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1. ชื่อโครงการ
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
2. ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ และสอดคล้องกับพันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ มสธ. 20 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) ใน
พันธกิจ ที่ 5. พัฒนา
องค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล และประเด็นยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาองค์กรทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นสากล
3. ชื่อและประวัติของผู้ดาเนินโครงการ
3.1 ชื่อภาษาไทย พลสราญ สราญรมย์
ชื่อภาษาอังกฤษ Ponsaran Saranrom
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
โทรศัพท์ 093-356-9191
3.2 ชื่อภาษาไทย เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
ชื่อภาษาอังกฤษ Chalermsak Toomrirun
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
โทรศัพท์ 099-449-5559
4. ความสาคัญของโครงการ
ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
และการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถเพื่อสร้างและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการต่าง ๆ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะ ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางเอกสาร เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตัวบุคคล ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และ
การนาเสนองานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองด้านทักษะ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
งานวิชาการและเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องอบรม
ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเผยแพร่งานวิชาการและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ
2) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
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6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมระหว่างเดือน 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน
ณ สถาบันภาษา Fast English
7. วิธีดาเนินโครงการ
8. หลักสูตร
ความยาววิดีโอ (ชั่วโมง)
ช่วงเวลาฝึกอบรม
หลักสูตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
65
1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน
(vocabulary)
2564
หลักสูตรโครงสร้างภาษาอังกฤษ
160
1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน
(structure)
2564
หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ
60
1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน
(pronunciation)
2564
หลักสูตรการแปลอย่างมีประสิทธิภาพ
45
1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน
(effective translation)
2564
9. รายละเอียดการไปฝึกอบรม
การดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) มี 4 หลักสูตร โดยมีเนื้อหาโดยย่อ ดังนี้
1) หลักสูตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (vocabulary) เป็นหลักสูตรที่อธิบายกลุ่มคาศัพท์ต่างๆ ได้แก่
หมวด 1. Feeling 2. Habit 3. Relationship 4. Five Sensations 5. Human Body 6. Human
Life 7. Human Behavior 8. Order/use of power 9. Struggle 10. Arts and literature 11.
Social Interactions 12. Geographical Landscape/Climate 13. Phenomenon 14.
Location/Living Quarter 15. Administration 16. Economic/Trade 17. Laws/Lawyers 18.
Tree and Plants 19. Automobiles 20. Animals 21. Description22. Data
1. Feeling
แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ อารมณ์ลบ
อารมณ์รับ อารมณ์บวก
2. Habit
แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ นิสัยที่คนชมชอบ
นิสัยที่น่ารังเกียจ นิสัยประจาตัว คนมีปัญญา
3. Relationship
แบ่ ง เป็ น 2 หมวดหมู่ ได้ แ ก่ ความสั มพั นธ์
ทางบวก ความสัมพันธ์ทางลบ
4. Five Sensations
แบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น
กายสัมผัส
5. Human Body
แบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ สุขภาพดี
สุขภาพทรุดโทรม
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6. Human Life
7. Human Behavior
8. Order/use of power
9. Struggle
10. Arts and literature

11. Social Interactions

12. Geographical Landscape/Climate

13. Phenomenon

14. Location/Living Quarter
15. Administration
16. Economic/Trade
17. Laws/Lawyers
18. Tree and Plants
19. Automobiles

ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ static stationalry
Standstill tension/tense เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ fee toll pull
Tug haul เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ austerity/austere
rigidity/rigid strict rip restrict เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ revolt conflict strife
struggle surpass เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ carve
contemporary abstract excerpt
fiction/fictitious เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ fictitious fancy
Friend escort companion fellow
celebrate เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ countryside
Rough rugged uneven sketch
steep เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ venomous
pollute/pollution trivial turbulence
impossible เป็นต้น
ตั ว อย่ า งค าศั พ ท์ อาทิ peak acme crest
summit zenith เป็นต้น
ตั ว อ ย่ า ง ค า ศั พ ท์ อ า ทิ disorder urge
equipment instrument apparatus เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ prosper flourish
Bloom robust เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ outlaw infringe
Release split devide เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ Bush deplete
mutation progagate transplant เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ crush damage divice
Exceed fasten เป็นต้น
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20. Animals
21. Description

22. Data

ตั วอย่ างค าศั พท์ อาทิ Hatch hybrid tame
venom เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ Rush expedite jump
into vague ambiguous equivocal cloudy
เป็นต้น
ตัวอย่างคาศัพท์ อาทิ Elicit, disperse,
scatter, fragmentary, fraud, misleading,
destroy เป็นต้น

2) หลักสูตรโครงสร้างภาษาอังกฤษ (structure) เป็นการตรวจสอบภาษาอังกฤษตามหลักไวยกรณ์
ซึ่งสรุปไว้เป็นหลัก 25 ข้อ
3) หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ (pronunciation) เป็นหลักสูตรที่อธิบายเกี่ยวกับการออก
เสียงในภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาการอธิบายเกี่ยวกับวิธีเบื้องต้นในการปรับปรุงการออกเสียง การ
ควบคุมการออกเสียง การใช้เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ การใช้พยัญชนะควบกล้า การออกเสียง
เน้น และจังหวะการออกเสียง
4) หลักสูตรการแปลอย่างมีประสิทธิภาพ (effective translation) เป็นหลักสูตรที่อธิบายเกี่ยวกับ
การแปล โดยเน้นจากการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาในหลักสูตรประกอบไปด้วย 20
ตัวอย่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การแปลอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาในการเขียน Abstract ที่มีการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
2) ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาการแปลบทคัดย่อเป็น abstract อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมหลักสูตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (vocabulary) โครงสร้าง
ภาษาอั ง กฤษ (structure) การออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ (pronunciation) และการแปลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (effective translation) บนเว็บไซด์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
11. ข้อเสนอแนะ
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างการให้คาแนะนาแก่นักศึกษาในการเขียน Abstract

Thesis title: Development Guidelines for Operation of Agricultural Learning Center
in Phak Hai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Researcher: Mr.Thanatat Inthachit; ID: 2629000122;
Degree: Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development);
Thesis advisors: (1) Dr.Ponsaran Saranrom, Assistant Professor;
(2) Dr. Chalermsak Toomhiran, Associate Professor; Academic year: 2020

Abstract
This research, the development guidelines for the operation of agricultural
learning center in Phak Hai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, had the
objectives to study (1) general, social, and economic conditions of farmers (2)
administration of agricultural learning center (3) satisfaction regarding the operation
of the agricultural learning center ( 4 ) problems and suggestions in the operation of
agricultural learning center and (5) development guidelines of the agricultural
learning center.
The population of this study were (1) 136 farmer who received the service
of the agricultural learning center in Phak Hai district in the fiscal year 2019-2020.
The sample size of 102 was determined by using Taro Yamane formula with the
confidence level of 0.05 and simple random sampling method. Data was analyzed by
using computer package. Statistics that were used were such as frequency, percentage,
minimum value, maximum value, mean, standard deviation, and ranking and (2) 28
committees of district agricultural learning center selected by purposive sampling.
Then data was analyzed by using content data from focus group.
The results of the research show that (1) 67.6% of farmers were male with
the average age of 56.39 years. Most of them completed primary school education.
They were members of institutions such as collaborative rice farming group. The
average labor in the household was 1.99 people, the average service usage was 3.79
times, and received data of the agricultural learning center from agricultural extension
officer. ( 2) Most of the farmers knew about the management of the center in every
aspect except for the reporting aspect and opinions about the importance in the
operation. ( 3) Farmers were satisfied with the operation of the agricultural learning
center at the highest level in committee aspect, the development of center component
aspect, and service aspect. (4) Farmers faced with the problem at the moderate level in
management aspect and the lowest level in committee aspect, the development of
center component aspect, and service aspect. (5) The development guidelines for the
agricultural learning center consisted of 4 approaches such as 1) the management that
focused on integrative participation 2) the creation of perception in duty and
knowledge of the committees 3) the modification of center component and the
development into agricultural tourist attraction and 4) the service which emphasized
on team building and operation plan.
Keywords: Development guideline, Agricultural Learning Center, Phak Hai,
Ayutthaya
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