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๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ความเป4นมา 
  กองทัพเรือ มีภารกิจในการปกป6องประเทศ ซ่ึงวิสัยทัศน1ของกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๗๙ คือ เป4น
หน�วยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทนําในภูมิภาคและเป4นเลิศในการบริหารจัดการ โดยนํา
ยุทธศาสตร1กองทัพเรือระยะ ๑๐ ป?และยุทธศาสตร1กองทัพเรือระยะ ๒๐ ป? มาเสริมสร�างขีดความสามารถ
เพ่ือให�กองทัพเรือมีกําลังรบท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติการท้ังสองฝBCงทะเลและสามพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
ทัพเรือภาคอย�างสมดุล ตามแนวคิด Two Oceans and Three Areas ซ่ึงมีกรอบทิศทางและแนวปฏิบัติ
สําหรับหน�วยข้ึนตรงกองทัพเรือท่ีมุ�งพัฒนาด�านองค1บุคคล ด�านองค1วัตถุ ด�านองค1ยุทธวิธี และด�านการ
บริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ1และเทคโนโลยีให�มีความทันสมัย 
ทัดเทียมนานาประเทศในภูมิภาค อีกท้ังยังสร�างความสัมพันธ1อันดีกับประเทศพันธมิตร เช�น การฝ�กร�วม 
ทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�และเทคโนโลยีในด�านต�างๆ  
  การพัฒนาองค1บุคคล เป4นนโยบายของผู�บังคับบัญชาระดับสูง ในป? ๒๕๖๒ โดย รร.นร. ซ่ึงเป4น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเหล�าทัพ มีหน�าท่ีในการผลิดบุคลากรท่ีจะตอบสนองความต�องการ
ของกองทัพเรือ ซ่ึง นนร. เป4นทรัพยากรบุคคลท่ีจะเป4นส�วนประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําให�วิสัยทัศน1ของ
กองทัพเรือสมบูรณ1ได�ในอนาคต  ดังนั้นความสามารถในการสื่อสารด�านภาษาอังกฤษของ นนร. จึงมีความ
จําเป4นต�อการพัฒนาและความสําเร็จต�อเป6าหมายของกองทัพเรือ   
 ๑.๒ ปBญหาและสาเหตุ 
 ยุทธศาสตร1ชาติ (ป? ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) หัวข�อท่ี ๔.๓ ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพ
ทรัยากรมนุษย1 ได�กล�าวถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย1ว�า ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม
เป4นสิ่งท่ีจําเป4นในศตวรรษท่ี ๒๑ สู�การเป4นคนไทยท่ีมีทักษะสูง และนโยบายของผู�บังคับบัญชาระดับสูง
ของกองทัพเรือ ได�ให�ความสําคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษต�อกําลังพลของกองทัพเรือ โดยเฉพาะ นนร. 
รวมท้ังยุทธศาตร1 รร.นร. (ป? ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗) ในพันธกิจท่ี ๓. เสริมสร�างขีดสมรรถนะของกําลังพลของ
โรงเรียนนายเรือในด�านการฝ�กหัดศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร1 การฝ�กภาคทะเลใน
ประเทศและต�างประเทศ การปกครองบังคับบัญชา และทักษะภาษาอังกฤษท่ีเพียงพอต�อการใช�เป4นภาษา
ท่ีสองในการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลท่ีเป4นเลิศในระดับ
อาเซียน ได�รับความเชื่อม่ันและพึงพอใจจากท้ังบุคลากรภายในกองทัพเรือ ประชาชนหน�วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน จะเห็นได�ว�า การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร. สอดคล�องกับยุทธศาตร1 รร.นร. จนถึง 
ยุทธศาสตร1ชาติ หาก นนร. ขาดทักษะความเชี่ยวชาญด�านภาษาอังกฤษแล�ว อาจส�งผลต�อความสําเร็จ
ภารกิจของ ทร. ได�ในอนาคต   
                                                                                            / ในปBจจุบัน... 
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 ในปBจจุบัน ช�วงเวลาฝ�กฝนและทบทวนบทเรียน (๑๙๐๐ – ๒๐๓๐) ท่ีจะนํามาใช�ในการฝ�กฝน
ทักษะท้ัง ๔ ด�าน คือ การฟBง การพูด การอ�าน และการเขียน ของภาษาอังกฤษ ค�อนข�างน�อยมาก 
เนื่องจาก นนร. ต�องใช�ช�วงเวลาดังกล�าวในการทํากิจกรรมต�างๆ ตามท่ี รร.นร. และ กรม.นนร.รอ. 
มอบหมาย ดังนั้น การมีสื่อการสอนหรือระบบเรียนรู�ด�วยตนเองจะช�วย นนร. ฝ�กฝนให�มีทักษะ
ภาษาอังกฤษยามในช�วงท่ีมีเวลาว�างหรือช�วงวันหยุดให�มีเชี่ยวชาญและจะเป4นอีกหนทางหนึ่งท่ีช�วยเพ่ิม
ความรู� ความเข�าใจ ความคุ�นเคยกับภาษาอังกฤษ และเป4นการใช�เวลาได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประหยัด
งบประมาณกองทัพในแง�การจ�างบุคคลากรเฉพาะด�าน  
 ๑.๓ ความจําเป4น/ความต�องการในการวิจัย หรือความสําคัญของโครงการวิจัย 
  ความจําเป4นในการดําเนินโครงการวิจัยนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการฝ�กฝนทักษะภาษาอังกฤษ
ด�วยตัวเองให�กับ นนร. โดยโปรแกรมช�วยฝ�กทักษะภาษาอังกฤษแบบอัจฉริยะท่ีนําเสนอในโครงการนั้นมี
หลักการโดยรวมดังนี้  ประกอบด�วย ระบบเครื่องแม�ข�าย (Server System) การจัดการโดเมนและ
เครือข�าย (Domain Name and Networking Management) และส�วน Software ซ่ึงเป4นโปรแกรม
ช�วยฝ�กทักษะภาษาอังกฤษแบบอัจฉริยะท่ีมีคุณลักษณะท่ีสามารถเข�าใช�งานได�ท้ังเครื่องคอมพิวเตอร1 และ
อุปกรณ1เคลื่อนท่ี เช�น โทรศัพท1มือถือหรือ Tablet ได� ซ่ึงผู�ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระยะไกลได� 
(Remote Management) และจัดการเนื้อหาภาษาอังกฤษท้ังทางทฤษฎีและรูปแบบการทดสอบท่ีมีการ
อธิบายเหตุผลของแบบทดสอบ รวมท้ังสามารถเก็บสถิติของผู�ใช�งานเพ่ือนํามาวิเคราะห1ต�อไปได�  
  หากสามารถดําเนินการอย�างจริงจังและต�อเนื่อง นอกจาก นนร. จะได�เพ่ิมทักษะการเรียนรู�ด�าน
ภาษาอังกฤษแล�ว ในแง�ด�านความคุ�มค�า ยังเป4นการช�วยลดค�าใช�จ�าย ด�านการจัดซ้ือโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ซ่ึงมีราคาแพง มีข�อจํากัดด�านการเพ่ิมเนื้อหา จํานวนลิขสิทธิ์ต�อคน ค�าบํารุงรักษาโปรแกรมต�อป? และ
ระยะเวลาในการใช�งาน การท่ีได�ดําเนินโครงการฯ ยังเป4นการพัฒนาองค1บุคคลตามนโยบายกองทัพเรือ 
และสามารถขยายการใช�งานให�กับหน�วยงานอ่ืนๆในกองทัพเรือได�อีกด�วย 

 
 

รูปท่ี ๑ การออกแบบระบบเครือข�าย ในแนวคิดของโครงการวิจัย ฯ  
                                                                                                             / รูปท่ี ๒... 
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รูปท่ี ๒ การออกแบบ Software ในแนวคิดของโครงการวิจัย ฯ  

๒. วัตถุประสงค1 

 ๒.๑ เพ่ือศึกษาและออกแบบส�วนประกอบของโปรแกรมฯ ด�วยเทคโนโลยีปBจจุบันเพ่ือให�สามารถ
เข�าถึงได�จากอุปกรณ1คอมพิวเตอร1 หรือ โทรศัพท1มือถือ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาและสร�างเนื้อหาภาษาอังกฤษเพ่ือใช�กับโปรแกรมท่ีสร�างได� 
 ๒.๓ เพ่ือออกแบบและสร�างต�นแบบโปรแกรมฯ เพ่ือช�วยฝ�กทักษะภาษาให�กับ นนร. และผู�ท่ีสนใจ 

๓. ความเป4นไปได�ของโครงการ 
 ๓.๑ บุคลากรทางการวิจัย 
  -รายละเอียดตาม ผนวก ๑ - ๑   
 ๓.๒ วิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี 
  โรงเรียนนายเรือมีการนําเทคโนโลยีมาช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ นนร. เช�น 
ห�องเรียน Smart Classroom ท่ีมีอุปกรณ1การเรียนการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังการนําเอาระบบสารสนเทศ
เข�ามาช�วยให� นนร. สามารถเข�าถึงได�ทุกท่ี ดังนั้นเพ่ือให�การเรียนการรองรับและสอดคล�องกับ Thailand 
4.0 พร�อมท้ังการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�ได�ประโยชน1สูงสุด การนําโปรแกรมท่ีมีการทํางานลักษณะ Web-
based ซ่ึงสามารถเข�าใช�งานได�ทุกท่ี จึงเป4นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะเพ่ิมทักษะความรู�ให�แก� นนร. โดยไม�จํากัด
ด�านสถานท่ี และเวลา  



  การบูรณาการระบบการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี Online Self-learning และการพัฒนา
โปรแกรมโดยใช� Open Source ภาษา PHP รวมท้ังเนื้อหาการเรียนรู�ท่ีมีคําอธิบายและการประเมิน
ผู�เรียน จะเป4นการใช�เทคโนโลยีท่ีมีอยู�ให�เกิดประโยชน1ต�อการเรียนการสอนได�สูงสุด   

/ ๓.๓ วสัดุ.... 
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 ๓.๓ วัสดุ อุปกรณ1 เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
  โรงเรียนนายเรือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาโปรแกรมฯ เช�น ระบบเครือข�าย 
Internet ครอบคลุมท่ัวโรงเรียนนายเรือ แต�ท้ังนี้เพ่ือความมีเสถียรภาพของระบบ จึงมีความจําเป4นต�อง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร1แบบแม�ข�ายท่ีจะรองรับการเชื่อมต�อ กรณีท่ีมีผู�ใช�งานมาก รวมถึงมีความต�องการ
ด�านการจัดหาเครื่องโทรศัพท1ท่ีมีระบบปฏิบัติการแบบ Android เพ่ือใช�ทดสอบ ในเชิงประสิทธิภาพของ
การเชื่อมต�อและการประมวลผล หากมีเนื้อหาแบบ Multimedia เช�น ภาพและเสียง เป4นต�น  
  ด�านสถานท่ีการทดลอง สามารถใช�การทดลองท่ี รร.นร. เนื่องจากมีโครงสร�างทางระบบ
เครือข�ายท่ีรองรับและมี จนท. ด�านเทคนิคให�การสนับสนุนได�หากเกิดปBญหา ส�วนผู�ทดลอง สามารถให� 
นนร. และจนท. ของ รร.นร. เข�าร�วมทดสอบระบบเพ่ือวัดประสิทธิภาพในด�านคุณภาพและปริมาณเพ่ือนํา
ผล มาปรับปรุงแก�ไขให�ดียิ่งข้ึน 

๔. ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและเอกสารอ�างอิง 
  M. Samir Abou El-Seoud (2014)๑ ได�มีการศึกษาถึงการใช� E-Learning ท่ีมีผลต�อความ
อยากเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาว�า การใช�เทคโนโลยี Online Learning สามารถสร�างความ
น�าสนใจให�ผู� เรียนได� เป4นการช�วยแก�ปBญหาเรื่องเวลาเรียนของนักเรียนไม�พอ หรือเป4นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผู�เรียน กรณีท่ีผู�เรียนต�องการศึกษาเพ่ิมเติมด�วยตัวเอง นอกเหนือจากการเรียนใน
ห�องเรียน 
  Zulfiqar Ali Solangi (2018)๒ ได�ศึกษาถึงปBจจัยในความสําเร็จท่ีมีต�อการใช�ระบบ Elearning ในการ
เรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา โดยทาง Zulfiqar Ali Solangi ได�เสนอโมเดลในการวิจัยว�า สามารถแบ�งได�เป4น 2 
ส�วน คือ ปBจจัยของนักเรียน และปBจจัยของครูอาจารย1 ซ่ึงปBจจัยของนักเรียนได�แก� ความมีประสิทธิภาพของตัว
นักเรียนเอง และความสัมพันธ1ระหว�างระบบ E-learning กับความรู�และประสบการณ1ของนักเรียน ว�ามีความเข�ากัน
ได�มากน�อยแค�ไหน สําหรับในส�วนของครูอาจารย1 ได�แก� สภาพสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยต�อการใช�ระบบ E-learning 
ความชํานาญในการใช�ระบบ ซ่ึงหมายถึง ทักษะในการใช�เทคโนโลยี ความม่ันใจในการใช�ระบบ และทัศนคติของครู
อาจารย1ต�อการสอนแบบใช�เทคโนโลยี รวมท้ังปBจจัยสุดท�ายท่ีเสนอในโมเดลนี้ คือ เพศ ในแง�ของความแตกต�างของ
บางประเทศ เช�น ประเทศในตะวันออกกลาง เป4นต�น  
  Lidan Mao (2018) ได�เสนอการออกแบบโดยใช�เทคโนโลยี Browser/Server เป4นสถาปBตยกรรมหลัก 
รวมถึงการใช� JSP และ MySQL ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให�ดียิ่งข้ึน 
ซ่ึง Lidan Mao ได�กล�าวอีกว�า สามารถใช�สถาปBตยกรรมนี้มาสอนในเนื้อหาภาษาอังกฤษชั้นสูงและสาขา
อ่ืนๆได�อย�างดี           
พัฒนาแบบทดสอบพร�อมกับคําเฉลยท่ีมีคําอธิบายเป4นภาษาไทย เพ่ือให� นนร. และผู�ท่ีศึกษา สามารถเข�าใจถึง
เหตุผลท่ีชัดเจน ท้ังนี้โปรแกรมฯ จะครอบคลุมอุปกรณ1ท่ีมีใช�ในปBจจุบัน ได�แก� เครื่องคอมพิวเตอร1 โทรศัพท1มือถือ 



และTablet เพ่ือให� นนร. และผู�ศึกษา สามารถเข�าถึงได�โดยท่ีไม�ต�องซ้ืออุปกรณ1ใหม� เป4นการประหยัดค�าใช�จ�ายและ
ให�ความสะดวกต�อการใช�งาน  
  ในการพัฒนาโปรแกรมฯ นี้ เป4นการผสมผสานความรู�หลายสาขา ได�แก� การจัดการด�านระบบเครือข�าย
และโดเมนเนม การใช� Open Source ท่ีมีความน�าเชื่อถือร�วมกับการปรับการใช�งานให�เหมาะกับเนื้อหา
ภาษาอังกฤษและองค1ความรู�ด�านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในอุปกรณ1เคลื่อนท่ี เช�น โทรศัพท1มือถือ หรือ Tablet 
รวมถึงการจัดการระบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยด�านไซเบอร1 ซ่ึงอาจส�งผลให�หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล�ว ทําให�
เกิดองค1ความรู�หลายด�านเพ่ือใช�ในการพัฒนางานวิจัยอ่ืน  ๆได�ต�อไป        / เอกสารอ�างอิง.

หน�า....๕....ของ.....๗.....หน�า 
  เอกสารอ�างอิง  
  ๑. นโยบายผู�บัญชาการทหารเรือ ประจําป?งบประมาณ ๒๕๖๒ หน�า ๑๖ ข�อ ๘ 
  ๒. ประการ เรื่อง ยุทธศาสตร1ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เล�ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๒ ก ราชกิจจา
นุเบกษา, ๑๓    
      ต.ค. ๖๑ 
  ๓. แผนยุทธศาสตร1โรงเรียนนายเรือ ประจําป? พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ หน�า ๔ พันธกิจ ข�อ ๓  
  ๔.  M. Samir Abou El-Seoud, Islam A.T.F. Taj-Eddin, “E-Learning and Students’ 
Motivation:    
                  A Research Study on the Effect of E-Learning on Higher Education”, 2014. 
  ๕. Zulfiqar Ali Solangi, Fahad Al Shahrani, “Factors effecting Successful 
Implementation of  
             eLearning: Study of Colleges and Institutes Sector RCJ Saudi Arabia”, 2018 
  ๖. Lindan Mao, Jun Miao, “Application fo Browser/Server Architecture in College 
English  
             Online Learning System Design”, 2018 

๕. ขอบเขตการวิจัย 
 ๕.๑ ศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web-based เพ่ือให�สามารถนํามาใช�ศึกษาด�วยตนเอง
และฝ�กฝนทักษะด�านภาษาอังกฤษ ให�กับ นนร. โดยไม�มีข�อจํากัดด�าน สถานท่ี เวลา จํานวนครั้งท่ีฝ�กฝน 
และสามารถติดตามและประเมินผลได�  
 ๕.๒ ออกแบบสถาปBตยกรรมทางด�านฮาร1ดแวร1 ระบบเครือข�าย โดเมนเนม และสร�างโปรแกรมฯ ใน
การช�วยเพ่ิมทักษะด�านภาษาอังกฤษให�กับ นนร. ให�สามารถใช�งานกับอุปกรณ1หลักๆ ได�    
๖. สมมุติฐานในการวิจัย 
 ๖.๑  รร.นร. มีระบบเครือข�ายท่ีรองรับการทํางานของโปรแกรมฯ และมี Bandwidth เพียงพอต�อการ
ใช�งานของ นนร.   
 ๖.๒  อุปกรณ1ท่ีสามารถใช�งานโปรแกรมฯ เป4นอุปกรณ1ท่ีมี Browser ท่ีสามารถใช�งาน Internet หรือ 
Intranet ได� โดยอาจผ�านระบบ Proxy หรือ ไม�ต�องผ�านก็ได�   
 ๖.๓  โปรแกรมฯ สามารถเก็บประวัติการใช�งานและการเรียน เช�น การทําแบบทดสอบของ นนร. 
ประวัติการอ�านเนื้อหาตามท่ีครูอาจารย1ได�มอบหมาย  
      ๖.๔ โปรแกรมฯ และฮาร1ดแวร1สามารถนํามาติดต้ังท่ี รร.นร.ได� โดยไม�ขัดกับการทํางานของระบบ
สารสนเทศท่ีใช�งานอยู�เดิม 



๗. ระเบียบวิธีวิจัย 
  โครงการนี้เป4นการวิจัยแบบประยุกต1 โดยเริ่มจากการศึกษาปBญหาและหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดย
ศึกษาจากงานวิจัยต�างๆ ตลอดจนแนวทางท่ีสถานศึกษาต�างประเทศใช� แล�วนําความรู�ท่ีได�มาประยุกต1 ปรับปรุงให�
เหมาะสมกับสถาวะแวดล�อมของ นนร. และนํามาออกแบบสถาปBตยกรรมและสร�างโปรแกรมฯ เพ่ือช�วย นนร. ใน
การเพ่ิมทักษะการเรียนรู�ภาษาอังกฤษ โดยไม�มีข�อจํากัดเรื่อง สถานท่ี เวลา และจํานวนครั้งท่ีฝ�ก รวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให�เกิดการพัฒนาตัวบุคคลอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือได�ต�นแบบแล�ว นําต�นแบบ
โปรแกรมฯ มาให� นนร. ได�ทําการทดลองใช�งาน และนํามาปรับปรุง ในแง�ประสิทธิภาพของฮาร1ดแวร1 ระบบ
เครือข�าย และหน�าท่ีของโปรแกรมฯ ตลอดจนประสิทธิภาพของเนื้อหาภาษาอังกฤษให�ตอบสนองกับวัตถุประสงค1
ของโครงการฯ ได�อย�างเหมาะสม  /  ๘ . 
แผนงาน... 
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๘. แผนงานในการดําเนินโครงการ 
 ๘.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน ตามแบบ ผนวก ๑ – ๒ 
 ๘.๒ ระยะเวลา ๖ เดือน   
 ๘.๓ ข้ันตอนการทํางาน 
  ๘.๓.๑ ศึกษาและรวบรวมข�อมูลการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร. และหน�วยต�างๆ ใน
ปBจจุบัน 
  ๘.๓.๒ ศึกษาข�อมูลการสร�างโปรแกรมฯ 
  ๘.๓.๓ ออกแบบระบบซ่ึงประกอบด�วย ๕ ส�วนหลัก ดังนี้ 
   ก. ระบบฮาร1ดแวร1 
   ข. ระบบเครือข�ายและโดเมน 
   ค. การพัฒนาโปรแกรมฯ ในส�วนของ Web-based  
   ง. การพัฒนาโปรแกรมฯ เพ่ือใช�กับ อุปกรณ1มือถือ และTablet 
   จ. การพัฒนาและจัดการด�านเนื้อหาภาษาอังกฤษ 
  ๘.๓.๔ จัดหาอุปกรณ1ต�าง ๆ ท่ีใช�ในการสร�างโปรแกรมฯ  
  ๘.๓.๕ จัดการด�านระบบฮาร1ดแวร1 ระบบเครือข�าย และโดเมนให�มีความพร�อม  
  ๘.๓.๖ จัดทําโปรแกรมฯ ในลักษณะ Web-based และ Mobile Device รวมถึง Tablet 
  ๘.๓.๗ ทดสอบการใช�งาน โดยผู�ใช�งาน (นนร. และข�าราชการ รร.นร.)  
  ๘.๓.๘ วิเคราะห1 ประเมิน ปรับปรุงคุณลักษณะ ของโปรแกรมฯ 
  ๘.๓.๙ สรุปข�อมูลงานวิจัยและจัดทําเอกสารประกอบการวิจัย 

๙. ความต�องการงบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น ๕๖,๐๘๐- บาท  

 ๙.๑ รายละเอียดความต�องการงบประมาณตามแบบ ผนวก ๑ – ๓ 

๑๐. การควบคุมกํากับและประเมินผล 
  ประชุมการทํางานคณะนักวิจัยและผู�เก่ียวข�อง เพ่ือติดตามความก�าวหน�าทุก ๑ เดือน ตาม
หัวข�อการดําเนินการท่ีได�กําหนดไว� และรายงานความก�าวหน�าโครงการวิจัยประจํางวดให� รร.นร. ทราบ  



๑๑. ประโยชน1ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 ๑๑.๑  ได�ช�วยเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษให�กับ นนร. และกําลังพลท่ีสนใจ และมีทางเลือกในการฝ�ก
ภาษาอังกฤษ                     แบบอัจฉริยะ 
 ๑๑.๒  ได�รับองค1ความรู�ในการจัดการกับระบบเครือข�ายและโดเมนเนม  
        ๑๑.๓  ได�รับองค1ความรู�ในการสร�างโปรแกรมแบบ Web-based โดยใช� Open Source  
  
        ๑๑.๔  ได�ต�นแบบโปรแกรมช�วยฝ�กทักษะภาษาอังกฤษแบบอัจฉริยะ ๑ ระบบ  

๑๒. แนวคิดในการขยายผล 

  ๑๒.๑  กําลังพลของ รร.นร. นอกเหนือจาก นนร. สามารถใช�โปรแกรมนี้ เพ่ือเพ่ิมความรู�ด�าน
ภาษาอังกฤษ เป4นการเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองในด�านการสื่อสารและการใช�ภาษาอังกฤษ                    
/ ๑๒.๒. หน�วยงานอ่ืน… 
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  ๑๒.๒  หน�วยงานอ่ืนของ ทร. สามารถขยายผลของโครงการได�โดยนําโปรแกรมไปติดต้ังใช�งาน
ในหน�วยงานของตนเอง หรือพัฒนาด�านระบบ Hardware ให�สามารถรองรับการใช�งานท่ีมากข้ึนได� อีกท้ัง
ยังสามารถพัฒนาเนื้อหาได�ตามความต�องการ   

๑๓. หน�วยท่ีนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน1 
 - โรงเรียนนายเรือ 
 -    หน�วยงานด�านการศึกษาของ ทร. 
 -    หน�วยงานท่ีต�องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

๑๔. นิยามศัพท1ท่ีใช�ในการวิจัย -ไม�มี- 

๑๕. คําชี้แจงเพ่ิมเติม -ไม�มี- 
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