
๑ 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการเขา้ร่วมอบรม 
โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ  

SSRU-TEP (University Test of English Proficiency) 
หน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ชื่อ-สกุล นายพีรพล แก้วอ าไพ   ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 

 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม 

      โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอ้มในการสอบ SSRU-TEP (University Test of 
English Proficiency) 

๓. วิทยากรในการบรรยาย 

 อาจารยส์มพล จันทร์ฤทธ์ิ 

๔. สถาบันหรือหน่วยงานท่ีจัดอบรม 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕. ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมอบรม 

 วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณท่ีใช้ในการเข้าร่วมอบรม 

 - 

๗. วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมอบรม 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ในการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ SSRU – TEP (University Test of English Proficiency) 
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๘. สรุปเน้ือหาสาระของการเข้าร่วมอบรม 

 การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักภาษานั้น แบ่งออกเป็น เสียงพยัญชนะ (consonant)  
เสียงสระ (vowel) และ เสียงลงท้ายของค า (ending sound)  ซึ่งวิธีการออกเสียงค าต่างๆ ในภาษาอังกฤษ 
การลงเสียงหนักให้ตรงพยางค์ในค าที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์ และการใช้จังหวะหนักเบาและเสียงสูงต่ าในวลี 
และประโยคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งระบบเสียงในภาษาอังกฤษ มีลักษณะการออกเสียง ดังนี ้
 - เสียงสามารถออกเสียงได้หลายตัวอักษร  
  [i] > we, machine, silly, bee, tea, key, seize, belief, Caesar 
 - ตัวอักษรเดียวกันสามารถออกเสียงได้มากกว่า 1 เสียง 
 a > hard, want, about, many, ant 
 - 1 เสียงอาจจะมาจากการผสมกันมากกว่า1 ตัวอักษร 
 theme, shirt, photo, sock, root, boat 
 - 1 ตัวอักษรสามารถออกเสียงได้มากกว่า 1 เสียง 
 box, exciteตั 
 - ตัวอักษรบ้างตัวไม่ออกเสียง (silent letters) 
 knight, write, debt, though, rose 
 - ตัวอักษรบางตัวออกเสียงแต่ไม่เขียน [j] 
 use, fume 
 - 1 เสียง ต่อ 1 สัญลักษณ์ ทุกเสียงของมนุษย์ (ทุกภาษา) สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ 
  
การแบงตามต าแหนงการเกิดเสยีงในการออกเสยีงพยัญชนะตางๆ อวัยวะที่ท าใหเกิดเสียงนั้นๆ โดยแบงตามต า
แหนงเกิดเสียง ดังนี้ 
 

  1. เสียงที่ เกิดจากริมฝปากบนและลาง (bilabial 
sounds) ไดแก เสียง [p], [b], [m], [w] 
  2. เสียงที่ เกิดจากริมฝปากและฟน (labio-dental 
sounds) ไดแก เสียง [f], [v] 
  3. เสียงที่เกิดจากปุมเหงือก (alveolar sounds) ได
แก เสียง [t], [d], [s], [z], [n], [l], [r] 
  4 . เสี ย งที่ เกิ ด ห ลั ง ปุ ม เห งื อ ก  (post-alveolar 
sounds) ไดแก เสียง /š /ž/Č/r/ 
  5. เสียงที่เกิดจากเพดานแข็ง (palatal sound) ไดแก

เสียง [ʃ], [ȝ], [tʃ], [dȝ], [j] 



๓ 

 

6. เสียงที่เกิดจากเพดานออน (velar sounds) ไดแกเสียง [k], [g], [ŋ] 
7. เสียงที่เกิดจากชองระหวางเสนเสียง (glottal sound) ไดแกเสียง /h/ 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมอบรม 

 ไม่มี 

๑๐. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

 : - ต่อตนเอง 

 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะในการออกเสียงค าต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU – TEP   

: - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้สามารถน ามาใช้สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุน
และช่วยเหลือผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศในการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 

 -  

๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

ม ี

๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  

 - 

 

 

        
 

(ผู้รายงาน)................ ..................................... 
                   (นายพีรพล แก้วอ าไพ) 
                        วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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