่อน  เพื่อให้พิธีด าเนินไปด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง พิธีกรกล่าวต้อนรับ เชิญประธานในพิธีขึ้นเวที 
และกล่าวเชิญผู้กล่าวรายงาน (ในฐานะผู้จัดงาน) กล่าวรายงานและเชิญประธานมอบวุฒิบัตรตามรายช่ือ
เรียงล าดับตามท่ีซักซ้อมไว้จนครบทุกคน จากนั้นประธานในพิธีจึงกล่าวให้โอวาท เมื่อให้โอวาทเสร็จแ ล้ว 
พิธีกรเชิญทุก ๆ ท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (13 - ค ากล่าว
รายงานต่อประธานในพิธีปิดโครงการศึกษาเรียนรู้ และค าให้โอวาทของประธาน) 

14. การด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการศึกษาเรียนรู้ฯ  
15.  การจัดเอกสารเข้าแฟ้ม  
16.  จัดท าสรุป/วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  
 เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก (14 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ) 
17.  ประชุมระดมสมองผู้เก่ียวข้องเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการด าเนินโครงการ  
18.  สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร  
19.  วางแผนด าเนินงานในรุ่นต่อ ๆ ไป 

คณะท างานร่วมกันด าเนินการในกิจกรรมข้อ 14 - 19 ดังนี้คือ จัดการประชุมระดมสมอง
และปิดโครงการในแต่ละรุ่น โดยท าการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหารว่าง - อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร 
คู่มือผู้เรียน แบบทดสอบ แผ่นดีวีดี ฯลฯ กับงานการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย เพื่อ
เคลียร์เงินทดรองจ่ายให้แล้วเสร็จ ท าการประมวลผลความพึงพอใจผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ จัดเก็บ
เอกสาร จัดท ารายงานผลการศึกษาเรียนรู้ในแต่ละรุ่นส่งมอบต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร พร้อมท้ังน าเสนอ
โครงการการศึกษาเรียนรู้ในรุ่นต่อไป การท างานดังกล่าวควรท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากพิธี
มอบวุฒิบัตร เพื่อไม่ให้มีงานค่ังค้าง และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 
นั้น ๆ ส่งผลให้การด าเนินงานในรุ่นต่อไปมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย เอกสารตัวอย่างใน
ภาคผนวก (15 - รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ เอกสารรายงานผลการศึกษาเรียนรู้) 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



                  (แบบฟอร์มเสนอโครงการ) 
 

ชื่อส่วนงาน/สาขา/ภาควิชา มหาวิทยาลัย...................................................................... 
งบประมาณด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

************************************************ 
1. ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. 

 
2. ลักษณะโครงการ       งานประจ า    งานพัฒนา         งานโครงการ 

         งานอื่น ๆ  
3.   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์     
            มหาวิทยาลัย ด้าน…………………………………………………………………………………………………… 
                     ส่วนงาน/สาขา/ภาควิชา ด้าน ........................................................................................... 
                     ตรงกับกลยุทธ์ที่ ................................................................................................................... 
3. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ …………………………………………………………………………………………………………….   
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 ............................................................................................................................................................ 
4.2 ............................................................................................................................................................ 
4.3 ............................................................................................................................................................ 

5. หลักการและเหตุผล 
  
 
6. วิธีด าเนินโครงการ (ระบุกิจกรรมท่ีจะท าในโครงการ) 

 6.1 ............................................................................................................................................................ 
 6.2 ............................................................................................................................................................ 
 6.3 ............................................................................................................................................................ 

7. งบประมาณ 
 7.1  ค่าใช้สอย  

        ……………………………………………………………………  =     บาท 
        ……………………………………………………………………  =     บาท 

 7.2  ค่าวิทยากร  
        ……………………………………………………………………  =     บาท 
        ……………………………………………………………………  =     บาท 

 7.3  ค่าวัสดุ  
        ……………………………………………………………………  =     บาท 
        ……………………………………………………………………  =     บาท 

                                                รวมเป็น     =  บาท 
 

01 - แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อน าลงในแผนงานประจ าปี 



 
8. ช่วงเวลา/ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2559  ส้ินสุด  30  กันยายน  2560 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปีงบประมาณ ………… 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. 
             

             
             
             
             
             
             
 
9. กลุ่มเป้าหมาย 

 
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ จ านวน .......... บาท 
 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ) 
10.1 ............................................................................................................................................................ 
10.2 ............................................................................................................................................................ 
10.3 ............................................................................................................................................................ 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
11.1 ............................................................................................................................................................ 
11.2 ............................................................................................................................................................ 
11.3 ............................................................................................................................................................ 
 
 
                                       ลงช่ือ............................................ 
                                                   ผู้เสนอโครงการ 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส่วนงาน/สาขา/ภาควิชา                  โทร.                                    

ที่    วันที่     
เรื่อง   ขออนุมัติด าเนินโครงการการศึกษาเรียนรู้ “การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ 
          อุดมศึกษา” 

เรียน อธิการบดี (หัวหน้าสถานศึกษา) 

ด้วยดิฉัน/กระผม (ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ส่วนงาน/สาขา/ภาควิชา) ก าลังด าเนินการจัดโครงการ
ศึกษาเรียนรู้ ประจ าปี ๒๕๕๙ เรื่อง “การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ........................................  ๒. ........................................ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ............. คน ในระหว่างวันท่ี ........................................ ถึงวันท่ี ........................................ ณ ห้องประชุม 
................................ ต้ังแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ท้ังน้ีงบประมาณในการด าเนินการโครงการจะจัดเก็บจาก
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาท้ังสิ้น เป็นจ านวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อคน 

ดังน้ัน จึงขอใครอ่นุมัติตามรายละเอียดดังน้ี 

๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการการศึกษาเรียนรู้  “การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา” ต้ังแต่วันท่ี ........................ ถึงวันท่ี ........................ ตาม
รายละเอียดของโครงการท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

๒. ขออนุมัติในการด าเนินการจัดเก็บค่าลงทะเบียนการศึกษาเรียนรู้จากนักศึกษา เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการโครงการ คนละ ๑,๕๐๐ บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๓. ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการ จากค่าลงทะเบียนนักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คนเป็น
จ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

 (                                 ) 
            ................................................ 
 หัวหน้าโครงการการศึกษาเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
ส่วนงาน/สาขา/ภาควิชา 
โทรศัพท์   
โทรสาร   

02 - บันทึกข้อความ ขออนุมัติด าเนินโครงการการศึกษาเรียนรู้ 



ขอเชิญนักศกึษาเข้าร่วมฟังการชี้แจงโครงการ 

ในวันอังคารที ่24 มีนาคม 2558 
เวลา 12.00 – 13.00 น. 

ณ ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.(อาคาร 76) 

เพ่ือรับทุนอบรม 
“การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในการรองรับการ 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
**เปิดอบรมเพียง 4 รุ่น จ านวน 200 ทนุเท่านั้น** 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยมอบทุนอบรมหลักสูตร  “การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้

ภาษาอังกฤษในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ” 

โดยให้ผู้รับทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 1,500 บาท จาก 6,000 บาท 

ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือ คู่มือ และ DVD ชุดการศึกษาเรียนรู้ มูลค่ากว่า 3,000 บาท 

ผู้ผ่านการศึกษาเรียนรู้จะได้รับวุฒิบัตรรับรองของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อจบหลักสูตร 

 สิ่งทีน่ักศึกษาจะได้รับจากโครงการ 
 ได้เทคนิคการท าแบบทดสอบ TOIEC 

 ได้ฝึกประสบการณ์การท าแบบทดสอบ TOIEC มากกว่า 1,000 ข้อ 

 ได้ชุดการศึกษาเรียนรู้ (คู่มือผู้เรียน / หนังสือ และ DVD ประกอบการสอน) 

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 

 Listening Comprehension 
 Part 1 Photographs Questions 
 Part 2 Question - Response  Questions 
 Part 3 Conversations – Questions 
 Part 4 Short Talks Questions 

 Reading Comprehension 

 Part 5 Incomplete Sentences Questions 
 Part 6 Text Completion Questions 

 Part 7 Reading Comprehension - Single Passages /  
Double Passages 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ท่ีสนใจการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 

2. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ตลอดโครงการ จ านวน 22 วัน 

หลักฐานการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน จ านวน 1 แผ่น  
(พร้อมตัวจริง) 

2. แจ้งบัญช ีGmail ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  (เพื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ตลอดโครงการ) 

 

 

03 - โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร TOEIC
 



 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

       ผู้สนใจขอรับทุนพร้อมช าระค่าใช้จ่าย จ านวน 1,500 บาท ได้ท่ีห้อง 214 ชั้น 2 

อาคาร 76 ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ ในวันท่ี 25, 26, 27 มีนาคม 2558 และ วันท่ี 1, 2, 3 เมษายน 2558 ต้ังแต่เวลา 

12.30 น. – 17.00 น.  

ก าหนดการโครงการศึกษาเรียนรู ้

  รุ่นท่ี 1    เข้าชั้นเรียน (วันพุธที่ 27 พ.ค., พธุท่ี 3 มิ.ย., พุธท่ี 10 ม.ิย. 
                                        และพุธท่ี 17 มิ.ย. 58  ต้ังแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.) 

                  เรียนออนไลน์ (วันพุธที่ 27 พ.ค. ถงึ วันอังคารที่ 16 มิ.ย.58 

                                          ต้ังแต่เวลา 18.00 น. – 12.00 น.ของวันรุ่งขึ้น) 

   รุ่นที่ 2    เข้าชัน้เรียน (วันพฤหัสท่ี 28 พ.ค., พฤหัสท่ี 4 มิ.ย., พฤหัสท่ี 11 มิ.ย.และ 

       พฤหัสท่ี 18 มิ.ย. 58 ต้ังแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.) 

                เรียนออนไลน์ (วันพฤหัสท่ี 28 พ.ค. ถึง วันพุธท่ี 17 มิ.ย.58  

                                          ต้ังแต่เวลา 18.00 น. – 12.00 น.ของวันรุ่งข้ึน) 

   รุ่นที่ 3    เข้าชัน้เรียน (วันศุกร์ท่ี 29 พ.ค., ศุกร์ท่ี 5 มิ.ย., ศุกร์ท่ี 12 ม.ิย.และ 

                                         ศุกร์ท่ี 19 มิ.ย. 58  ต้ังแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.) 

                  เรียนออนไลน์ (วันศุกร์ท่ี 29 พ.ค. ถึง วันพฤหัสท่ี 18 มิ.ย.58 

                                          ต้ังแต่เวลา 18.00 น. – 12.00 น.ของวันรุ่งข้ึน) 

 

  รุ่นที่ 4     เข้าชัน้เรียน (วันเสาร์ที่ 30 พ.ค., เสาร์ที่ 6 มิ.ย., เสาร์ที่ 13 ม.ิย.และ 

                                         เสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58  ต้ังแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.) 

                   เรียนออนไลน ์(วันเสาร์ท่ี 30 พ.ค. ถึง วันศุกรท่ี์ 19 มิ.ย.58   

                                            ต้ังแต่เวลา 18.00 น. – 12.00 น.ของวันรุ่งข้ึน) 
 

ห้ามย้ายรุ่นหลังการสมัครอย่างเด็ดขาด !!! 

เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเรียนออนไลน์ 

สถานที่ศึกษาเรียนรู้  

ห้องประชุม 302 และห้องประชุม 301 ชั้น 3 (อาคาร 76) ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

สอบถามรายละเอียด :  0-2913-2500 ต่อ 2315, 081- 486-0327 
 

 

 



ใบสมัครเข้ารับการศึกษาเรียนรู ้
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา” 

(เพือ่ความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร กรุณากรอกตัวบรรจงทุกรายการ) 
 

1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล....................................................................... 

Name (Mr./Mrs./Miss).....................................................Surname...................................................................... 

2. ท่ีอยูป่ัจจุบัน.............................................................................................................................................................. 

    โทรศัพท์........................................................................ โทรศัพท์มือถือ................................................................... 

3. อีเมล์ (gmail เท่านัน้) จ าเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการท าแบบฝึกหดัออนไลน์  

.....................................................................................@gmail.com   

4.  เป้าหมายการเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ 

4.1 .................................................................................................................................................................. 

4.2. ..................................................................................................................................................................  

5. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการศึกษาเรียนรู้ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษา” เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ในช้ันเรียน 3 วัน (ต้ังแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.) และท าแบบฝึกหัด
ออนไลน์ (ตามท่ีได้รับมอบหมาย) 
  รุ่นที่ 1 (วันจันทร์ท่ี 4, วันอังคารที่ 5, (วันพุธที่ 6), และวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559)  

 
อบรม ณ ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และข้าพเจ้าขอรับรอง

ว่าจะต้ังใจศึกษาเรียนรู้ จะปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถเข้ารับการศึกษา
เรียนรูไ้ด้ตลอดหลักสูตร 

 
(ลงช่ือ) ผู้สมัคร………………………………..……….…………………….   

                                 (......……………………………………………………….) 
                                                                            วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ................ 

 
(ลงช่ือ) หัวหน้าโครงการ…..………………………………………….. 

                                 (......……………………………………………………….) 
                                                                            วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ................ 
 
หมายเหต ุ: ได้ช าระค่าลงทะเบียนเข้ารับการศกึษาเรียนรู้ จ านวน 1,500 บาทแล้ว 
 

(ลงช่ือ) ผู้รับเงิน………………………………..……….…………………….   
                                 (......……………………………………………………….) 
                                                                               วันท่ี..............เดือน…………….....…..พ.ศ.................. 

เลขที่สมัคร................... 04 - ใบสมัครเข้ารับการศึกษาเรียนรู้ฯ 

 หนังสือภาษาอังกฤษกับงานพร้อม MP3 

 คู่มือผู้เรียน 

 ดีวีดี แผ่นท่ี 1 

 ดีวีดี แผ่นท่ี 2 

 ดีวีดี แผ่นท่ี 3 



ใบสําคัญรับเงิน 
 
                                                       ท่ี...................................................................  

วันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ.................... 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง, น.ส. )......................................นามสกุล.......................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู.่........ ถนน....................................ซอย...........................ต าบล.................……. 
อ าเภอ………………………..………………จังหวัด………….......................................................................……………. 
ไดรับเงินจาก …………………………………………………………………………………………………….ดังรายการต่อไปนี ้

ท่ี รายการ 
จํานวนเงิน 
บาท ส.ต. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 รวมเป็นเงิน   

 

จ านวน..............................................บาท (........................................................................................) 
 
     ลงช่ือ.......................................................................ผู้รับเงิน 
         (............................................................) 
 
            ลงช่ือ......................................................................ผู้จ่ายเงิน 
       (............................................................)  

          วันท่ี ....... เดือน .................................พ.ศ. ..................  

05 - ใบสําคัญรับเงิน 



 

ใบยืมเงินทดรองจ่าย/ทดรองราชการ/เงินทุนหมุนเวียน  
 

       วันที่       เดือน     พ.ศ.    

  ข้าพเจ้า                                                               ต าแหน่ง                        
สังกัด                                           มีความประสงค์จะขอยืมเงินทดรองจ่าย/ทดรองราชการและเงินทุนหมุนเวียน
จาก 
  (  )     เงินผลประโยชน์ของสถาบัน  (  )     เงินทุนคณะ 
  (  )     อื่น ๆ (ระบุ)       
ในนามของ (หน่วยงาน,ภาควิชา) กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบด ี เพ่ือเป็นการทดรองจ่าย/ทดรอง
ราชการ/ 
เงินทุนหมุนเวียน 
  (  )     เงินเดือนหรือค่าจ้าง   (  )     ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนา 
  (  )     เบ้ียประชุมกรรมการ   (  )     ค่าพาหนะและเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ 

(  )     หมุนเวียนในหน่วยงาน  (  )     อื่น ๆ (ระบุ)   
  

จ านวนเงิน            บาท  (                                         
  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ  โดยจะน าใบเสร็จรับเงินท่ี
ถูกต้องและใบส าคัญจ่ายเงินของทางราชการพร้อมท้ังเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ส่งคืนภายในก าหนด  ตามระเบียบว่า
ด้วยเงินทดรองราชการและเงินยืมทดรองจ่ายของสถาบัน  ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งคืนตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมใหห้ัก
เงินเดือน ค่าจ้าง  เบ้ียหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ  เพ่ือชดใช้เงินท่ี
ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

วันครบก าหนดส่งใช้   วัน    นับแต่วันท่ีได้รับเงินยืม 
      ลงช่ือ    ผู้ยืม 
              (                                             ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เลขท่ี………… 

เสนอ                      ค าอนุมัต ิ
          เห็นสมควรอนุมัติ                              ยืมเงินทดรองจ่าย                      อนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย/เงินทุนหมุนเวียนตามรายการ 
ทดรองราชการ/เงินทุนหมุนเวียน  จ านวน                                        และเงื่อนไขข้างต้น  จ านวน                             บาท              

เพื่อ                                                                                                                                          
                     
เพราะมีความจ าเป็น       ลงช่ือ     
      ลงช่ือ              (    ) 
                   (                                          )   ต าแหน่ง        
      ต าแหน่ง   หัวหน้างานการเงนิ    วันที ่                  /               /   
      วันที่                   /               /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรับเงิน 
 ข้าพเจ้าได้รับเงินยืมทดรองจ่าย/ทดรองราชการ/เงินทุนหมุนเวียน    จ านวน                       บาท 
(                                             ) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
      ลงช่ือ      
                    (                                                    )  
      วันท่ี                 /  /   
 
 

06 - ใบยืมเงินทดรองจ่าย/ทดรองราชการ/เงินทุนหมุนเวียน 



 

รายการส่งใช้เงินยืม 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี        รายการส่งใช้     
  เงินสด   หรือ 

   ใบส าคัญ 
  จ านวนเงิน       คงค้าง ลายมือช่ือผู้รับ   ใบรับเลขท่ี 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 



คู่มือผู้เรียน และชุดสื่อประกอบการศึกษาเรียนรู้ 

 

 

 

 

07 - ภาพคู่มือผู้เรียน และชุดสื่อการศึกษาเรียนรู้ 



เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
ล าดับที่

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ หลักสูตร "การพัฒนาทกัษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา"

วันพุธที่ 24 ม.ิย.58ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) วันพุธที่ 3 ม.ิย.58 วันพุธที่ 10 ม.ิย.58 วันพุธที่ 17 ม.ิย.58

08 - ใบลงทะเบียน-ใบเก็บคะแนน ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู ้





08 - ใบลงทะเบียน-ใบเก็บคะแนน ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู ้





ใบเก็บคะแนนผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ หลักสูตร "การพัฒนาทกัษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา" รุ่นที ่1

Pr
et

es
t

Po
st

te
st

Re
vie

w 
Da

y 
2

Re
vie

w 
Da

y 
3

Re
vie

w 
Da

y 
4

On
lin

e 
Da

y 
8

ล าดับที่

On
lin

e 
Da

y 
5

On
lin

e 
Da

y 
6

On
lin

e 
Da

y 
7

On
lin

e 
Da

y 
2

On
lin

e 
Da

y 
3

On
lin

e 
Da

y 
4

On
lin

e 
Da

y 
1

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)





ล ำดับที่

ใบเก็บคะแนนผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ หลักสูตร "การพัฒนาทกัษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา" รุ่นที ่1

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)
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ตัวอย่างบัตรจอดรถช่ัวคราวในสถาบัน 

 

09 - บัตรจอดรถชั่วคราว 



 
 
 

แบบฟอร์มจองห้องประชุม 
หน่วยงาน............................................................ 

 
ช่ือ-สกุล ผูจ้อง ...................................................................................................... หน่วยงาน ................................................................. 
โทรศัพท์.....................................ขอใช้ห้อง เพื่อ........................................................................................................................................  
กรณีใช้ห้องวันเดียว  : ใช้ห้อง วัน..........................ว/ด/ป.................................. ต้ังแต่เวลา .......................น. ถึง เวลา ................. น.  
กรณีใช้ห้องตดิตอ่กนั : ใช้ห้องต้ังแต่ วัน............................ว/ด/ป...................................เวลา .......................น.  
                                       ถึงวัน............................ว/ด/ป...................................เวลา .......................น.  

 

 ต้องการจองเพื่อจัดสถานท่ีก่อนวันใช้จริง  
  ใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน     ใช้เวลาอย่างน้อย ครึ่งวัน 

 ห้องประชุม.......................    ขอใช้จ านวน ...................ท่ีน่ัง 
 ผังโต๊ะแบบ Class Room ปกติ    ผังตามท่ีได้แนบท้ายน้ี    อื่น ๆ ........................... 

 ห้องประชุม.......................    ขอใช้จ านวน ...................ท่ีน่ัง 
 ผังโต๊ะแบบ Class Room ปกติ    ผังตามท่ีได้แนบท้ายน้ี    อื่น ๆ ........................... 

 ห้องประชุม.......................    ขอใช้จ านวน ...................ท่ีน่ัง 
   ผังโต๊ะแบบ Class Room ปกติ    ผังตามท่ีได้แนบท้ายน้ี    อื่น ๆ ........................... 
 

  ห้องรับรอง 2  หน้าห้อง................. เป็นจัดเก้าอี้แบบหันหน้าเข้าหากัน   ส าหรับ 12 ท่ีน่ัง 
  ห้องประชุม.................................... เป็นห้องประชุมจัดแบบตัวยู   ส าหรับ 15 ท่ีน่ัง 
  ห้องประชุม.................................... เป็นห้องประชุมส าหรับผู้บริหาร   ส าหรับ 35 ท่ีน่ัง 
  ห้องประชุมใหญ่............................. เป็นห้องประชุมจัดแบบตัวยู สองช้ัน  ส าหรับ 40 ท่ีน่ัง 
 

ผู้จอง ................................................. ลงวันท่ี...............................             
(.......................................................................) 
 

 
ส่วนนี้ ส าหรบัแก้ไข รายละเอียด และยกเลกิ การจองห้องประชุม 

 ขอยกเลิกการใช้ห้องในวันดังกล่าว   
 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองห้องประชุม  โดยได้ลงนามแก้ไขก ากับ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

ผู้จอง ................................................. ลงวันท่ี...............................             
(.......................................................................) 
 

 
ส่วนนี้ ส าหรบัการตรวจรบัห้องประชุม…………………………………………….. 
 

  ห้องสะอาด จัดถูกต้องเรียบร้อย ตามท่ีแจ้งไว้ 
 ขอแก้ไข เพิ่มเติม และจัดถูกต้องเรียบร้อยดีแล้ว 
 

ผู้จอง ................................................. ลงวันท่ี...............................             
(.......................................................................) 
 

 

10 - แบบฟอร์มจองห้องประชุม 



 

  

 

No……………………………. 

Scores:  Listening …………. = ………….. 

 Reading …………. = ………….. 

……………………………………… 
(Miss Pinratn Nawachatthamrong) 

Registrar 
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 INSTITUTE FOR TECHNICAL EDUCATION DEVELOPMENT 
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 

THAILAND 
Awards this 

Certificate of Achievement 
to 

MISS. MANATSANAN NGAMTOI 
for having successfully completed the requirements for the course on 

The Development of Skill and Proficiency of English Usage 
in Higher Education Level Group 1 

3rd – 24th June 2015 

at ITED KMUTNB 

 
                 Dr.PA-OB  POUNGNOI 

                       Head of Research Team 
 

11 - วุฒ
ิบัตร 



ล ำดับที่ ทีอ่ยู่ เบอร์บำ้น มือถือ email

1 นำย วิโรจน์ หฤทยัสุขสันต์
8/9 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ

0-2628-8305 089-7404802 s5603103112152@email.kmutnb.ac.th

2 นำย วิวรรธน์ ตุลำภรณ์พพิฒัน์ ต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอเมือง จังหวัดปทมุธำน ี12000 0-2975-6078 083-076-5533 s5503101120060@email.kmutnb.ac.th
3 นำย วรรธนยั มงคลพทุธรักษำ หอพกันกัศึกษำ มจพ. หอ้ง A0504 096-3612412 s5503101110315@email.kmutnb.ac.th

4 นำย พศิิลป์ พลับนิม่
204/29 หมู่ 11 ต ำบลทุง่สุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัด
ชลบรีุ 20230

038-494880 092-4879199 s5703052422108@email.kmutnb.ac.th

5 นำย โชคดี เลิศมงคลสมุทร
21/2 หมู่ 4 ต ำบลแหลมฟำ้ผ่ำ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

089-4136874 s5703052422086@email.kmutnb.ac.th

6 นำงสำว อภิญญำ เสียงเสนำะ
63 หออุทยัวรรณ ซอยวงศ์สว่ำง 11 ถนนวงศ์สว่ำง 
แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

086-3833252 s5601011811524@email.kmutnb.ac.th

7 นำย กันตภณ มะหำหมัด
997/6 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลควนลัง อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110

084-5832749 s5502023910036@email.kmutnb.ac.th

8 นำงสำว ทพิรักษ์ วงษำดี
81/56 คอนโดดิเอสเตท ทำ่พระ ถนนจรัลสนทิวงศ์ 
ซอยจรัญ 6 เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

089-2777619 s5704044910027@email.kmutnb.ac.th

9 นำงสำว จุฬำวรรณ ศิริติกุล
เดอะคำริสม่ำ แมนชั่น หอ้ง 529 เลขที ่17/7 หมู่ 10 
ซอยวัดก ำแพง ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัด
นนทบรีุ 11000

080-6222678 s5404044820021@email.kmutnb.ac.th

10 นำงสำว เสำวรส พนมชัย คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำ DBIT ป ี2 084-2094609

11
ว่ำที่
ร้อย
ตรีหญิง

กิตติกำนต์ ปำนอยู่
36/533 หมู่ 6 จันทมิำธำน ีถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบรีุ ต.
บำงรักพฒันำ อ.บำงบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110

085-0449741 s5702041420019@email.kmutnb.ac.th

12 นำงสำว นนัทชพร เคำรพธรรม
380/7 หมู่ 8 ต.แพรกศรีรำชำ อ.สรรคบรีุ จ.ชัยนำท 
17140

082-4468333 s5501091810091@email.kmutnb.ac.th

ท ำเนียบรุน่ผู้เข้ำรบักำรศึกษำเรยีนรู ้หลักสูตร "กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะกำรใช้ภำษำอังกฤษในระดับอุดมศึกษำ" รุน่ที่ 1
ชื่อ - สกุล

12 - ท ำเนียบรุ่น 









ค ำกล่ำวรำยงำนต่อประธำนในพิธีปิดโครงกำรศึกษำเรียนรู้ 
 
Honorable Vice President of TTM……………. 
 

The operation team of the remarkably feel honorable  
when having the vice president of TTM, ………………. 
be the president on the closing ceremony of the English course. 
This course is one of the important activities to supportively improve the trainees  
to be the competitive human resource of TTM and also to the country.  
 

The trainees achieving the course must be the ones able to fluently apply effective 
English in communication on their industrial and service careers. 
 

The settled course totally took 21 days on both in class and online one from 
……………...to…………..…... , ………….….,  two thousand and ten.  
 

Additionally,  
having achieved the course, the trainees should be competent in their subsequent self 
systematical continuous English improvement.  
 

The training course has already achieved totally with  ………………………….…….trainees  
who are the workforce of TTM. 
 

At this moment,                
it should be the really perfect time to have the honorable Vice President of TTM  
present the certificates to the competitive trainees of achievement as named.  
 

Eventually, 
at the end of the certificate presentation,  we really would like to have the honorable 
Vice President formally close the ceremony with the worthy speech to our trainees 
and the training team as well.  
 

And finally,  
please let all of us take the photograph of memorandum, Please welcome the 
honorable Vice President…………………………………………… 
 

And please let the following trainees’ names announced to have the certificates 
presented at this great moment…………………………………………………….  

13 - ค ำกล่ำวรำยงำนต่อประธำนในพิธปีิดโครงกำรศึกษำเรียนรู้ และค ำให้โอวำทของประธำน 



 

ค ำให้โอวำทของประธำน 

Speech for TTM class…….. 

Finally we absolutely are the winners. 

For 21 days we always stay alive throughout the English classes. We are actively 
keeping our minds to perfectly gain more and more knowledge. Thanks a lot to 
ourselves that we remarkably pay really high attention on the classes and practices. 
We are the world for we could unite to make the world easily communicated. Practical 
language must be applied on such the hope. That is why we are assembling here, the 
place of wonderful language surrounding, to crop the fruit of our struggle to conquer 
against any obstacle. Finally we won and we must really pay self-esteem to each other, 
to reward ourselves, the reward of the ones who really always have self-esteem, and 
self-honor. The prize of supreme effort must be ours forever. The 21 terrific days must 
be the wonderful one that we could beat the terrible moment, the moment of 
hardship. Right now it must be the wonderful moment we could earn our achievement 
prize, let the congratulation begin. And really thank you for all people of 
achievement. Thank you… 

 



ค ำช้ีแจง แบบประเมินความพงึพอใจฉบบันีจ้ัดท าขึน้ เพือ่ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการการฝึกอบรม การบรรยายพเิศษ และ
การสัมมนาของ ส านกัพฒันาเทคนคิศึกษา เพือ่น าผลการประเมินมาใช้พฒันาการใหบ้ริการใหม้ีคุณภาพย่ิงขึน้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้รับบริการ โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง     หรือเขียนข้อความตามความจริง

1) เพศ                     ชาย            หญิง
ตอนที่ 2 โปรดพจิารณาความพงึพอใจในด้านต่างๆ ของการใหบ้ริการวิชาการ โดยท าเคร่ืองหมาย    ในช่องระดับความพงึพอใจ

ระดับความพงึพอใจ: 5 = มากทีสุ่ด  4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยทีสุ่ด

ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1 เพือ่การปรับปรุง

ด้ำนกระบวนกำร/ข้ันตอนกำรให้บริกำร
1. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมอย่างทัว่ถึง A
2. ขัน้ตอนการลงทะเบยีน B
3. การก าหนดระยะเวลาศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียน 4 วัน C
4. การก าหนดระยะเวลาศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
   สารสนเทศ (21 วัน)

ด้ำนวิทยำกร
1.บคุลิกภาพของวิทยากร E
2.การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร F
3.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร G
4.การเปดิโอกาสใหแ้สดงความคิดเหน็และซักถามปญัหา H

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
1. การใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหนา้ที่ I
2. สถานทีจ่ัดโครงการสะอาดและมีความเหมาะสม J
3. ความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งฝึกอบรม K
4. การบริการของอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม L

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
1. องค์ความรู้ทีถ่ายทอดตรงกับความต้องการ M
2. คุณภาพของชุดส่ือการศึกษาเรียนรู้ (คู่มือผู้เรียน/ดีวีดี/)
    แบบทดสอบ/หนงัสือ
3. การน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ O
4. ปริมาณของชุดส่ือการศึกษาเรียนรู้ (คู่มือผู้เรียน/ดีวีดี/
   แบบทดสอบ/หนงัสือ)
5. การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน Q

ควำมพึงพอใจในภำพรวมของโครงกำร R

D

N

P

แบบประเมนิควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำรวิชำกำร
โครงกำรกำรศึกษำเรยีนรู้

ระดับควำมพึงพอใจ
รำยกำรประเมนิ

หลักสูตร "กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะกำรใช้ภำษำอังกฤษในระดับอุดมศึกษำ"
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ส ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ

14 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม…………...............................................................................................................................................................

……..……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ 
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 

 
การศึกษาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ อุดมศึกษา กลุ่มท่ี 1 

จัดขึ้นในวันพุธท่ี 3, 10, 17 และ 24 มิถุนายน 2558 วันละ 8 ช่ัวโมง ณ ช้ัน 3 ห้องประชุม 301 ส านักพัฒนา
เทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาเรียนรู้ท้ังส้ิน
จ านวน 31 คน การประเมินผลการศึกษาเรียนรู้ได้ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ตอบแบบประเมินผลการศึกษา
เรียนรู้ในตอนท้ายของการจัดกิจกรรม แบบประเมินผลการศึกษาเรียนรู้มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ 
และเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ ภายหลังการศึกษา
เรียนรู้ รวมท้ังประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้แบบประเมินผลมาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 31 ฉบับ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต
ของผลการประเมินท่ีเป็นมาตราส่วนประเมินค่าและวิเคราะห์เนื้อหาค าถามปลายเปิด โดยมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ระหว่าง 1.00 – 1.49   หมายถึง    น้อยท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ระหว่าง 1.50 – 2.49   หมายถึง    น้อย 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ระหว่าง 2.50 – 3.49   หมายถึง    ปานกลาง 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ระหว่าง 3.50 – 4.49   หมายถึง    มาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ระหว่าง 4.50 – 5.00   หมายถึง    มากท่ีสุด 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
1. ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษใน

ระดับอุดมศึกษา กลุ่มท่ี 1 มีจ านวนท้ังส้ิน 31 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 และเพศ
หญิง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  
 จากการให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ใน

ด้านต่างๆ ภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จส้ินลง โดยการประเมินค่า 5 ระดับ จากน้อยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด พบว่า มี
ความเหมาะสมของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตของการประเมินอยู่ระหว่าง 3.83 – 4.77 ดังแสดง
ในตารางท่ี 4 

 
 
 
 

15 - รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ เอกสารรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ 



ตารางท่ี 4  ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และแปลความหมายของการประเมินความ
เหมาะสมของโครงการการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษา อังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มท่ี 1 

    รายการประเมิน                                           x̅  S.D. แปลความหมาย 
 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 3.83 0.84 มาก 
2. ขั้นตอนการลงทะเบียน 4.30 0.75 มาก 
3. การก าหนดระยะเวลาศึกษาเรียนรู้ในช้ันเรียน 4 วัน 4.17 0.79 มาก 
4. การก าหนดระยะเวลาศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบ 4.43 0.63 มาก 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (21 วัน) 
ด้านวิทยากร 
5. บุคลิกภาพของวิทยากร 4.63 0.49        มากท่ีสุด 
6. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.60 0.68        มากท่ีสุด 
7. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.63 0.56        มากท่ีสุด 
8. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา 4.53 0.57        มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
9. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 4.60 0.62 มากท่ีสุด 
10. สถานท่ีจัดโครงการสะอาดและมีความเหมาะสม 4.63  0.67 มากท่ีสุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 
11. ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องฝึกอบรม  4.60  0.56   มากท่ีสุด 
12. การบริการของอาหารกลางวัน อาหารว่าง 4.77  0.50      มากท่ีสุด 
 และเครื่องด่ืม 
13. องค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดตรงกับความต้องการ 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
14. คุณภาพของชุดการศึกษาเรียนรู้ (คู่มือผู้เรียน/ 4.57  0.57 มากท่ีสุด 
 ดีวีดี/แบบทดสอบ/หนังสือ) 
15. การน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 4.67  0.48 มากท่ีสุด 
16. ปริมาณของชุดการศึกษาเรียนรู้ (คู่มือผู้เรียน/ 4.70  0.54 มากท่ีสุด 
 ดีวีดี/แบบทดสอบ/หนังสือ) 
17. การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 4.37  0.77 มาก 

 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 4.47 0.57          มาก 
   



3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ในภาพรวมเป็นโครงการท่ีดีมีประโยชน์ ควรมีการถ่ายทอดให้บุคคลอื่นท่ีสนใจต่อไป (2 คน) 
2. เป็นการเรียนท่ีใช้เวลานอกห้องเรียนต่อเนื่องยาวนาน บางครั้งมีปัญหาเรื่องการท าแบบฝึกหัด

ออนไลน์ในวันท่ีเรียนเนื่องจากเหนื่อย หรือบางวันติดธุระ (2 คน) 
3.  ชุดการศึกษาเรียนรู้มีประโยชน์มาก สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและท าความเข้าใจได้ง่าย ช่วยพัฒนา

คนท่ีไม่เก่งภาษาอังกฤษได้ (2 คน) 
4. ควรมีการจัดโครงการลักษณะนี้ให้ได้ทุก ๆ ปี เพื่อช่วยนักศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ (2 คน) 
5. ควรจัดท าแบบฝึกหัด TOEIC เพิ่มเติมและจัดกิจกรรมให้ได้ฝึกทดสอบเพิ่มอีก จะช่วยให้การพัฒนา

ด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น (3 คน) 
  



รายงานผลการศึกษาเรียนรู้ 
 

ตารางท่ี 12 แสดงการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดการศึกษาเรียนรู้ในการทดลองกับ 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 

นักเรียน
คนที ่

คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ 21 วัน คะแนนแบบทดสอบเพ่ือทบทวน (Review)  
วันที่ 1-7 
(210) 

วันที่ 8-14 
(205) 

วันที่ 15-
21 (213) 

คะแนน
รวม (628) 

วันที่ 2 
(45) 

วันที่ 3 
(76) 

วันที่ 4 
(89) 

คะแนนรวม 
(210) 

1 188 183 172 543 30 63 73 166 
2 174 173 181 528 36 64 74 174 
3 176 178 181 535 31 60 69 160 
4 181 173 166 520 34 59 69 162 
5 163 162 169 494 36 68 75 179 
6 182 177 183 542 37 57 71 165 
7 177 182 171 530 33 54 70 157 
8 165 166 167 498 37 66 73 176 
9 186 176 181 543 34 59 69 162 
10 170 164 161 495 36 58 68 162 
11 194 185 186 565 31 58 68 157 
12 169 166 177 512 38 60 73 171 
13 169 179 179 527 38 64 71 173 
14 164 172 169 505 41 62 72 175 
15 176 172 188 536 30 58 69 157 
16 183 187 203 573 41 69 71 181 
17 178 172 183 533 32 65 70 167 
18 172 178 184 534 39 62 76 177 
19 160 167 172 499 36 62 72 170 
20 169 164 172 505 37 62 69 168 
21 168 166 178 512 41 63 75 179 
22 170 165 172 507 42 65 74 181 
23 159 157 153 469 39 62 69 170 
24 175 168 177 520 33 56 65 1545 
25 178 176 187 547 42 61 76 179 
26 166 151 157 474 37 63 73 173 
27 166 166 182 514 36 62 70 168 
28 163 168 172 503 34 59 69 162 
29 164 166 175 505 38 61 72 171 
30 172 168 173 513 36 62 72 170 
31 174 168 172 514 39 59 71 169 

คะแนนรวม 5357 5295 5443 16095 1124 1903 2208 5235 
คะแนน
เฉลี่ย 

172.81 170.81 175.58 519.19 36.26 61.39 71.23 168.87 

ร้อยละ 82.29 83.32 82.43 82.67 80.37 80.77 80.03 80.42 



ตารางท่ี 14 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบส่วนการฟัง  (Listening  
  Comprehension) ก่อนเข้ารับการศึกษาเรียนรู้และหลังการศึกษาเรียนรู้ กลุ่มท่ี 1 
 

         คะแนนสอบก่อนเรียน      คะแนนสอบหลังเรียน             ผลต่าง         (ผลต่าง)2 
   (X)   (Y) (Y-X)=D     D2 
 

 1 40 52 12                   144 
 2 68 78 10 100 
 3 39 52 13 169  
 4 41 36 -5                     25 
 5 24 82 58                 3364 
 6 42 41 -1                      1 
 7 36 34 -2                      4 
 8 29 76 47                 2209 
 9 47 47  0                      0 
 10 44  39 -5                    25 
 11 38  43  5                    25 
 12 24  54 30                   900 
 13 28  42 14                   196 
 14 45  50  5                     25 
 15 16  37  0                      0 
 16 43  54 11                   121 
 17 38  52 14  196 
 18 67  78 11                   121 
 19 41  45  4                     16 
 20 49  52  3                      9 
 21 39  51 12  144 
 22 45  82 37                1369 
 23 40  49  9                   81 
 24 49  48 -1     1 
 25 57  82 25                  625 
 26 60  69  9                    81  

 
  

คนท่ี
  



ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

         คะแนนสอบก่อนเรียน      คะแนนสอบหลังเรียน             ผลต่าง         (ผลต่าง)2 
   (X)   (Y) (Y-X)=D     D2 
 

 27 62  60 -2                     4 
 28 51  58  7                   49  
 29 40  58 18                 324 
 30 42  47  5                   25  
 31 39  46  7                   49  

                 รวม                      D = 350        D2 = 10366 

 
จากตารางท่ี 14 ค่า t ท่ี df = 30  = .01 เท่ากับ 2.750 แต่ค่า t ท่ีค านวณได้เท่ากับ 4.299  

มากกว่าค่า t จากตาราง (4.299 > 2.750)  ดังนั้น ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบส่วนการฟัง (Listening 
Comprehension) ก่อนการศึกษาเรียนรู้และหลังการศึกษาเรียนรู้ จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
แสดงว่า การศึกษาเรียนรู้ด้วยหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาส่วนการฟังท่ีคณะผู้วิจัยจัดท าขึ้น ท าให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้มีความรู้สูงขึ้น 

 
t =

∑ D

√N ∑ D2−(∑ D)2

N−1

        

 

t =
350

√
(31 x 10366)−(350)2

31−1

 

 

t =
350

√
(321346)−(122500)

30

 

 

t =
350

√
(198846)

30

 

 

t =
350

√6628.2
 

คนท่ี
  

t =
350

81.413758
 

t =
350

81.414
 

t = 4.2990149 

t = 4.299 

𝑑𝑓 = 30    𝛼 = .01 = 2.750 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 15   แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบส่วนการอ่าน  (Reading  
  Comprehension) ก่อนเข้ารับการศึกษาเรียนรู้และหลังการศึกษาเรียนรู้ กลุ่มท่ี 1 
 

         คะแนนสอบก่อนเรียน      คะแนนสอบหลังเรียน             ผลต่าง         (ผลต่าง)2 
   (X)   (Y) (Y-X)=D     D2 
 

 1 29 37  8   64 
 2 71 77  6  36 
 3 34 49 15     225  
 4 33 36  3                     9 
 5 26 70 44               1936 
 6 38 49 11                 121 
 7 42 39 -3                     9 
 8 40 84 44               1936 
 9 43 47  4      16 
 10 46  40 -6     36 
 11 41  30 -9    81 
 12 26  53 27                 729 
 13 40  46  6             36 
 14 39  41 -9            81 
 15 50  50  0                     0 
 16 53  55  2                     4 
 17 28  38 10  100 
 18 83  84  1                     1 
 19 41  46  5            25 
 20 46  51  5                 25 
 21 30  43 13                169 
 22 40  68 28                784 
 23 40  42  2                   4 
 24 40  53 13                169 
 25 62  70  8                   64 
 26 50  58  8                  64 

 
  

คนท่ี
  



ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

         คะแนนสอบก่อนเรียน      คะแนนสอบหลังเรียน             ผลต่าง         (ผลต่าง)2 
   (X)   (Y) (Y-X)=D     D2 
 

 27 61  68  7                  49 
 28 41  48  7     49  
 29 38  57 19                361 
 30 42  41  -1      1  
 31 41  38 -3    9  

                 รวม                      D = 276       D2 = 7116 

 
จากตารางท่ี 15 ค่า t ท่ี df = 30  = .01 เท่ากับ 2.750 แต่ค่า t ท่ีค านวณได้เท่ากับ 3.978  

มากกว่าค่า t จากตาราง (3.978 > 2.750) ดังนั้น ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบส่วนการอ่าน (Reading 
Comprehension) ก่อนการศึกษาเรียนรู้และหลังการศึกษาเรียนรู้ จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
แสดงว่า การศึกษาเรียนรู้ด้วยหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาส่วนการอ่านท่ีคณะผู้วิจัยจัดท าขึ้น ท าให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้มีความรู้สูงขึ้น 

 
t =

∑ D

√N ∑ D2−(∑ D)2

N−1

        

 

t =
276

√
(31 x 7116)−(276)2

31−1

 

 

t =
276

√
(220596)−(76176)

30

 

 

t =
276

√
(144420)

30

 

 

t =
276

√4814
 

 

คนท่ี
  

t =
276

69.382995
 

t =
276

69.383
 

t = 3.9779196 

t = 3.978 

𝑑𝑓 = 30    𝛼 = .01 = 2.750 

 

 

 

 

 


