
 
เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
รายบุคคล  กลุมบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  : นางฐานวีร ศรีจิระพัชร       ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาหพันศิริพัฒน  ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร อบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมฝกภาษา Access English และ Binumi 

วันเดือนป : 16 มิถุนายน 2558เวลา : 09.00-12.30 น. 

สถานท่ีจัด :  หองฝกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หนวยงานผูจัด : บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 

คาใชจาย ไมมี    มี จํานวน.....บาท                          
เบิกจายจากงบประมาณ แผนดิน เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ไดรับ   ไมไดรบั  เนื่องจาก...........................................................................                         
ไมมี 

 
สรุปสาระสําคัญ 
     การอบรมในครั้งนี้เปนการอบรมฝกการใชงานโปรแกรมฝกภาษา Access English ของสํานักพิมพ Knowledge 
Transmission และฐานขอมูลมัลติมีเดียของสํานักพิมพ Binumi ซ่ึงเปนฐานขอมูลทดลองใช ตามท่ีบริษัท บุค โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด ไดเปดการทดลองใชงานใหกับมหาวิทยาลัย/สถาบันท้ัง 78 แหง ภายใตสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยไดรับฟงการบรรยายตัวแทนบริษัท โปรแกรมฝกภาษา Access English และ Binumi สรุปไดดังนี้ 
 
โปรแกรมฝกภาษา Access English (ทดลองใช) 
     สามารถใชงานผาน http://accessenglishnow.com โดยตอนนี้เปนฐานขอมูลทดลองใชสามารถขอรหัสผานเพ่ือเขา
ใชงานไดท่ีหองสมุดแตละแหง และแนะนําใหใชงานผานเบราเซอร Google Chrome เพราะหากไมใช Google Chrome 
บางปุมอาจจะหายไปจากโปรแกรมได Access English ทําหนาท่ีเหมือน self-study สามารถศึกษาเรียนรูภาษาอังกฤษ
ไดดวยตนเอง ท้ังโปรแกรมจะใชเวลาฝกประมาณ 600 ชั่วโมง 
ประโยชนของ Access English 
1.Access for every student on campus : เหมาะสําหรับนิสิต, นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย 
2.Complete General English course : เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีครอบคลุมท้ัง การฟง การพูด การอาน และการ
เขียน 
3.Available on any device : สามารถใชงานไดบนหลากหลายอุปกรณท้ังเครื่องคอมพิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเลต 
4.Offine and online : สามารถใชงานไดในรแูปบบของออนไลนและออฟไลน 
5.Powered by social learning : สามารถเปนแหลงเรียนรูรวมกันได เนื่องจากตัวโปรแกรมสามารถจัดกรุปเพ่ือเขารวม
ทําแบบทดสอบชุดเดียวกัน และสามารถ Review ผลงานการทําแบบทดสอบของเพ่ือนได 

http://accessenglishnow.com/


 
ตัวอยางโปรแกรมฝกภาษา Access English 

 

 
 

 
 

 
 



 
ฐานขอมูลมัลติมีเดีย Binumi (ปจจุบันสํานักหอสมุดกลางบอกรับเปนสมาชิกแลว) 
สามารถใชงานผาน http://www.binumi.com บินยูมิ คือ เครื่องมือสรางวิดีโอแบบออนไลนดวยตัวคุณเอง เปนแหลง
รวบรวมคลิปวิดีโอ, ภาพ, เพลง และ เครื่องมือตัดตอท่ีใชงานงาย สามารถสรางสื่อการสอน การนําเสนอ ในรูปแบบของ
วิดีโอท่ีนาสนใจได 
ประโยชนของ Binumi 
1.มีคลังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร และไฟลเสียง/เพลงเพ่ือใหเลือกใชงานสําหรับการสรางสื่อมัลติมีเดียจํานวน
มาก มีเนื้อหาครอบคลุม เชน อวกาศ, ประเทศตางๆ, ตนไม, สัตว เปนตน 
2.สามารถดาวนโหลดไปใชงานไดอยางไมจํากัด 
3.สามารถสรางสื่อมัลติมีเดียไดอยางงาย และสงตอไดอยางรวดเร็ว 
 

ตัวอยางฐานขอมูลมัลติมีเดีย Binumi 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.binumi.com/


 
สรุป 
- โปรแกรมฝกภาษา Access English คือโปรแกรมสําหรับฝกภาษาอังกฤษดวยตนเอง เหมาะอยางยิ่งสําหรับอาจารย 
นิสิต และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ตัวโปรแกรมมีแบบทดสอบท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม และมีการแบงระดับเพ่ือใหเหมาะกับ
ผูใชงานท่ีมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษท่ีตางกัน และยังสามารถสรางกรุปเพ่ือเรียนรูรวมกันอีกดวย 
- Binumi คือฐานขอมูลสําหรับสรางสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของวิดีโอ เหมาะสําหรับอาจารย นิสต และบุคคลท่ัวไป 
สามารถใชสรางสื่อประกอบการเรียนการสอน หรือสื่อนําเสนอไดอยางงายดวยตัวเราเอง 
   
ประโยชนท่ีไดรับ 
         ไดความรูเก่ียวกับการใชงานโปรแกรมฝกภาษา Access English และ  Binumi  ซ่ึงสามารถนํามาแนะนํา
ผูใชบริการตอไปได 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
 
 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
ผูรายงาน....................................................... 

(นางฐานวีร ศรีจิระพัชร) 
 

ผูรายงาน....................................................... 
(นางสาวอิสยาหพันศิริพัฒน) 

วันท่ี17 มิถุนายน 2558 
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
 
ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   



 


