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โครงการงบรายจายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจําป 2554 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช่ือโครงการ โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู หลักสูตร Adobe Encore CS5  &  
Workshop 

       (    )  1.1   การสงเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝงจิตสํานึก 
       (    )  1.2   การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ 
       (  / )  1.3   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา 
       (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
       (    )  1.5   การศึกษา  การศึกษาดูงาน 
       (    )  1.6   อ่ืน ๆ     

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี  
(  / )  1.1  บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
(    )  1.2  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(  / )  1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และ 
  รวมมือกับศิษยเกา) 
(  / )  1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม 
(    )  1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 
(  / )  1.9  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 
 

ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งบยุทธศาสตร) 

            ผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (จํานวน 15 คน)  
             
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................. 
                  ............................................................................................................................... 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
                  ................................................................................................................................ 
            -    การบริการวิชาการ เรื่อง.......................................................................................... 
                 ................................................................................................................................ 
            ความตองการของกลุมเปาหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความตองการของภาครัฐ  
            เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เปนตน)...................................................................... 

ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารอิเล็กทรอนิคส สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนทางไกลผานดาวเทียม กวา 700 
ตอน จาก 62 รายวิชา และ การเรียนการสอนออนไลนหรือ e  -  Learning  Courseware กวา 30  รายวิชา 
โดยไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ี 1 , 5 และ 7 ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. 2550-2554 มุงเนนพัฒนาดานหลักสูตรและระบบการศึกษา  ดานการพัฒนาศักยภาพของผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการใช ICT รวมถึงส งเสริมการผลิตสื ่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน ซ่ึงเปนการวางรากฐานท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน e-University 
 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในการดําเนินการดังกลาวขางตน     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จึงจัดโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู หลักสูตร Adobe Encore CS5  &  Workshop ข้ึน  
จํานวนท้ังสิ้น 3 วัน เพ่ือเตรียมบุคลากรใหเกิดความรู  ความเขาใจ  มีทักษะและความสามารถในการสรางแผน
ภาพยนตรดีวีดีเพ่ือรวบรวมสื่อการสอน ปละแปลงไฟลเพ่ือการนําไปใชกับสื่อการสอนรูปแบบตางๆไดอยางมี
คุณภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค 

1. ฝกอบรมทักษะข้ันสูงใหกับบุคลากรเพ่ือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ  
2. ฝกอบรมทักษะการสรางแผนภาพยนตรดีวีดีเพ่ือรวบรวมสื่อการสอน 
3. ฝกอบรมทักษะการแปลงไฟลภาพยนตรใหสามารถนําไปใชกับสื่อการสอนรูปแบบตางๆ 

 
กลุมเปาหมาย 

1. ฝกอบรมเจาหนาท่ีผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
จํานวน   13  คน 

2. วิทยากรจากหนวยงานภายนอก      จํานวน  1  คน 
3. หลักสูตรฝกอบรม  จํานวน  1  หลักสูตร  แบงเปน  3  วัน   

 
สถานท่ีฝกอบรม 
 หองผลิตสื่ออีเลิรนนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนยพณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลาการฝกอบรม 
 วันท่ี 18 – 20 พฤษภาคม 2554  
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ป 2554 ป 2554 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมวางแผน          
2. จัดทําโครงการ          
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ          
4. ดําเนินโครงการ          
5. ประเมินผลโครงการ          
6. ติดตามการนําความรูไปใชประโยชน          



โครงการฝกอบรมโปรแกรมประยกุต 2554  สํานักวิทยาบริการฯ                                                                         3 
 

งบประมาณ    19,200 บาท  (หนึ่งหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน)  
เบิกจายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืนคาใชจาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 
หลักสูตร  Adobe Encore CS5  &  Workshop 
ระหวาง  วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม 2554 

1. ผูเขารวมอบรม         จํานวน   13   คน 
2. วิทยากรจากหนวยงานภายนอก       จํานวน     1   คน 

รวมท้ังหมด        จํานวน   14   คน   
1. คาตอบแทน  10,800  บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จํานวน  3 วัน 10,800   บาท 
(1 คน x 6 ชม x 600 บาท )  

2. คาใชสอย      8,400 บาท   
คาอาหารวาง        700 บาท จํานวน  3 วัน 2,100     บาท 
(14 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน      2,100 บาท จํานวน  3 วัน 6,300     บาท 
(14 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท) 
 

รวมท้ังส้ิน      19,200 บาท  (หนึ่งหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) 
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจายตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
 
 

หลักสูตร Adobe Encore CS5  &  Workshop 
 

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

วันท่ี 18 
พฤษภาคม 

2554 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

 
 

 
 

พักกลางวัน 
 

 
 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

วันท่ี 19 
พฤษภาคม 

2554 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 
วันท่ี 20 

พฤษภาคม 
2554 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

หลักสตูร Adobe 
Encore CS5  &  

Workshop 

 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554  
 แนะนําโปรแกรม  Adobe Encore เบ้ืองตน 
  - พ้ืนฐานการใชงาน  Adobe Encore  
  - เรียนรูการสรางโปรเจคใน  Adobe Encore 
  - เรียนรูการนําเขาไฟลขอมูล 
  - การแปลงรหัสคลิป และ คุณสมบัติของแผนดิสก 
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วันท่ี 19 พฤษภาคม 2554 
 การสรางเมนูในดีวีดี , การสราง Dynamic Link , การทํางานบนหนาตาง Timeline 
  - เรียนรูคุณสมบัติของเมนู , การสรางเมนู , การเพ่ิมขอความในเมนู 
  - การใชภาพจากโปรแกรม Photoshop 
  - การสรางปุม 
  - การจัดการ Dynamic Link 
  - การสราง Dynamic Link 
  - ทําความรูจักกับหนาตาง Timeline ในโปรแกรม Adobe Encore  
  - การใสเสียงใหกับเมนูดีวีดี 
  - การใส Subtitle ลงในไฟลขอมูล 
 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2554 

การเช่ือมตอไฟลขอมูลกับเมนู , การบันทึกขอมูลลงดีวีดี 
- เรียนรูการเชื่อมตอขอมูล,การแสดงขอมูลซํ้า 
- การแสดงเมนูและการเชื่อมตอไฟลขอมูลกับเมนู 
- เรียนรูการปองกันการก็อบปขอมูล 
- เรียนรูการเขารหัสดีวีดีและการบันทึกขอมูลลงดีวีดี 

 Final Project 
- Final Workshop  
- การนําเสนอผลงาน 
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การประเมินผลโครงการ 
1. การสังเกตการณมีสวนรวม 
2. ทําแบบประเมินผลโครงการเม่ือเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ได  
2. บุคลากรสามารถสรางสรางแผนภาพยนตรดีวีดีเพ่ือรวบรวมสื่อการสอน ไดอยางมีคุณภาพ 
3. บุคลากรสามารถแปลงไฟลภาพยนตรใหสามารถนําไปใชกับสื่อการสอนรูปแบบตางๆ  

 
การรายงานผล 
 รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานท่ีกองนโยบายและแผนกําหนด  และสงรายงานฉบับสมบูรณ
เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
                                                         
 
                                                     ลงชื่อ................................................................ผูเสนอโครงการ 
                                                                            (นายเพชร  สายเสน) 
                                                           รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วันท่ี..................................................................................... 
 
                                                           ลงชื่อ.............................................................หัวหนาหนวยงาน 
                                                                  (ผูชวยศาสตราจารยนิวัตร  จารุวาระกุล) 
                                                           ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วันท่ี..................................................................................... 
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รายช่ือผูเขาอบรม 

๑. นางชลธิชา  สาริกานนท 

๒. นายกิตติ   แยมวิชา 

๓. นางสาวณัฏฐริกา   คลายสงคราม 

๔. นางสาวดลวรรณ   สุทธิวัฒนกําจร 

๕. นางสาวรักอนงค   ชมปรีดา 

๖. นางสาววันธนา   แกวผาบ 

๗. นางสาวสุวลี  บัวสุวรรณ 

๘. นายมงคล   ชนะบัว 

๙. นายภาณุพงศ   พันธบัวหลวง 

๑๐. นางสาวปญญาพร  แสงสมพร 

๑๑. นายปฐมพงศ   จํานงลาภ 

๑๒. นายเพชร  สายเสน 

๑๓. นายกฤษณ จํานงนิตย 

 


