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โครงการงบรายจายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจําป 2554 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช่ือโครงการ โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู หลักสูตร คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการ
ตกแตงภาพ 

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

ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ เปนหนึ่งในสี่พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน และในปจจุบันการจัดการเรียน
การสอนออนไลนนับวาเปน การเรียนการสอนที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา 
ดังนั ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงสนับสนุนใหมีมาตรการในการจัดการเรียนรู เพื ่อ
เสริมสรางและซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา ไดแกการพัฒนา e-Learning เพื่อการสอนซอมเสริมแก
นักศึกษา  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทําโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู หลักสูตร คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการตกแตงภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย ใหมีทักษะและ
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนออนไลนไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ี 1 , 5 และ 7 
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554 โดยแบงการอบรมออกเปน 2 วัน 
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สรางสรรคงานกราฟก และนํามาใชประกอบกับ
สื่อการสอนออนไลนไดอยางสมบูรณ 
 
วัตถุประสงค 

1. ฝกอบรมทักษะการใชโปรแกรมสรางงานกราฟก เพ่ือสรางงานกราฟกรูปแบบตางๆสําหรับประกอบสื่อ
การเรียนการสอน 

2. ฝกทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เพ่ือประกอบในบทเรียน
อีเลิรนนิง 

3. ฝกทักษะการนํางานกราฟกรูปแบบตางๆ เขาสูบทเรียนเพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิรนนิง 
 
กลุมเปาหมาย 

1. ฝกอบรมคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน   21  คน 
2. คณะกรรมการ        จํานวน   5    คน 
3. วิทยากรจากภายนอก                                              จํานวน   1    คน 
4. หลักสูตรฝกอบรม           จํานวน   1   หลักสูตร   

 
สถานท่ีฝกอบรม 
 หองผลิตสื่ออีเลิรนนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนยพณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลาการฝกอบรม 
 ระหวางวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2554 จํานวน  2 วัน  
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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. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ          
4. ดําเนินโครงการ          
5. ประเมินผลโครงการ          
6. ติดตามการนําความรูไปใชประโยน          

 
งบประมาณ      21,600 บาท   (สองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)  
เบิกจายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืนคาใชจาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 
หลักสูตร  คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการตกแตงภาพ 
ระหวาง  วันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2554 

1. คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    จํานวน   21   คน 
2. คณะกรรมการ        จํานวน     5   คน 
3. วิทยากรจากภายนอก        จํานวน     1   คน 

รวมท้ังหมด        จํานวน   27   คน  
1. คาตอบแทน  7,200  บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จํานวน  2 วัน 7,200   บาท 
(1 คน x 6 ชม x 600 บาท )  

2. คาใชสอย      10,800 บาท   
คาอาหารวาง        1,350 บาท จํานวน  2 วัน 2,700     บาท 
(27 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน        4,050 บาท จํานวน  2 วัน 8,100     บาท 
(27 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท)  

3. คาวัสดุ (ตามเอกสารท่ีแนบ)   จํานวน   3,600   บาท 
 

รวมท้ังส้ิน                    21,600 บาท   (สองหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)  
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจายตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
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หลักสูตร คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการตกแตงภาพ 

 

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

วันท่ี 23 
พฤษภาคม 

2554 

หลักสตูร 
คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการตกแตงภาพ 

หลักสตูร 
คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการตกแตงภาพ 

 
 

พักกลางวัน 
 

หลักสตูร 
คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการตกแตงภาพ 

หลักสตูร 
คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการตกแตงภาพ 

วันท่ี 24 
พฤษภาคม 

2554 

หลักสตูร 
คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการตกแตงภาพ 

หลักสตูร 
คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการตกแตงภาพ 

หลักสตูร 
คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการตกแตงภาพ 

หลักสตูร 
คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการตกแตงภาพ 

 
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 

การทํางานกราฟกดวยโปรแกรมประยุกต 
- สวนประกอบหลักของโปรแกรมสรางงานกราฟก 
- การสรางงานใหมดวยคําสั่ง New  
- เครื่องมือการเปดไฟลกกราฟกแบบใหม Bridge 

การเลือกแบบตางๆ( Selection ) และการจัดการมุมมอง 
     - รูจักกับSelection แบบตางๆ 
     - การสราง selection แบบอิสระ แบบเรขาคณิต 
     - การสราง selection แบบอ่ืนๆทีสามารถทําไดในโปรแกรมสรางงานกราฟก ,การเพ่ิมหรือลบ    

selection 
- การใช เครื่องมือในการจัดการมุมมองภาพ zoom tool, hand tool 

เครื่องมือวาดภาพ 
- การใชพูกันวาดภาพ,การเลือกหัวแปรง,การเลือกสีโฟรกราวนและแบ็คกราวน 
- การปรับแตงขอบ selection ใหฟง 
- การวาดเสนดวยดินสอ 
- การเลือกใชหัวแปรงแบบตางๆ 
- การเลือกสีจาก Swatches 

เครื่องมือตกแตงภาพ 
- การซอมภาพทีเสียหายดวยเครื่องมือปะแตงภาพ 
- การคัดลอกพ้ืนผิวดวย Stamp tool และ Pattern Stamp tool 
- การลบภาพดวยยางลบ 
- การไลสีแบบตางๆดวย Gradient tool 
- การทําใหภาพเบลอจากการพนดวย Blur Tool 
- การทําใหภาพคมชัด จากการพนดวย Sharpen Tool 
- การเกลี่ยภาพลบรอยเปอนดวย Smudge Tool 
- การเพ่ิมความขาวและสดใสในภาพดวย Dodge Tool 
- การเพ่ิมความเขมและคล้ําในภาพดวย Burn Tool 
- การทําใหภาพซีดจางดวย Sponge Tool 
- การยอนกลับการกระทําตางๆจาก History 
- การยอนกลับการกระทําตางๆจาก History Brush 
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วันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 (ตอ) 
เครื่องมือสรางภาพ Vector 

- การสรางรูปรางตางๆเชน Rectangle , Polygon , Round Rectangle 
- การเปลี่ยนสีใหกับรูปรางทีสรางการสรางเสน line tool 
- การสรางรูปรางอิสระ Custom Shape Tool 
 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2554 
การใชงานเลเยอร (Layer) 

- การทํางานกับเลเยอร 
- การจัดเรียงลําดับเลเยอร / การล็อคเลเยอร/การลบหรือเพ่ิมเลเยอร  
- ใส Effect ใหกับวัตถุท่ีอยูในเลเยอร 

การพิมพขอความและตัวอักษร 
- พิมพขอความในโปรแกรมสรางงานกราฟก และการจัดรูปแบบตางๆใหกับตัวอักษร 
- การสรางตัวอักษรแบบพิเศษดวย wrap tool 

การปรับแตงรูปรางใหกับภาพในโปรแกรมสรางงานกราฟก 
- เรียนรูการใชคําสั่งในการปรับแตงรูปทรงดัวย Transform และ Free Transform 
- การหมุน, การยอ-ขยาย, การยืดภาพและอ่ืนๆโดยการกรอกตัวเลขเพ่ือกําหนดคาหรือกําหนดเอง 
- การบิดเอียงภาพดวยคําสั่ง Distort ,การปรับแตงมิติใหภาพดวยคําสั่ง Perspective 
- ใส Style ใหกับภาพใน Layer 

ใชฟลเตอรเพ่ือสรางงาน 
-  คืออะไรและใชงานอยางไร 
- การปรับแตงภาพดวย Filter แบบตางๆ 

ปรับแตงและจัดการสีจากภาพถาย 
- ปรับความสวางและความชัด ( Brightness / Contrast ) 
-  การปรับสีของภาพดวย Color Balance 
- ปรับสีของภาพดวย Hue and Saturation 
- ปรับภาพดวยคําสั่ง Curve3 

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

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยสามารถใชโปรแกรมสรางงานกราฟก เพ่ือสรางงานกราฟกรูปแบบตางๆสําหรับประกอบสื่อ
การเรียนการสอนได 

2. คณาจารยสามารถสรางสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนรูปแบบตางๆ 
เพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิรนนิง 

3. คณาจารยสามารถนําสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เขาสูบทเรียนเพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิรนนิง 
 
การรายงานผล 
 รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานท่ีกองนโยบายและแผนกําหนด  และสงรายงานฉบับสมบูรณ
เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
 
     ลงชื่อ                                            ผูเสนอโครงการ 
                                                                            (นายเพชร  สายเสน) 
                                                           รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วันท่ี......................................................................................... 
 
                                                      ลงชื่อ                                            หวัหนาหนวยงาน 
                                                                  (ผูชวยศาสตราจารยนิวัตร  จารุวาระกุล) 
                                                           ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วันท่ี..................................................................................... 
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รายช่ือคณะกรรมการ 

๑. นายเพชร สายเสน 
๒. นางสาวณัฏฐริกา  คลายสงคราม 
๓. นายกฤษณ จํานงนิตย 
๔. นางสาวรักอนงค  ชมปรีดา 
๕. นางสาววันธนา  แกวผาบ 

 
รายช่ือผูเขาอบรม 

๑. นายสมชาย  เหลืองสด     

๒. ผศ.จุฑาทิพ  รัตนะนราพันธ    

๓. ผศ.ปานทิพย  ผดุงศิลป     

๔. นางสาววไลภรณ  สุทธา     

๕. นางสาวประพาฬภรณ  ธีรมงคล 

๖. นางสาวอัชชา  ศิริพันธุ 

๗. นางสาวไตรถิกา  พิชิตเดช 

๘. นางสาวณัฐชยา  เปยแกว 

๙. ผศ.อภิญญา  มานะโรจน 

๑๐. วาท่ีรอยตรีจักราวุธ  ภูเสน 

๑๑. นางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย 

๑๒. นายสําเริง  รักซอน 

๑๓.  นายนิโรจน  เงินพรหม 

๑๔.  นางชลธิชา  สาลิกานนท 

๑๕.  นายรัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ 

๑๖.  นางสาวปญญาพร  แสงสมพร 

๑๗.  นายภาณุพงศ  พันธบัวหลวง 

๑๘.  นายปฐมพงศ  จํานงลาภ 

๑๙.  นายมงคล  ชนะบัว 

๒๐.  นางสาวสุวลี  บวัสุวรรณ 

๒๑.  นางสาวปริญญ  โชคอุดมไพศาล 
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