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ค ำน ำ 

  รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร 
เทคนิคการน าเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มีทักษะและความสามารถในการผลิต
สื่อการสอนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่   30 - 31 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องผลิตสื่อ    
อีเลิร์นนิง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการ  
พระนคร)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าอบรมรวม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 25,072 บาท  

  ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน  30  คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.80 คิดเป็น  
ร้อยละ 96 ความพึงพอใจด้านวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.44  
หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม เพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.90 คิดเป็น ร้อยละ 98 และ 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45    
คิดเป็นร้อยละ  88.89  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย 4.62 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.33  โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

  กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พฤษภาคม 2555 
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โครงการงบรายจ่ายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจ าปี 2555 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร  เทคนิคการน าเสนอและผลิตสื่อ  

                การเรียนการสอนด้วย Power Point   

ลักษณะโครงการ 
       (    )   1.1   การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
       (    )   1.2   การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
       (  / )   1.3   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา 
       (    )   1.4   การจัดนิทรรศการ 
       (    )   1.5   การศึกษา  การศึกษาดูงาน 
       (    )   1.6   อ่ืน ๆ     

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  
(  / )  1.1  บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(    )  1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(  / )  1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และ 
  ร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
(  / )  1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(    )  1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(  / )  1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบยุทธศาสตร์) 

            ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 30 คน)      
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................. 
                  ............................................................................................................................. .. 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
                  ............................................................................................................................. ... 
            -    การบริการวิชาการ เรื่อง..........................................................................................  
                 ............................................................................................................................. ... 
            ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐ  
            เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น)........................................................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ       นายเพชร  สายเสน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ เป็นหนึ่งในสี่พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน และในปัจจุบันการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา 
ดังนั ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงสนับสนุนให้มีมาตรการในการจัดการเรียนรู ้เพื ่อ
เสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา ได้แก่การพัฒนา e-Learning เพ ื่อการสอนซ่อมเสริมแก่
นักศึกษา  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอด้วย Power Point เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มีทักษะและ
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 , 5 และ 7 
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 วัน 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน และน ามาใช้ประกอบกับสื่อการ
สอนออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. ฝึกอบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point เพ่ือสร้างงานส าหรับประกอบสื่อการเรียน
การสอน 

2. ฝึกทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนรปูแบบต่างๆ เพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิร์นนิง 
3. ฝึกทักษะการน า          รูปแบบต่างๆ เข้าสู่  เ    เพ่ือ          เ    อีเลิร์นนิง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ฝึกอบรมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวน   30  คน 
2. คณะกรรมการ        จ านวน    5   คน 
3. วิทยากรจากภายนอก                                              จ านวน    1   คน 

 
สถานที่ฝึกอบรม 
 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนย์พณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ระหว่างวันที่ 30 – 31  พฤษภาคม 2555 จ านวน 2 วัน  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

กิจกรรม 
ปี 2555 

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

2. จัดท าโครงการ             

3. เสนอโครงการเ พ่ื อขอ
อนุมัต ิ

            

4. ด าเนินโครงการ             

5. ประเมินผลโครงการ             

6. ติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

            

 
งบประมาณ      25,072   บาท     (สองหม่ืนห้าพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)              
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 

1. ค่าตอบแทน   7,200  บาท   
ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จ านวน  2  วัน      7,200   บาท 
(1 คน x 6 ช.ม. x 600 บาท )  

2. ค่าใช้สอย          14,400 บาท   
ค่าอาหารว่าง           1,800   บาท จ านวน  2  วัน    3,600    บาท 
(36 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
ค่าอาหารกลางวัน           5,400   บาท จ านวน  2  วัน    10,800    บาท 
(36 คน x 1 มื้อ x 150 บาท)  

3. ค่าวัสดุ                 3,472   บาท 
 
รวมทั้งสิ้น    25,072   บาท    (สองหม่ืนห้าพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)            
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point   
 

วัน/เวลา 08:30-10:30 10:45-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันที ่30 
พฤษภาคม 

2555 

Introduction /  
การสร้างงานน าเสนอ

ใหม่ 

หลักการและเทคนิค 
การออกแบบงาน

น าเสนอ 

 
 

 
พักกลางวัน 

 
การใส่เนื้อหาเข้าไปใน

สไลด์ (Content) 

 

รูปภาพ รูปวาด 
Word Art / 

Chart & Graph  

 

วันที ่31 
พฤษภาคม 

2555 

 

การจัดการกับ
ต้นแบบ /  

การจัดท า Theme 

การก าหนด 
Animation 

Broadcast 
Slideshow 

การตั้งค่า 
Projector และการ
ใช้ Presenter View 

 
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
 

    Introduction to Microsoft PowerPoint  
    การสร้างงานน าเสนอใหม่ด้วย Microsoft PowerPoint  
    หลักการและเทคนิค การออกแบบงานน าเสนอ เรียบง่าย ชัดเจน และทรงพลัง 
    การวางแผนในการออกแบบ Presentation 
    การเปิด และการบันทึก งานน าเสนอ (Presentation) 
    การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content)  

- การพิมพ์และการจัดรูปแบบตัวอักษร 
- การเพ่ิมสไลด์ 
- การจัด Layout ของสไลด์ 
- Screen shot เครื่องมือในการ capture หน้าจอแบบง่ายดาย 
- VDO จาก Internet เช่น Youtube เข้ามาในงานน าเสนอ 

    ว่าด้วยเรื่องของ Font 
    มุมมองการท างาน  

- Normal View 
- Outline View 
- Handout View 
- Slide Show View 

    การท างานกับรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art  
- การสร้างรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art 
- การจัดรูปแบบและการแก้ไข 
การท างานกับ Chart & Graph  

    ประเภทของ Chart การเลือกใช้ Chart และการปรับแต่ง 
    การจัดรูปแบบสไลด์  
    การใช้ Slide Design/Template 

- Color 
- Fonts 
- Effect 
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
    การจัดการกับต้นแบบ (Slide Master) เพื่อจัดการกับสไลด์ในครั้งเดียวกัน 
    การจัดท า Theme เพื่อน าไปใช้เป็นต้นแบบของสไลด์ 
    การก าหนด Animation  

- Slide Transition 
- Animation Effect 
- Custom Animation 

    การน าเสนอและเทคนิคในการน าเสนอแบบมืออาชีพ  
- การเริ่มต้นน าเสนอ 
- เทคนิคต่างๆ ในการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
- การใช้ Laser Pointer ใน Microsoft PowerPoint  

   Broadcast Slideshow เพื่อการน าเสนอผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ชมทั่วโลก 
   การตั้งค่าเอกสารเพื่อการพิมพ์ และการพิมพ์  

- การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
- การพิมพ์เอกสารเพ่ืองานต่างๆ 

   การตั้งค่า Projector และการใช้ Presenter View  
   การทดลองน าเสนอ และการตั้งค่าการน าเสนอ การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ 
 

การประเมินผลโครงการ 
1. การสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Power Point  ในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนอีเลิร์นนิง 
2. คณาจารย์สามารถสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ          รูปแบบต่างๆ เพ             เ     

อีเลิร์นนิง 
3. คณาจารย์สามารถน า          รูปแบบต่างๆ เข้าสู่  เ    เพ่ือ          เ    อีเลิร์นนิง 

 

การรายงานผล 
 รายงานผลการด าเนินการตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด  และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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รายช่ือคณะกรรมการ 
 ๑. นายเพชร  สายเสน 
 ๒. นางสาวสุวลี  บัวสุวรรณ์ 
 ๓. นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม้ 
 ๔. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๕. นางสาวปริญญ์  โชคอุดมไพศาล 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 
๑. นายปัญญา  กิจจานุกิจ 
๒. นางสาวนฤมล  ดีละม้าย 
๓. ผศ. สุชาติ สุภาพ 
๔. ผศ. เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย 
๕. อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง 
๖. อาจารย์พรชิตา เทือกทา 
๗. ผศ. สุวดี ประดับ 
๘. ผศ. สิริน สิระธนกุล 
๙. อาจารย์โรจน์รวี พจน์พัฒนพล 
๑๐. อาจารย์อาภัสรา นพพรพงศา 
๑๑. นายปิโยรส  เทพรส 
๑๒. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม 
๑๓.  ผศ. ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ 
๑๔.  ผศ. ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล 
๑๕.  นางสาวรัชนีพร  คุ้มเกวียน 
๑๖.  ผศ. ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง 
๑๗.  ผศ. อุบลศรี  อุบลสวัสดิ์ 
๑๘.  ผศ. เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์ 
๑๙.  อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา 
๒๐.  อาจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ 
๒๑.  ผศ. ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวยพร 
๒๒.  ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ 
๒๓.  อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 
๒๔.  ผศ. ลักขณา จาตกานนท์ 
๒๕.  อาจารย์นิศารัตน์ สุขเอม 
๒๖.  นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 
๒๗.  นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ 
๒๘.  นางสาววันธนา  แก้วผาบ 
๒๙.  นางสาวรักอนงค์  ชมปรีดา 
๓๐.  นางสาวณัฏฐริกา  คล้ายสงคราม 

 

รายช่ือวิทยากร 
   นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุรวงศ์ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอ
และผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point จัดขึ้นระหว่าง  วันจันทร์ที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2555      
ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง  อาคาร 3     (ตึกการโรงแรม   )4  นั้น  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
)ศูนย์พณินยการพระนคร( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรานมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e – University   
การด าเนินงานได้รับงบประมาณ 25,072 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน 36 คน สิ้นค่าใช้จ่าย 
25,072  บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าตอบแทน  7,200 บาท 
ค่าใน้สอย 14,400 บาท 
ค่าวัสดุ   3,472 บาท 

  

  จากการประเมินผลโครงการพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ 4.80  คิดเป็นร้อยละ 96  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.72  คิดเป็นร้อยละ 94.44  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรม      
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย  4.90  คิดเป็นร้อยละ 98 ด้านการน าความรู้ไปใน้
ประโยนน์  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใน้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.45   คิดเป็นร้อยละ 88.89  ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.33 
 

ปัญหาอุปสรรค 
   1. ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  ยังไม่ได้มีการน าไปใน้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ   จึงยังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปผลิตและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์   

2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไป ท าให้ผู้เข้าอบรมบางท่านท าความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน
ไม่ครบถ้วน 
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ข้อเสนอะแนะ 

1.  เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท าความเข้าใจกับบทเรียน
ได้มากยิ่งขึ้น 

2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการใน้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนและน่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนอีกทางหนึ่ง 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร เทคนิคการ
น าเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point จัดขึ้นระหว่าง  วันจันทร์ที่ 30 - 31 พฤษภาคม 
2555  ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง  อาคาร 3     (ตึกการโรงแรม   )4  นั้น  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ )ศูนย์พณินยการพระนคร( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรานมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e – University    

 1 . ผลการด าเนินงานด้านการจัดการในภาพรวม 

1.1  ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 30  คน 
    1.2  งบประมาณท่ีได้รับ 25,072  บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน 30 คน  
สิ้นค่าใช้จ่าย 25,072  บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าตอบแทน  7,200 บาท 
ค่าใน้สอย 14,400 บาท 
ค่าวัสดุ   3,472 บาท 

          รวม               25,072         บาท 
 

   1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ที่สุดคือ 4.80  คิดเป็นร้อยละ 96 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน  
 
2 .ผลการประเมินตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใน้ประโยนน์ และ 
    ด้านประสิทธิภาพ 

1.1  ด้านวิทยากร จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.44 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม 
เพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98 

1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
ไปใน้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 88.89 

    1.4  ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.33 
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ผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอและการผลิต

สื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point มีผลการด าเนินงานดังนี้        
 
1. ผลการด าเนินงานด้านการจัดการ 

1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 30 คน และวิทยากร 1 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งสิ้น 30  คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 1.2    จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด     
มีค่าเฉลี่ย  4.80  คิดเป็นร้อยละ  96 
 
 

ผลการประเมิน  
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอและการผลิต

สื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point  ด าเนินการอบรมวันที่  30 - 31 พฤษภาคม 2555 ณ  ห้องผลิตสื่อ    
อีเลิร์นนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการ
พระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปผลได้ดังนี้ 
 
การประเมินผลโครงการ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร 
เทคนิคการน าเสนอและการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวน 30  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอและการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวน 30  คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 30  คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 1 ฉบับ ได้แก่ 
 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร เทคนิคการ
น าเสนอและการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point ลักษณะแบบสอบถาม Online แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ตอนที่   2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
   ตอนที่   3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
    เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย   
  ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

1. ผลการประเมินตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ 
    ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 ด้านวิทยากร จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.72  คิดเป็นร้อยละ 94.44 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ หลังการอบรม อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.90 คิดเป็นร้อยละ 98 

1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม      
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.45  คิดเป็นร้อยละ 88.89 

1.4 ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.62 คิดเป็นร้อยละ  92.33 
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 จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม จ านวน  30  คน รายละเอียดข้อมูลทั่วไป            
 ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
  เพศ 

  
         ชาย 6 20 
         หญิง 24 80 
 อายุงาน 

  
         0-3 ปี  0 0 
         4-8 ปี  9 30 
         9-15 ปี 5 30 
        16-20 ปี 3 10 
        20 ปี ขึ้นไป 9 30 
 การศึกษา 

  
       ปวส. 0 0 
       อนุปริญญา 0 0 
       ปริญญาตร ี 6 20 
       ปริญญาโท 22 73.33 
       ปริญญาเอก 2 6.67 
 สถานะ 

  
       อาจารย ์ 22 73.33 
       บุคลากรสายสนับสนุน 8 26.67 

 

จากตารางที่ 1  มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 30 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  เป็นเพศชายจ านวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 20 เพศหญิงจ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เป็นผู้ที่มีอายุ
งาน 20 ปีขึ้นไป จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุงาน 9 – 15 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และ
4 - 8 ปี จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 30  จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.33  ระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ผู้เข้ารับการอบรมมีต าแหน่งเป็นอาจารย์
มากที่สุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 
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1. ความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 
 ก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการน าเสนอและการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนด้วย Power Point อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.70  คิดเป็นร้อยละ 34 ท าให้บุคลากรไม่
สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.90  คิดเป็นร้อยละ 98  ท าให้สามารถน าความรู้ที่
ได้มาผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด 
 
 

2. การประเมินตนเอง 
 จากผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่างๆ  โดยใช้แบบ
ประเมินผลโครงการ ผลการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 2   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านวิทยากร 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร 

26 
(86.67) 

4 
(13.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.87 
(97.33) 

มาก
ที่สุด 

2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น 

24 
(80.00) 

6 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.80 
(96.00) 

มาก
ที่สุด 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม  
เข้าใจง่าย 

17 
(56.67) 

13 
(43.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.33) 

มาก
ที่สุด 

4. สามารถตอบค าถามไดต้รง
ประเด็น 

17 
(56.67) 

13 
(43.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.33) 

มาก
ที่สุด 

5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม 

22 
(73.33) 

8 
(26.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.73 
(94.67) 

มาก
ที่สุด 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายมีความเหมาะสม 

24 
(80.00) 

6 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.80 
(96.00) 

มาก
ที่สุด 

 รวม      4.72 
(94.44) 

มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.44 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเตรียมตัวและ
ความพร้อมของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.33 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น และ เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96  
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ตารางที่ 3   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
ก่อนการอบรม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(3.33) 

19 
(63.33) 

10 
(33.33) 

1.70 
(34.00) 

น้อย 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

27 
(90.00) 

3 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 
(98.00) 

มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ปรากฏผล ดังนี้ 

          ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ก่อนการอบรมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
1.70  คิดเป็นร้อยละ 34 
         ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้หลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.90  คิดเป็นร้อยละ 98 
          
 
ตารางที ่4   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

12 
(40.00) 

17 
(56.67) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.37 
(87.33) 

มาก 

2. สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้

15 
 (50.00) 

15 
 (50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 
(90.00) 

มากที่สุด 

3. มีความมั่นใจในการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

15 
 (40.00) 

14 
 (56.67) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 
(89.33) 

มาก 

 
รวม 

     4.45 
(88.89) 

มาก 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 88.89ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพ่ือนร่วมงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 มีความมั่นใจในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.33 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 4.37 
คิดเป็นร้อยละ 87.33  
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ตารางที่ 5   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. การให้บริการของเจา้หน้าท่ี 18 
 (60.00) 

12 
 (40.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.60 
(92.00) 

มาก
ที่สุด 

2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหนา้ที ่

17 
 (56.67) 

13 
(43.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.33) 

มาก
ที่สุด 

3. สถานท่ีสะอาดและมีความ
เหมาะสม 

14 
(46.67) 

11 
(36.67) 

5 
(16.67) 

0 
(0.00) 

1 
(3.33) 

4.30 
(86.00) 

มาก 

4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก  
มีความเหมาะสม 

21 
(70.00) 

8 
(26.67) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.67 
(93.33) 

มาก
ที่สุด 

5. ระยะเวลาในการอบรม / 
สัมมนามีความเหมาะสม 

23 
(76.67) 

7 
(23.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.77 
(95.33) 

มาก
ที่สุด 

6. ท่านมีความพึงพอใจในการ
อบรมครั้งนีโ้ดยรวม 

24 
(80.00) 

6 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.80 
(96.00) 

มาก
ที่สุด 

 
รวม 

     4.62 
(92.33) 

มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ระยะเวลาในการอบรม/
สัมมนามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.33  วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ย 4.67  คิดเป็นร้อยละ 93.33 และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4.60  คิดเป็นร้อยละ 92 
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3.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากผู้เข้ารับการอบรมจ านวน จ านวน 30 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 30  คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ตามเป้าหมายแผนการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอ
และผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point ได้ดีขึ้น ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้มาผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุด 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีเอกสารประกอบการอบรม เช่น หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Power Point  
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น คือประมาณ 5 วัน 
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แบบประเมิน 

 

 



 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2555 ส านักวิทยบริการฯ                                                  18 

 

 

 

 

 
           ประมวลภาพ 
              กิจกรรม 
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หลักฐานการ 
น าไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวอย่าง  การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point สร้าง Presentation น าเสนองาน  
            และสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 การสร้าง Presentation ประกอบการบรรยาย  
                ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการสร้างสือ่การสอนที่เหมาะสมกับ         
               ระดับความรู้ผู้เรียน”  
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        ตัวอย่างท่ี 2 การสรา้งสื่อการเรยีนการสอนออนไลน์ “คู่มือการใช้งาน 
                   โปรแกรม Hot Potato” ในระบบการจัดการเรียนการสอน  
                    LMS 
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ตัวอย่างท่ี 3  การสร้าง Presentation ประกอบการบรรยาย รายวิชา English Writing  
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หลักฐาน 
ทางการเงิน 
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