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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสา รสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย Wordpress โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       มีผู้เข้าอบรม  74  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  80,010  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 48  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.42   คิดเป็น
ร้อยละ 88.33 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 4.17     
คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.42 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.08 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กุมภาพันธ์ 2555 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร   สร้างเว็ปไซต์ด้วย Wordpress ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย   จัดขึ้นระหว่างวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2555  - 8  กุมภาพันธ์ 2555   ณ  ศูนย์การ
เรียนรู ้ด้วยตนเอง   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  
ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  80,010 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  65  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
80,010  บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    25,200  บาท    
   ค่าใช้สอย    44,400 บาท    
   ค่าวัสดุ     10,410 บาท 
   รวม     80,010 บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.51  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03  คิดเป็นร้อยละ 80.68  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13  คิดเป็นร้อยละ 
82.59  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.41   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.23  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  84.51    
 
 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 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
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โครงการงบยุทธศาสตร์เงินงบประมาณประจ าปี 2555 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
หลักสูตร  สร้างเว็ปไซต์ด้วย Wordpress 

                   
ลักษณะของโครงการ 

(   ) 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 ............................................................................. 
 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 ( / ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) 1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(   ) 1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(   ) 1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
( / ) 1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) 1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) 1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(   ) 1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักการและเหตุผล   

 โลกปัจจุบันก าลังอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสาร ( Information Age) อินเตอร์เน็ต 
เทคโนโลยีไร้สายต่างๆ  เข้ามาเปลี่ยนวิธีการท างานแบบเดิมๆ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพิมประสิทธิภาพในการท างานและขีดความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  จึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้เราท างานได้อย่างชาญฉลาด
มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ขณะที่มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญกับความท้าทายกับการท างานใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 
“กระบวนการท างาน”,”เทคโนโลยี”, และ “คน”  ที่ยังไม่สามารถให้ทั้งสามองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถพัฒนาให้บุคลากรสร้างผลงานออกมาได้อย่าง
เต็มที่  ซึ่งไม่ได้สะท้อนว่าบุคลากรคนนั้น “ท างานหนัก”หรือไม่  หากแต่สะท้อน “ข้อมูล” ที่บุคลากรนั้น
ต้องเผชิญมากกว่าโดยบุคลากรแต่ละคนต้องเสียเวลาไปกับการหาข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ต่อการท างาน  ไม่
สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  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  และความคิดสร้าสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ปิดกั้น  ตลอดจนการสร้างพ้ืนฐานการ
ท างานแบบร่วมมือ (Collaborative Infrastructure) ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย  การสร้างบรรยากาศที่
ท าให้เอื้อต่อการสร้างแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันทั้งในระดับองค์กร  และระดับพันธมิตรภายนอก
เป็นสิ่งจ าเป็น การใช้เว็ปไซต์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้  และผลการด าเนินของหน่วยงาน เกิดแนวคิดใหม่ๆ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมากมาย  ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น เกิด
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างเว็ปไซต์ไปใช้สร้างเว็ปไซต์
เผยแพร่ข้อมดผลการด าเนินงานผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสร้างเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
3. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 
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กลุ่มเป้าหมาย   ทั้งสิ้น    74  คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม        จ านวน     60     คน  
กรรมการ      จ านวน     10     คน 
วิทยากร       จ านวน       4     คน 

สถานที่ด าเนินงาน 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลาด าเนินงาน     ระหว่างวันที่  6-8  กุมภาพันธ์  2555 
 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปี 2555 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 
1. ประชุมวางแผน 

         

 
2. จัดท าโครงการ 

         

 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

         

 
4. ด าเนินโครงการ 

         

 
5. ประเมินผลโครงการ 

         

 
6. ติดตามการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
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งบประมาณ   80,010 บาท     (แปดหม่ืนสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 

1. ค่าตอบแทน    25,200 บาท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 3 วัน  x 300  บาท x 4 คน)   

2. ค่าใช้สอย    44,400 บาท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  30 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (6 มื้อ x 74 คน x 25 บาท)        11,100    บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (3  มื้อ x 74  คน x 150 บาท)        33,300     บาท 

3.   ค่าวัสดุ           10,410 บาท 

                รวมทั้งสิ้น 80,010 บาท     (แปดหม่ืนสิบบาทถ้วน) 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 

เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ด้วย 
Wordpress เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

วันจันทร์ที่  6  กุมภาพันธ์  2555 
: แนะน าภาพรวม และท าความเข้าใจ เรื่องเว็บรูปแบบสมัยใหม่ 

1. ท าความรู้จัก เว็บรูปแบบสมัยใหม่ (CMS) 
2. รู้จัก WordPress เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติการ 
3. ข้อดี - ข้อเสีย  
4. ตัวอย่างเว็บ WordPress ที่น่าสนใจ 

 
: การติดตั้ง WordPress และการจัดการเบื้องต้น 

1. ข้อความรู้ ก่อนติดตั้ง WordPress 
2. สิ่งที่ต้องเตรียม โปรแกรมที่จ าเป็น และรองรับการท างาน WordPress 
3. การติดตั้ง WordPress แบบ step-by-step 
4. ภาพรวม และองค์ประกอบภายใน หน้า Control Panel ของ WordPress 
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5. การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จ าเป็นส าหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin) 
  
      
  วันอังคารที่  7 กุมภาพันธ์  2555 

: เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress 
1. การสร้าง และจัดการ บทความ ภายในเว็บ 
2. การปรับแต่งบทความ ด้วยการใช้รูปแบบ HTML เบื้องต้น (เฉพาะส่วนที่จ าเป็น ไม่  
เน้นเขียนโปรแกรม) 
3. การปรับแต่งบทความ และหน้าตาเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือ Media Library - Gallery 
(รวมภาพ เสียง ไฟล์วีดิโอ) 
4. การสร้าง และจัดการ เมนูต่างๆ ใน WordPress ให้เหมือนเมนู มืออาชีพ 
5. การใส่ลิงค์ (Link) และใช้ลิงค์ อย่างเหมาะสม 

 
: เสริมลูกเล่น และองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บ 

1. การท างานด้วย Plug-in ต่างๆ 
2. การท างานร่วมกับ social network ค่ายดังต่างๆ อาทิ facebook, twitter, 
youtube เป็นต้น 
3. การสร้าง slide show แอนนิเมชั่น แบบเว็บมืออาชีพ  
4. การเก็บค่าสถิติ ต่างๆ ภายในเว็บ (web stat 
 

  วันพุธ ที่  8 กุมภาพันธ์  2555 
: การท างานกับ WordPress Theme (template - แม่แบบ) 

1. การจัดการ Theme มาตรฐาน 
2. การ download ติดตั้ง และใช้งาน Theme ใหม่ 

 
: ปรับแต่ง SEO ให้ WordPress 

1. ท าความเข้าใจ SEO เบื้องต้น 
2. ใช้เครื่องมือ WordPress SEO ต่างๆ ปรับเว็บไซต์ WordPress ให้แรงขึ้น ได้ 
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ก าหนดการอบรมสร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress 

6 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Part 1 : แนะน าภาพรวม และท าความเข้าใจ เรื่องเว็บรูปแบบสมัยใหม่ 

1. ท าความรู้จัก เว็บรูปแบบสมัยใหม่ (CMS) 
2. รู้จัก WordPress เบื้องต้น ก่อนปฏิบัติการ 

10.30– 12.00 3. ข้อดี - ข้อเสีย  
4. ตัวอย่างเว็บ WordPress ที่น่าสนใจ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 Part 2 : การติดตั้ง WordPress และการจัดการเบื้องต้น 

1. ข้อความรู้ ก่อนติดตั้ง WordPress 
2. สิ่งที่ต้องเตรียม โปรแกรมที่จ าเป็น และรองรับการท างาน WordPress 
3. การติดตั้ง WordPress แบบ step-by-step 

14.30 – 16.30 4. ภาพรวม และองค์ประกอบภายใน หน้า Control Panel ของ WordPress 
5. การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จ าเป็นส าหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin) 

7 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Part 3 : เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress 

1. การสร้าง และจัดการ บทความ ภายในเว็บ 
2. การปรับแต่งบทความ ด้วยการใช้รูปแบบ HTML เบื้องต้น (เฉพาะส่วนที่จ าเป็น ไม่
เน้นเขียนโปรแกรม) 
3. การปรับแต่งบทความ และหน้าตาเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือ Media Library - Gallery 
(รวมภาพ เสียง ไฟล์วิดิโอ) 

10.30 – 12.00 4. การสร้าง และจัดการ เมนูต่างๆ ใน WordPress ให้เหมือนเมนู มืออาชีพ 
5. การใส่ลิงค์ (Link) และใช้ลิงค์ อย่างเหมาะสม 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 Part 4 : เสริมลูกเล่น และองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บ 

1. การท างานด้วย Plug-in ต่างๆ 
2. การท างานร่วมกับ social network ค่ายดังต่างๆ อาทิ facebook, twitter, 
youtube เป็นต้น 

14.30 – 16.30 3. การสร้าง slide show แอนนิเมชั่น แบบเว็บมืออาชีพ 
4. การเก็บค่าสถิติ ต่างๆ ภายในเว็บ (web stat) 
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8 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Part 5 : การท างานกับ WordPress Theme (template - แม่แบบ) 

1. การจัดการ Theme มาตรฐาน 

10.30– 12.00 2. การ download ติดตั้ง และใช้งาน Theme ใหม ่

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 Part 6 : ปรับแต่ง SEO ให้ WordPress 

1. ท าความเข้าใจ SEO เบื้องต้น 

14.30 – 16.30 2. ใช้เครื่องมือ WordPress SEO ต่างๆ ปรับเว็บไซต์ WordPress ให้แรงขึ้น ได้ 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
 
การประเมินผลโครงการ 

1. การสังเกตุการณ์การมีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
3. ตัวชี้วัดด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
4. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วมไม่ต่ ากว่า 

3.50 
5. ตัวชี้วัดด้านเวลา การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด  

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรสามารถพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตร  สร้างเว็ปไซต์ด้วย Wordpress   
ระหว่าง  วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน     

ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  74  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  80,010 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  80,010 
บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  25,200  บาท   
   ค่าใช้สอย  44,400  บาท 
   ค่าวัสดุ   10,410  บาท 
   รวม           80,010  บาท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.42  คิดเป็นร้อยละ  87.08   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   48  คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่
ใน   ระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.19  คิดเป็นร้อยละ 83.68   
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละ  83.33 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.36 หรือคิดเป็นร้อยละ  87.08    
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร    สร้างเว็ปไซต์ด้วย Wordpress 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรสร้างเว็ป
ไซต์ด้วย Wordpress ระหว่างวันที่  6-8   กุมภาพันธ์  2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  
74  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    74   คน   คิดเปน็ร้อยละ   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 สร้างเว็ปไซต์ด้วย Wordpress 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  48  คน 

 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 26 54.17% 
               หญิง 22 45.83% 

 
 
 
 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  สร้างเว็ปไซต์ด้วย Wordpress 
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ตารางท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
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 
ปค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มากที่สุด 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้านวิทยากร 
       

1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร  

16.00  (33.33%) 29.00  (60.42%) 3.00  (6.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.27  (85.42%) มาก 

2. สามารถอธบิายเนื้อหา
ได้ชัดเจนและตรงประเด็น  

20.00  (41.67%) 26.00  (54.17%) 2.00  (4.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.50%) มาก 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

18.00  (37.50%) 23.00  (47.92%) 7.00  (14.58%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.23  (84.58%) มาก 

4. สามารถตอบค าถามได้
ตรงประเด็น  

17.00  (35.42%) 27.00  (56.25%) 3.00  (6.25%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 4.25  (85.00%) มาก 

5. วิทยากรมีจ านวน
เพียงพอเหมาะสม  

22.00  (45.83%) 18.00  (37.50%) 8.00  (16.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.29  (85.83%) มาก 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

11.00  (22.92%) 14.00  (29.17%) 20.00  (41.67%) 3.00  (6.25%) 0.00  (0.00%) 3.69  (73.75%) มาก 

Total  
     

4.19 (83.68%) มาก 
ด้านความรู้ความเขา้ใจ 

       
1. ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองนี้ก่อนการอบรม  

6.00  (12.50%) 12.00  (25.00%) 9.00  (18.75%) 13.00  (27.08%) 8.00  (16.67%) 2.90  (57.92%) 
ปาน
กลาง 

2. ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองนี้หลังการอบรม  

15.00  (31.25%) 27.00  (56.25%) 5.00  (10.42%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 4.17  (83.33%) มาก 

Total  
     

3.54 (70.63%) มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์        
1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได ้ 

18.00  (37.50%) 25.00  (52.08%) 5.00  (10.42%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.27  (85.42%) มาก 

2. สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงาน
ได้  

13.00  (27.08%) 21.00  (43.75%) 14.00  (29.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 3.98  (79.58%) มาก 

3. มีความมั่นใจการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์ 

20.00  (41.67%) 21.00  (43.75%) 6.00  (12.50%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 4.25  (85.00%) มาก 

Total  
     

4.17 (83.33%) มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 

       
1. การให้บริการของเจ้า
หน้าทีัั  

18.00  (37.50%) 28.00  (58.33%) 2.00  (4.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.33  (86.67%) มาก 
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2. การประสานงาน 
อ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่ 

22.00  (45.83%) 23.00  (47.92%) 3.00  (6.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (87.92%) มาก 

3. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม  

25.00  (52.08%) 21.00  (43.75%) 2.00  (4.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.58%) มาก 

4. วัสดุ / อปุกรณ์ในการ
ฝึก มีความเหมาะสม  

27.00  (56.25%) 19.00  (39.58%) 2.00  (4.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.42%) 
มาก
ที่สุด 

5. ระยะเวลาในการ
อบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

12.00  (25.00%) 24.00  (50.00%) 11.00  (22.92%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 3.98  (79.58%) มาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจใน
การอบรมครั้งนี้  

21.00  (43.75%) 26.00  (54.17%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.33%) มาก 

Total  
     

4.36 (87.08%) มาก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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การน าวีดีโอจาก youtube มาแสดงบนบล็อก wordpress 

1. Log in เข้าสู่ระบบของ WordPress ดังรูปด้านล่าง เช่น www.krunattapon.wordpress.com/wp-
admin ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

http://www.nattapon.com/2011/06/27/video-youtube-on-wordpress/
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2. เมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกเมนู “เขียนเรื่องใหม่” ซึ่งเป็นเมนูย่อยในเมนู “เรื่อง”  จะปรากฎหน้าต่างส าหรับ
เขียนเรื่องใหม่ดังรูปด้านล่าง 

 

3. ให้นักเรียนเปิดเว็บ www.youtube.com แล้วเลือกหาวีดีโอที่ต้องการน ามาแสดงบนบล็อก 
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4. เมื่อได้แล้ว (ดังรูปด้านบน) ให้คลิกที่ปุ่ม “Share”  จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง 

 
 
5. คลิกท่ีปุ่ม “Embed” จากปรากฏโค๊ดดังรูป 
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6. ให้นักเรียนคัดลอก (copy) โค๊ดไปไว้ในหน้าต่างส าหรับเขียนเรื่องใหม่ของ wordpressโดยการน าโค๊ด
มาวางนักเรียนต้องคลิกที่ปุ่ม “HTML” เสียก่อน จึงสามารถวางโค๊ดท่ีคัดลอกมาได้ ดังรูป 

 

7. ท าการก าหนดหมวดหมู่ให้กับบทความแล้วจึงกดปุ่ม “เผยแพร่” เมื่อนักเรียนไปเปิดหน้าเว็บไซต์ของ
ตนเอง จะปรากฏวีดีโอแสดงดังรูป 
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หลักฐานทางการเงนิ 
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