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 รายงานผลการด า เนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี และความคิด
สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ปิดกั้น  ตลอดจนการสร้างพ้ืนฐานการท างานแบบร่วมมือ 
(Collaborative Infrastructure) ให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย  การสร้างบรรยากาศที่ท าให้เอ้ือต่อการสร้าง
แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันทั้งในระดับองค์กร  และระดับพันธมิตรภายนอกเป็นสิ่งจ าเป็น การ
ใช้เว็ปไซต์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้  และผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เกิดแนวคิดใหม่ๆเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมากมาย  ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น เกิดการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 เมษยน 2556              
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม   65  คน    คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  
90,260  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 65  คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.51   
คิดเป็นร้อยละ 90.15 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมี
ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.54 จากการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 หรอืคิดเป็นร้อยละ 90.00 
โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เมษายน 2556 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร  สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย   จ ัดขึ ้นระหว ่า ง วันที่  3 -5 เมษายน 2556 ณ  ศ ูนย ์การ เร ียนรู ้ด ้ว ยตนเอง            
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม           
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  90,260 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  65  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
90,260บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    18,900  บาท    
   ค่าใช้สอย    47,250 บาท    
   ค่าวัสดุ     24,110 บาท 
   รวม     90,260 บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.15  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.31  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.54  ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.50  หรือคิดเป็น
ร้อยละ  90.00  
 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

 
 

 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress  
                   
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) ๑.๑  การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) ๑.๒  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
( / ) ๑.๓  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) ๑.๔  การฝึกศึกษา  การศึกษาดูงาน 
(   ) ๑.๕  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  ๑.๖  อ่ืน ๆ ............................................................................. 

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 ( / ) ๑.๑ บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) ๑.๒  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(   ) ๑.๓  บริหารจัดการเชิงรุก 
(   ) ๑.๔  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
( / ) ๑.๕  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) ๑.๖  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) ๑.๗  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) ๑.๘  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(   ) ๑.๙  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

ความสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
  
  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักกำรและเหตุผล   
โลกปัจจุบันก าลังอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Age) อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สาย

ต่างๆ  เข้ามาเปลี่ยนวิธีการท างานแบบเดิมๆ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น  จึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้เราท างานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
ขณะที่มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญกับความท้าทายกับการท างานใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ “กระบวนการ
ท างาน”,”เทคโนโลยี”, และ “คน”  ที่ยังไม่สามารถให้ทั้งสามองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถพัฒนาให้บุคลากรสร้างผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่  ซึ่ง
ไม่ได้สะท้อนว่าบุคลากรคนนั้น “ท างานหนัก”หรือไม่  หากแต่สะท้อน “ข้อมูล” ที่บุคลากรนั้นต้องเผชิญ
มากกว่าโดยบุคลากรแต่ละคนต้องเสียเวลาไปกับการหาข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ต่อการท างาน  ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  ในยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ  
พูดอีกนัยหนึ่งคือต้องท างานอย่าง “ฉลาดขึ้น” การท างานฉลาดขึ้นไม่ใช่การท างาน “หนักขึ้น”  หาก
หมายถึง “การท างานร่วมกันอย่างฉลาดขึ้น” (Smarter Collaboration) โดยมี 3 หัวใจส าคัญ คือการที่
องค์กรต้องสร้างการเชื่อมโยง (Connect) การร่วมมือกัน (Collaborate) และการสร้างนวัตกรรม 
(Innovate) ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดง
ความสามารถ  และความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ปิดกั้น  ตลอดจนการสร้างพ้ืนฐานการ
ท างานแบบร่วมมือ (Collaborative Infrastructure) ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย  การสร้างบรรยากาศที่
ท าให้เอื้อต่อการสร้างแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันทั้งในระดับองค์กร  และระดับพันธมิตรภายนอก
เป็นสิ่งจ าเป็น การใช้เว็ปไซต์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้  และผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เกิดแนวคิด
ใหม่ๆเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมากมาย  ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้ น 
เกิดการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างเว็ปไซต์ไปใช้สร้างเว็ปไซต์
เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือสร้างเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
๓. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย   ทั้งสิ้น   ๗๕   คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม   จ านวน      ๖๕      คน 
กรรมการ จ านวน        ๗      คน 
วิทยากร  จ านวน        ๓      คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์ การ เรี ยนรู้ ด้ วยตน เอง เท เวศร์   ส านั กวิทยบริ การและ เทคโนโลยีส ารสนเทศ         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    ระหว่างวันที่  ๓ – ๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๔ 

 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๑๕๕๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.จัดท าร่างและรายละเอยีด
โครงการฯ 

            

๒.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

๓.ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

๔.ขออนุมัติโครงการ             
๕.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

๖.ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา             
๗.ติดตาม ประเมิณผลโครงการ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            

๘.รายงานผลการตดิตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน ๑ เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
 
งบประมำณ      ๙๐,๒๖๐ บำท  ( เก้ำหม่ืนสองร้อยหกสิบบำทถ้วน ) 
เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

1. ค่ำตอบแทน    ๑๘,๙๐๐  บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( ๗ ชม. x ๓ วัน  x ๓๐๐ บาท x ๓ คน )   

2. ค่ำใช้สอย    ๔๗,๒๕๐  บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  ๗๕ คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (๖ มื้อ x ๗๕ คน x ๓๐ บาท )   ๑๓,๕๐๐ บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (๓ มื้อ x ๗๕ คน x ๑๕๐ บาท )   ๓๓,๗๕๐ บาท 

 3.ค่ำวัสดุ    ๒๔,๑๑๐  บำท          

             
    รวมทั้งสิ้น         ๙๐,๒๖๐   บำท  (เก้ำหม่ืนสองร้อยหกสิบบำทถ้วน ) 

 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
 
 
 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๕ 

 

 
 
รำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ด้วย 
WordPress เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

วันพุธที่  ๓  เมษำยน  ๒๕๕๖ 
Part ๑ : แนะน ำภำพรวม และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเว็บไซต์รูปแบบใหม่ 

๑. ท าความรู้จักเว็บไซตร์ูปแบบใหม่ (CMS) 
๒. รู้จัก WordPress เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติการ 
๓. ข้อดี - ข้อเสีย ของ WordPress 
๔. ตัวอย่างเว็บไซต์ WordPress ที่น่าสนใจ 

Part ๒ : กำรติดตั้ง WordPress และกำรจัดกำรเบื้องต้น 
๑. ข้อควรรู้ก่อนติดตั้ง WordPress 
๒. สิ่งที่ต้องเตรียม โปรแกรมที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการท างาน WordPress 
๓. การติดตั้ง WordPress แบบ step-by-step 
๔. ภาพรวมและองค์ประกอบ Control Panel 

  ๕. การจัดการปรับค่าเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับผู้ดูแลเว็บ (web admin)     
  
 วันพฤหัสบดีที่  ๔ เมษำยน ๒๕๕๖ 

Part ๓ : เริ่มต้นสร้ำงเว็บไซต์ ด้วย WordPress 
๑. การสร้างและจัดการบทความภายในเว็บไซต์ 
๒. การปรับแต่งบทความด้วย HTML เบื้องต้น  
๓. การปรับแต่งบทความ และเว็บไซตด์้วย Media Library - Gallery  
๔. การสร้างและจัดการ เมนู ใน WordPress อย่างมืออาชีพ 
๕. การใส่ลิงค์ (Link) และใช้ลิงค์อย่างเหมาะสม 

Part ๔ : เสริมลูกเล่น และองค์ประกอบในเว็บไซต์ 
๑. การท างานด้วย Plug-in 
๒. การท างาน facebook, twitter และ youtube 
๓. การสร้าง slide show แอนนิเมชั่น อย่างเว็บมืออาชีพ  
๔. การเก็บค่าสถิตภิายในเว็บ (web stat) 
 

  วันศุกร์ ที่  ๕ เมษำยน  ๒๕๕๖ 
Part ๕ : กำรท ำงำนกับ WordPress Theme 

๑. การจัดการ Theme มาตรฐาน 
๒. การ download ติดตั้ง และใช้งาน Theme ใหม่ 

Part ๖ : ปรับแต่ง SEO ให้ WordPress 
๑. ท าความเข้าใจ SEO เบื้องต้น 
๒. การใช้ WordPress SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ 
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ตำรำงกำรอบรม กำรใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงำนภำยใน มทร.พระนคร 
๓ เมษำยน ๒๕๕๖ รำยละเอียดหลักสูตร 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 

Part ๑ : แนะน ำภำพรวม และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเว็บไซต์รูปแบบใหม่ 
๑. ท าความรู้จักเว็บไซต์รูปแบบใหม่ (CMS) 
๒. รู้จัก WordPress เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติการ 
๓. ข้อดี - ข้อเสีย ของ WordPress 
๔. ตัวอย่างเว็บไซต์ WordPress ที่น่าสนใจ 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๓. ข้อดี - ข้อเสีย ของ WordPress 
๔. ตัวอย่างเว็บไซต์ WordPress ที่น่าสนใจ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

Part ๒ : กำรติดตั้ง WordPress และกำรจัดกำรเบื้องต้น 
๑. ข้อควรรู้ก่อนติดตั้ง WordPress 
๒. สิ่งที่ต้องเตรียม โปรแกรมที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการท างาน WordPress 
๓. การติดตั้ง WordPress แบบ step-by-step 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ๔. ภาพรวมและองค์ประกอบ Control Panel 
๕. การจัดการปรับค่าเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับผู้ดูแลเว็บ (web admin)  

๔ เมษำยน ๒๕๕๖ รำยละเอียดหลักสูตร 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 

Part ๓ : เริ่มต้นสร้ำงเว็บไซต์ ด้วย WordPress 
๑. การสร้างและจัดการบทความภายในเว็บไซต์ 
๒. การปรับแต่งบทความด้วย HTML เบื้องต้น  
๓. การปรับแต่งบทความ และเว็บไซตด์้วย Media Library - Gallery 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๔. การสร้างและจัดการ เมนู ใน WordPress อย่างมืออาชีพ 
๕. การใส่ลิงค์ (Link) และใช้ลิงค์อย่างเหมาะสม 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
Part ๔ : เสริมลูกเล่น และองค์ประกอบในเว็บไซต์ 
๑. การท างานด้วย Plug-in 
๒. การท างาน facebook, twitter และ youtube 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๓. การสร้าง slide show แอนนิเมชั่น อย่างเว็บมืออาชีพ  
๔. การเก็บค่าสถิติภายในเว็บ (web stat) 

๕ เมษำยน ๒๕๕๖ รำยละเอียดหลักสูตร 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. Part ๕ : กำรท ำงำนกับ WordPress Theme 

๑. การจัดการ Theme มาตรฐาน 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒. การ download ติดตั้ง และใช้งาน Theme ใหม ่
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. Part ๖ : ปรับแต่ง SEO ให้ WordPress 

๑. ท าความเข้าใจ SEO เบื้องต้น 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ๒. การใช้ WordPress SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ 
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กำรประเมินผลโครงกำร 

๑. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน   ๖๕  คน 
๒. ความรู้ความเข้าใจ 
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ ๘๕ % 
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๕ % 

วิธีกำรประเมิน 
๑. การสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
๒. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
๓. ตัวชี้วัดด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ ของเป้าหมาย 
๔. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม           

ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
๕. ตัวชี้วัดด้านเวลา การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด 

  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. บุคลากรสามารถพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เสริมสร้างสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน
2556   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  65  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  90,260 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  
90,260 บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    18,900  บาท    
   ค่าใช้สอย    47,250 บาท    
   ค่าวัสดุ     24,110 บาท 
   รวม     90,260 บาท 

 
 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.51  คิดเป็นร้อยละ  90.15   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   65  คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร
อยู่ใน   ระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.31  
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  88.00 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 
89.64  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.50 หรือคิดเป็นร้อยละ  90.00    
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2556 

หลักสูตร  สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้าง
เว็บไซต์ด้วย WordPress ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2556   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุก
หน่วยงาน จ านวน  65  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    65   คน   คิดเป็นรอ้ยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด 
แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลโครงการอบรม หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  65  คน 

 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 40 61.54% 
               หญิง 25 38.46% 
 
 
 
 
 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2556 

หลักสูตร  สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 
 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๐ 

 

ตำรำงท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
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 
 

ประเด็นความคดิเห็น 

ระดบัความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
มากที่สดุ 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สดุ 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 

(ร้อยละ) 
ระดบั 

ด้านวิทยากร 
       

 1. การเตรียมตัวและ
ความพรอ้มของวทิยากร  

39.00  (60.00%) 26.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบาย
เนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น  

38.00  (58.46%) 27.00  (41.54%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.69%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

30.00  (46.15%) 35.00  (53.85%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.46  (89.23%) มาก 

 4. สามารถตอบค าถาม
ได้ตรงประเด็น  

32.00  (49.23%) 33.00  (50.77%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.85%) มาก 

 5. วิทยากรมจี านวน
เพียงพอเหมาะสม  

31.00  (47.69%) 34.00  (52.31%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.54%) มาก 

 6. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
เหมาะสม  

31.00  (47.69%) 34.00  (52.31%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.54%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.52 (90.31%) 
มาก
ที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
       

 1. ความรู ้ความเข้าใจ
ในเรือ่งนีก้่อนการอบรม  

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 65.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู ้ความเข้าใจ
ในเรือ่งนี้หลังการอบรม  

65.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้านการน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน ์        
 1. น าความรูท้ี่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได ้ 

31.00  (47.69%) 34.00  (52.31%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.54%) มาก 

 2. สามารถให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได ้ 

32.00  (49.23%) 33.00  (50.77%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.85%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน า
ความรูท้ี่ได้ไปใช้
ประโยชน ์ 

31.00  (47.69%) 34.00  (52.31%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.54%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.48 (89.64%) มาก 
ด้านประสทิธภิาพ 

       
 1. การให้บริการของ
เจ้าหน้าทีัั  

35.00  (53.85%) 30.00  (46.15%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.54  (90.77%) 
มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน 
อ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่ 

32.00  (49.23%) 33.00  (50.77%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.85%) มาก 

 3. สถานที่สะอาดและ 31.00  (47.69%) 34.00  (52.31%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.54%) มาก 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๑ 

 

มีความเหมาะสม  
 4. วัสดุ / อุปกรณ์ใน
การฝกึ มีความ
เหมาะสม  

32.00  (49.23%) 33.00  (50.77%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.85%) มาก 

 5. ระยะเวลาในการ
อบรม/สมัมนามีความ
เหมาะสม 

32.00  (49.23%) 33.00  (50.77%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.85%) มาก 

 6. ท่านมีความพงึ
พอใจในการอบรมครั้งนี ้ 

33.00  (50.77%) 32.00  (49.23%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.51  (90.15%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.50 (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประมวลภำพกิจกรรม 
 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๓ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๕ 

 

หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ใส่รูปภาพ วีดิโอ เพลง ลงในบทความ wordpress 

รูปภาพ วีดิโอ เพลง หรือสื่อต่าง เช่น รูป flash ที่เราต้องการใส่ลงเข้าไปในบทความของ 
wordpress นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างไร เพราะ wordpress ได้เตรียมเครื่องต่าง ๆเอาไว้ให้เราอย่างครบ
ครัน นอกจากเครื่องมือที่สามารถใส่รูปภาพได้แล้ว ยังเตรียมเครื่อง ที่สามารถตกแต่งรูปภาพของเรา
เบื้องต้นได้อีกด้วย ใส่รูปภาพ วีดิโอ เพลง ลงในบทความ wordpress ได้อย่างไร 

1.ก่อนอ่ืนก็ต้องเตรียมรูปภาพ หรือสื่อที่เราต้องการใส่เก็บไว้ก่อน  ที่ไหนก็ได้ในคอมพิวเตอร์ของเรา
หลังจากนั้น ก็คลิกที่ไอคอนขนาดเล็กที่อยู่เหนือเมนูที่เขียนบทความ โดยจะพบว่าจะมีไอคอนเล็กๆ 4 
ไอคอน อันแรกเป็นไอคอนส าหรับลงรูป อันที่สอง เป็นไอคอนส าหรับลงวีดีโอ อันที่สาม เป็นไอคอน
ส าหรับลงเพลง และอันที่สี่เป็นไอคอนส าหรับสื่ออ่ืนๆ ต้องการลงอะไรก็คลิกเลือกได้เลยครับ  แต่ตัวอย่าง
ของผมในบทความนี้จะเป็นการลงรูปภาพ 

 

 

 

 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๖ 

 

2.จะปรากฎ pop-up ให้เราคลิก “Select Files” เพ่ือเป็นการเลือกไฟล์รูปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๗ 

 

3.เมื่อเราเลือกรูปเสร็จแล้ว ก็จะปรากฎหน้าต่างให้เราตั้งค่ารูปภาพ และใส่รายละเอียด ถ้าต้องการใส่ ก็ให้
ใส่ในช่องที่เตรียมไว้ และถ้าเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่ม “Insert into post” 

 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress ๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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