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รายงานผลการด า เนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเรียนรู้           
หลักสูตร  Graphic Design Advanced   โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้น
ระหว่าง  วันที่  18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  25  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  102,700  บาท (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 25 คน     
คิดเป็นร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.56   
คิดเป็นร้อยละ 91.20 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.53 โดยผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร  Graphic Design Advanced  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย      จัดขึ้นระหว่างวันที่  18 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  102,700 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  34  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
102,700 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    42,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    35,700 บาท    
   ค่าวัสดุ     25,000 บาท 
   รวม    102,700 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.60 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ  100 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.53  หรือคิดเป็นร้อยละ  90.53  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

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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โครงกำรงบประมำณในกำรพัฒนำตำมข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและพัฒนำบุคลำกร 

 ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Graphic Design Advanced 
 
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) 1.1 การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) 1.2 การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 
(√ ) 1.3 การอบรม  การประชุม การสัมมนา (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) 1.4 การฝึกศึกษา การศึกษาดูงาน 
(   ) 1.5 การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  1.6 อ่ืน ๆ ............................................................................ 

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 (   ) 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ 

อาเซียนและนานาชาติ 
(   ) 1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 
(√ ) 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
(   ) 1.4 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
(   ) 1.5 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
(   ) 1.6 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
(   ) 1.7 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(   ) 1.8 พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
(   ) 1.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(   ) 1.10 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
(   ) 1.11 พัฒนาความเข้มแข็งการให้บริการเชิงวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการ 
    เรียนการสอน/การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
(   ) 1.12 พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
(   ) 1.13 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
(   ) 1.14 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน            
              และชุมชน 
(   ) 1.15 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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(   ) 1.16 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
(   ) 1.17 พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
(   ) 1.18 พัฒนาระบบงานบริหารวิจัย 
(   ) 1.19 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน    
   เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 

 
ความสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
 
หลักกำรและเหตุผล   
 เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีทางด้าน คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทมากกับประเทศและองค์กรต่างๆ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสื่อสาร ด้านธุรกิจหรือด้านต่างๆ เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้ามากในประเทศที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีนั้นได้ทุกคนต่าง
แข่งขันกันเพ่ือท าให้หน่วยงานต่างๆ ประสบผลส าเร็จ และได้ก าไรมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบงาน Graphic 
Design Advanced หรือ การออกแบบเพ่ือผลิตงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบนั้นสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ และสามารถท าให้บุคลากรให้หน่วยงานมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม การใช้
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนต่างให้ความส าคัญและสนใจมาก เพราะโฆษณาบางตัวหรือสินค้าบางอย่างใช้
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ดู หรือ ผู้ฟังสามารถเข้าใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนอได้โดยที่ไม่ต้องใช้ค าพูด
ในการอธิบายภาพแทนเรื่องราวต่างๆ ในนั้น การน ากราฟฟิกเข้ามามีบทบาทในการท างานของเรามากขึ้น ท า ให้
หน่วยงานสามารถคิดวิธีที่แปลกใหม่อยู่เสมอและไม่ซ้ าแบบใคร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความทัดเทียมคู่แข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทุกหน่วยงานหรือในองค์กรมักใช้เทคโนโลยีเพ่ือท าให้องค์กรนั้นเกิดผลส าเร็จสูงสุด และท าให้
องค์กรนั้นเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ รู้จักกับการท ากราฟฟิกไม่ใช่เรื่องง่ายหรือยากจนเกินไป 
ปัจจุบันประเทศของเรามีการจัดอบรมแบบนี้บ่อยครั้งเพ่ือให้ สามารถน าไปเปรียบเทียบกับต่างชาติได้ว่าประเทศ
เราสามารถท าให้เป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วโลกได้ ท าให้ด้านธุรกิจเข้ามามีบทบาทมากกับประเทศเรา   
 ดังนั้น ส านักวิทยฯบริการ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Graphic Design Advanced ขึ้นเพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการท ากราฟฟิกการจัดวางองค์ประกอบของการท า
ลูกเล่นหรือค าสั่งต่างๆ น ามาปรับใช้ในการท างานของหน่วยงานให้หน่วยงานสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน ยกระดับคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ 
ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมนี้สามารถท าให้เรารู้เกี่ยวกับ โปรแกรมต่างๆ เช่น การตัดต่อภาพ  การท า
Photoshop การจัดการระบบสี หรือ การใช้โปรแกรมสร้างภาพให้เสมือนของจริงให้ตามต้องการ และการ
ผสมผสานของค าสั่งเพ่ือเพ่ิมลูกเล่นให้แก่ภาพโดยวิธีง่ายและสั้น กะทัดรัด และเชี่ยวชาญในด้านนี้เพ่ิมมากขึ้นจาก
เดิม 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยกระดับความรู้และทักษะในการสร้างงานกราฟฟิคให้แก่ของบุคลากร/อาจารย์ 
2. เพ่ือพัฒนาอาจารย์/บุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการท างานจริงในการออกแบบ

กราฟฟิกแบบมืออาชีพ 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตได้ 

กลุ่มเป้ำหมำย   จ ำนวน 25 คน ประกอบด้วย 
1. อาจารย์  อาจารย์ผู้ต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค  อาจารย์ผู้สอนด้าน

การผลิตสื่อและผู้สอนด้านการออกแบบ graphic เพ่ือท าเว็ปไซต์ เช่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้าน ICT, software, com, admin. 
3. นักวิชาการช่างศิลป์  
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดท าเว็ปไซต์ของหน่วยงานสนับสนุนและคณะ 
     กรรมการ จ านวน      7     คน 

วิทยากร   จ านวน      2     คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2556 รวม 5 วัน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. 2557 
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร 

            

5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมิณผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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งบประมำณ      102,700 บาท  (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
เบิกจ่ายจากงบประมาณในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2557 
 

1. ค่ำตอบแทน    42,000   บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200 บาท x 1 คน )   

2. ค่ำใช้สอย    35,700   บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  34 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x 34 คน x 30 บาท ) 10,200 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5 มื้อ x 34 คน x 150 บาท )   25,500 บาท 

 
3. ค่ำวัสดุ    25,000     บำท          

  
  รวมทั้งสิ้น   102,700  บาท  (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รำยละเอยีดหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Graphic Design Advanced 

ตำรำงกำรอบรม หลักสูตร Graphic Design Advanced 
 

 รำยละเอียดหลักสูตร 

วันจันทร์ 
เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 1 ปรับกระบวนกำรควำมคิดในกำรออกแบบงำนรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ได้งำนกรำฟิกที่มี
เอกลักษณ์  
 

 หัวใจหลักในการออกแบบ ,การจัดวางองค์ประกอบ ให้เหมาะกับงานประเภทต่างๆ 
 ทฤษฎีสี การเลือกใช้คู่สี 
 รู้จักกับไฟล์งานประเภทต่างๆ ที่ต้องน ามาใช้ในงานออกแบบ 
 วิธีการเตรียมไฟล์เพ่ือน ามาใช้ในงานกราฟฟิค 
 แนะน าเทคนิคในการถ่ายภาพ เพ่ือน ามาใช้ประกอบในงานกราฟฟิค 
 การจัดการระบบสี (Color Management System) 
 การแก้ไขปัญหาตัวอักษรภาษาไทย เช่น สระลอย, การตัดค า เป็นต้น 

วันจันทร์ 
เวลา 13.00-16.30 น. 
 

ครั้งที่ 2 วิธีกำรจัดกำรภำพด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 และฝึกเทคนิคกำรตัดต่อภำพ
ชั้นสูง 
 

 เริ่มตน้การใช้งานเครื่องมือ Selection, Pen Tool เพ่ือการตัดต่อภาพ 
 ฝึกการใช้เครื่องมือ Masks, Channels และค าสั่ง Color Range 
 ฝึกใช้ระบบ Quick Mask เพ่ือสร้าง Selection 
 การ Selection ด้วยค าสั่งและเครื่องมือหลายๆ ประเภทร่วมกัน เพ่ือความเหมาะสมของ

รูปภาพ 

วันอังคาร 
เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 3 วิธีกำรปรับแต่งภำพชั้นสูง และสร้ำงภำพให้เสมือนจริง 
 

 ใช้คุณสมบัติของ Layers, Transparency และ Blending Mode ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เรียนรู้การใช้งาน Layer Adjustment ในการปรับแต่งแสงและสี โดยรักษาภาพต้นฉบับ

เดิมไว้ 
 เรียนรู้การซ่อนภาพด้วย Clipping Layer เพ่ือการแสดงผล Layer ตามพ้ืนที่ที่ต้องการ 
 เพ่ิมมิติ ด้วยการสร้างความตื้น-ลึก จัดแสงให้กับภาพ (Depth and Lighting) ด้วย 

Layer Blending 
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วันอังคาร 
เวลา 13.00–16.30 น. 

ครั้งที่ 4 เทคนิคกำร Retouch หน้ำ และกำรสร้ำง Photo Effect 
 

 การผสมผสานเครื่องมือและค าสั่งต่างๆ เพื่อใช้ในการตกแต่งใบหน้า 
 ผสมผสานค าสั่ง Filter เพ่ือเพ่ิมลูกเล่น และสร้างความเหนือจริงให้กับภาพ เช่น การ

สร้างฝน, หิมะ, ควัน, ไฟ และ สร้างแสงพิเศษต่างๆ เป็นต้น 
 

วันพุธ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

ครั้งที่ 5 เทคนิคกำรสร้ำง Brush ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนแบบต่ำงๆ 
 

 เรียนรู้วิธีการสร้าง Brush และปรับตั้งค่าหัวแปรงในรูปแบบต่างๆ 
 การใช้ Path ควบคู่กับเครื่องมือต่างๆ ในการปรับแต่งรูปภาพ 
 การใช้งานร่วมกับระหว่างโปรแกรม Photoshop และ Illustrator 
 การน า Vector จากโปรแกรม Illustrator เข้ามาใช้ใน Photoshop ในรูปแบบของ 

Smart Object 
 

 
 

วันพุธ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

ครั้งที่ 6 ฝึกทักษะกำรใช้งำนโปรแกรม Illustrator CS6 ชั้นสูง 

 

 ทบทวนและเพ่ิมเทคนิคในการใช้เครื่องมือ และPanels ส าคัญ เช่น Panel Stroke, 
Transparency, Pathfinder 

 การจัดการกับเส้น Path เช่น การเชื่อมจุด, การเรียงจุดในแนวระนาบ เป็นต้น 
 ฝึกการใช้ Smart Guides และ Snap เพ่ือการท างานที่แม่นย ามากข้ึน 

   

วันพฤหัสบดี 
เวลา 8.30-12.00 น. 

ครั้งที่ 7 เรียนรู้กำรสร้ำง Brushes, Symbols, Graphic Styles และ Patterns 
 

 ฝึกสร้าง Brush และ Symbols เพ่ิม เพ่ือใช้งานตามความต้องการ และเหมาะสมกับการ
ออกแบบ 

 การสร้างรูปแบบ Effect ด้วย Graphic Styles และแก้ไขวัตถุด้วย Appearance 

 การสร้างลวดลาย Patterns เพ่ิมใน Swatches 
 

กำรใช้งำนร่วมกันระหว่ำงโปรแกรม Illustrator และ Photoshop 
 การน า Path จากโปรแกรม Photoshop เข้ามาใช้งานใน Illustrator 

 
 

วันพฤหัสบดี 
เวลา 13.00-16.30 น. 

ครั้งที่ 8 Workshop   
กำรน ำควำมรู้ในเรื่องของศิลปะกำรออกแบบ และเครื่องมือที่ได้เรียนรู้มำ  เพ่ือน ามาออกแบบ
ภาพประกอบ (ตามหัวข้อที่ก าหนดในห้องเรียน)  โดยค านึงถึงการจัดวางองค์ประกอบ, แนวความคิด, 
กระบวนการท างานที่ถูกต้องตามขั้นตอนการออกแบบ และใช้เครื่องมือและค าสั่งต่าง  ๆให้เกิดประโยชน์ 
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วันศุกร์ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

ครั้งที่ 9 เรียนรู้แนวคิดกำรออกแบบประชำสัมพันธ์ทำงเว็ปไซต์ และเลือกใช้สื่อให้ตรงตำม
ควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ 
 

 แนวคิดการออกแบบประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ ในรูปแบบของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ,
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์, แผ่นป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์  และใบปลิว (Leaflets) 
เป็นต้น 

 วิเคราะห์ข้อดี – เสียของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ 

 การจัดท า Artwork และการวาง Layout ด้วยระบบ Grids 
 

วันศุกร์ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

ครั้งที่ 10 กำรเลือกสื่อ และกำรเลือกข้อมูลสี (Color Profile) ให้เหมำะสมกับประเภทของสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 แนวคิดการออกแบบแผ่นโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์  
 เลือกรูปแบบการตามความเหมาะสมของข้อมูล 
 การวางต าแหน่งหน้า (Dummy) ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 การจัดท า Artwork และการวาง Layout 
 วิธีการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับงานและแนวคิดการออกแบบ 
 การเลือกข้อมูลสี ให้เหมาะสมกับกระดาษ 

 
กำรท ำ Presentation และ Portfolio 

 วิธีการพรีเซนต์งานให้มีความน่าสนใจ 
 ค าแนะน า และเทคนิคพิเศษเพ่ิมเติมจากวิทยากร 

 
 

 
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 25 คน 
2. ความรู้ความเข้าใจ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85% 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

- น าความรู้ทักษะไปพัฒนาออกแบบ graphic เว็ปไซต์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 
- น าความรู้ทักษะไปสอนนักศึกษาในการออกแบบ graphic ของผลิตภัณฑ์ ออกแบบ graphic สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้านสื่อสารมวลชน  ออกแบบ graphic ส าหรับเว็ปไซต์  ออกแบบ graphic เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรม 
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วิธีกำรประเมิน 
1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้ และทักษะในการออกแบบงานกราฟฟิกมากยิ่งขึ้น 
2. อาจารย์สามารถออกแบบงาน graphic และสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถด้านการออกแบบ 

graphic ได้อย่างมืออาชีพ 
3. ยกระดับมาตรฐานการออกแบบงาน graphic ของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นน า 

กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลักสูตร Graphic Design Advanced  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556          
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  34  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  102,700 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  102,700 บำท     
ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  42,000  บาท   
   ค่าใช้สอย  35,700  บาท 
   ค่าวัสดุ   25,000  บาท 
   รวม           102,700  บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.56  คิดเป็นร้อยละ 91.20   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  25 คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.60 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ทีอ่บรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 90.93  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ     
อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.53 หรือคิดเป็นร้อยละ  90.53    
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  Graphic Design Advanced 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Graphic Design 
Advanced ระหว่างวันที่ 11-55 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง ส านักวิทยบริการ            
และเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 34 คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน  25 คน   
คิดเป็นร้อยละ   100   ของผู้เขา้อบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  Graphic Design Advanced 
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แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร Graphic Design Advanced 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  25  คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 16 64% 
               หญิง 9 36% 
 
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 
 
 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
มำกที่สุด 

(ร้อยละ) 

มำก 

(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 

(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร  10.00  (40.00%) 15.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 
 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเดน็  

10.00  (40.00%) 15.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย  11.00  (44.00%) 14.00  (56.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเดน็  15.00  (60.00%) 10.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมจี านวนเพียงพอเหมาะสม  14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม  12.00  (48.00%) 13.00  (52.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.60%) มาก 
รวมทั้งหมด  

     
4.48 (89.60%) มาก 

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
       

 1. ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งนีก้อ่นการอบรม  0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 25.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งนี้หลังการอบรม  25.00  (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 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์

       
 1. น าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  16.00  (64.00%) 9.00  (36.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.64  (92.80%) มาก
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ที่สุด 
 2. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เพือ่น
ร่วมงานได้  

16.00  (64.00%) 9.00  (36.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.64  (92.80%) 
มาก
ที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์  9.00  (36.00%) 16.00  (64.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.36  (87.20%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.55 (90.93%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บรกิารของเจ้าหน้าทีัั  17.00  (68.00%) 8.00  (32.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.68  (93.60%) 
มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่ 

10.00  (40.00%) 15.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม  10.00  (40.00%) 15.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความเหมาะสม  14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพงึพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.53 (90.53%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

1. ใช้ แสดงผลงานด้วยภาพแทนการแสดงด้วยข้อความ ซึ่งช่วยให้เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจมากกว่า หลาย
หน่วยงานเลือกใช้วิธีนี้ส าหรับแนะน าหน่วยงาน เสนอโครงการและแสดงผลงาน 

2. ใช้แสดงแผนที่ แผนผัง และภาพของสิ่งต่างๆซึ่งภาพเหล่านี้ไม่สามารถแสดงในลักษณะอ่ืนได้ นอกจากการ
แสดงด้วยภาพเท่านั้น 

3. ใช้ในการออกแบบทางด้านต่างๆ เช่นออกแบบบ้าน รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า และ
เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งสามารถท าได้รวดเร็วสวยงามและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะงานออกแบบที่มี 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพ่ือเปรียบเทียบหาแบบที่เหมาะสมที่สุด การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกจะช่วย
ให้เกิดความสะดวกและท าได้รวดเร็วมาก 

4. ได้มีการน าคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยทางการด้านเรียนการส อน โดยเฉพาะในวิชาที่ต้องใช้ภาพแผนผัง 
หรือแผนที่ประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถแสดงภาพส่วนประกอบและการท างานของเครื่องยนต์ 
หรือเครื่องมือที่มีความสลับซับซ้อนให้เห็นได้ง่ายขึ้น 

5. คอมพิวเตอร์กราฟิกถูกน ามาใช้ในการจ าลองสถานการณ์เพ่ือ หาค าตอบว่า ถ้าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างนี้
และจะเกิดอะไรขึ้น เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ทดสอบว่าถ้ารถยนต์รุ่นนี้พุ่ง เข้าชนก าแพงด้วยความเร็ว 40 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเกิดความเสียหายที่บริเวณไหน ผู้โดยสารจะเป็นอย่างไร การจ าลองสถานการณ์
ด้วยคอมพิวเตอร์การฟิกช่วยให้ทราบผลได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ท าให้เกิดอันตราย 

6. คอมพิวเตอร์กราฟิกสามารถน ามาสร้างภาพนิ่ง ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ และรายการวิดีโอ ได้มีภาพยนตร์
แนววิทยาศาสตร์หลายเรื่องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างฉากและตัง ละคร ซึ่งท าให้ดูสมจริงได้ดีกว่าการ
สร้างด้วยวิธีอ่ืน 

7. คอมพิวเตอร์กราฟิกท่ีมีผู้รู้จัก และนิยมใช้กันมากคงจะได้แก่ เกมส์คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันนี้คงมีคน
จ านวนน้อยเท่านั้นที่ไม่เคยเห็นหรือรู้จักเกมส์ คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหนึ่งที่ท าให้เกมส์สนุกและ
น่าสนใจก็คือ ภาพของฉากและตัวละครในเกมซึ่งสร้างโดยคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตร Graphic Design Advanced 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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