


หลักสูตร   HTML5 and CSS3 ก 

 

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสา รสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร HTML5 and CSS3 โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร       มีผู้เข้าอบรม  30  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  126,947  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 22  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.64   คิดเป็น
ร้อยละ 92.73 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 4.73     
คิดเป็นร้อยละ 94.55 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.61 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.12 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร  HTML and CSS3  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย   
จัดขึ้นระหว่างวันที่  26  มีนาคม 2555  - 30  มีนาคม  2555   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม   
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  126,947บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  30  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
126,947 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    84,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    30,000 บาท    
   ค่าวัสดุ     12,947 บาท 
   รวม     126,947 บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.73  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39  คิดเป็นร้อยละ 87.73  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.73  คิดเป็นร้อยละ 
94.55  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.61  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  92.12    
 
 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  HTML5 and CSS3 

                   
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 านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักการและเหตุผล   

เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์เรื่อ ง
คอมพิวเตอร์ ที่ในปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการท างานในหลายสาขาวิชาชีพและเป็น
องค์ประกอบในการด ารงชีวิตประจ าวัน การศึกษาหาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเดิมที่เน้น
ออกเป็น 2 ส่วนหลักคือความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ และทางด้านซอฟต์แวร์ ที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง 
และระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากหนังสือต่างๆ ที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดอาจจะไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรซึ่งมีโอกาสได้ใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น แต่ยังขาดประสบการณ์ ทักษะ และ
ความช านาญในการใช้งาน 

ด้วยเหตุนี้ทางส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงด าเนินการจัดโครงการอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร HTML5 and CSS3 โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ทั้งทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในลักษณะของการใช้งานเบื้องต้น และได้มีโอกาสฝึกใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของบุคลากร รวมถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือน าความมรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ 

3. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย   ทั้งสิ้น  30   คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม        จ านวน     22     คน  
กรรมการ      จ านวน      6     คน 
วิทยากร       จ านวน      2     คน 

สถานที่ด าเนินงาน 
ศูนย์ การ เรี ยนรู้ ด้ วยตน เอง เท เวศร์   ส านั กวิทยบริ การและ เทคโนโลยีส ารสนเทศ         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลาด าเนินงาน     ระหว่างวันที่  26-30  มีนาคม  2555 
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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 

         

 
 
งบประมาณ      126,947  บาท     (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 

1. ค่าตอบแทน    84,000    บาท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200  บาท x 2 คน)   

2. ค่าใช้สอย    30,000   บาท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  30 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x 30 คน x 25 บาท)     7,500       บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5  มื้อ x 30 คน x 150 บาท)      22,500      บาท 

3.   ค่าวัสดุ               12,947   บาท 

                รวมทั้งสิ้น    126,947  บาท     (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันเก้าร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 

เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร HTML5 and CSS3   
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

วันจันทร์ที่  26  มีนาคม  2555 
Module 1 : Getting Started 

- Anatomy of HTML5 document 
- HTML terminology and concepts 
- What’s new in HTML5 
- Web browser support 

Module 2 : Using HTML5 Tag 
- Global Attributes 
- Content model categories 
- Document metadata and scripting elements 

      
วันอังคารที่  27 มีนาคม  2555 

Module 2 : Using HTML5 Tag 
- Document sectioning elements 
- Content grouping elements 
- Text-Level semantic elements 
- Tabular data elements 
- From elements 
- Embedded content elements 
- Interactive elements 
 

  วันพุธ ที่  28 มีนาคม  2555 
Module 3 : HTML5 Semantics 

- HTML5 outline 
- Creating an outline using sectioning content 
- Headers and footers 
- Viewing HTML5 outlines 

Module 4 :  Form Mastery 
- Form markup 
- Gathering input 
- Validating and submitting forms 

 



หลกัสูตร HTML5 and CSS3 6 

 

  วันพฤหัสบด ีที่  29 มีนาคม  2555 
Module 4 :  Form Mastery 

- Other common input element attributes 
- Other form controls 
- Adding structure with filed set and labels 
- Form usability 

Module 5 :  Multimedia 
- Image maps 
- Embedding HTML 
- Video 
- Audio 

วันศุกร์ที่  30  มีนาคม  2555 
Module 6 :  CSS3 

- CSS3 Module 
- Using CSS 
- Background or borders 
- Color 

Module 7 :  Using Interactive and HTML5 APls 
- Using JavaScript 
- Building a custom video controller 
- Scripted 2D Canvas API 
- Drag-and-drop operations 
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ก าหนดการอบรม HTML5 and CSS3 

26 มีนาคม 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Module 1 : Getting Started 

    Anatomy of HTML5 document 
    HTML terminology and concepts 

10.30– 12.00     What’s new in HTML5 
    Web browser support 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 – 14.30 Module 2 : Using HTML5 Tag 

    Global Attributes 
    Content model categories 

14.30 – 16.30 Document metadata and scripting elements 

27 มีนาคม 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Module 2 : Using HTML5 Tag 

   Document sectioning elements 
   Content grouping elements 

10.30 – 12.00    Text-Level semantic elements 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30    Tabular data elements 

   From elements 
14.30 – 16.30    Embedded content elements 

   Interactive elements 
28 มีนาคม 2555 เนื้อหา 

8.30 – 10.30 Module 3 : HTML5 Semantics 
   HTML5 outline 
   Creating an outline using sectioning content 

10.30 – 12.00    Headers and footers 
   Viewing HTML5 outlines 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 Module 4 :  Form Mastery 

   Form markup 
   Gathering input 

14.30  - 16.30    Validating and submitting forms 
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29 มีนาคม 2555 เนื้อหา 
8.31 – 10.30 Module 4 :  Form Mastery 

   Other common input element attributes 
   Other form controls 

10.30– 12.00    Adding structure with filed set and labels 
   Form usability 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 Module 5 :  Multimedia 

   Image maps 
   Embedding HTML 

14.30 – 16.30    Video 
   Audio 

30 มีนาคม 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Module 6 :  CSS3 

   CSS3 Module 
   Using CSS 

10.31 – 12.00    Background or borders 
   Color 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 Module 7 :  Using Interactive and HTML5 APls 

   Using JavaScript 
   Building a custom video controller 

14.31 – 16.30    Scripted 2D Canvas API 
   Drag-and-drop operations 

 
การประเมินผลโครงการ 

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

3.50 
5. ตัวชี้วัดด้านเวลา การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรสามารถพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตร  HTML5 and CSS3  ระหว่าง  วันที่ 
26-30 มีนาคม 2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์
เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน     

ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  30  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  126,947 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  
126,947 บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  84,000  บาท   
   ค่าใช้สอย  30,000  บาท 
   ค่าวัสดุ   12,947  บาท 
   รวม           126,947  บาท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.64  คิดเป็นร้อยละ  92.73   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   22  คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่
ใน   ระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.39  คิดเป็นร้อยละ 87.73   
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ  94.55 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.79  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.61 หรือคิดเป็นร้อยละ  92.12    
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร    HTML5 and CSS3 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร  HTML5 

and CSS3 ระหว่างวันที่  26-30    มีนาคม  2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  30  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    30   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 HTML5 and CSS3 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  22  คน 

 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 14 63.64% 
               หญิง 8 36.36% 

 
 
 
 
 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  HTML5 and CSS3 
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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  

8.00  (36.36%) 14.00  (63.64%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.36  (87.27%) มาก 

2. สามารถอธบิายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น  

4.00  (18.18%) 18.00  (81.82%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.18  (83.64%) มาก 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เขา้ใจ
ง่าย  

9.00  (40.91%) 13.00  (59.09%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.41  (88.18%) มาก 

4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น  

10.00  (45.45%) 12.00  (54.55%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.09%) มาก 

5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม  

10.00  (45.45%) 11.00  (50.00%) 1.00  (4.55%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.41  (88.18%) มาก 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

12.00  (54.55%) 9.00  (40.91%) 1.00  (4.55%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

Total  
     

4.39 (87.73%) มาก 
ด้านความรู้ความเขา้ใจ 

       
1. ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่อง
นี้ก่อนการอบรม  

1.00  (4.55%) 5.00  (22.73%) 1.00  (4.55%) 2.00  (9.09%) 13.00  (59.09%) 2.05  (40.91%) น้อย 

2. ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่อง
นี้หลังการอบรม  

16.00  (72.73%) 6.00  (27.27%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.73  (94.55%) 
มาก
ที่สุด 

Total  
     

3.39 (67.73%) 
ปาน
กลาง 

ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์        
1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้ 

7.00  (31.82%) 15.00  (68.18%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.32  (86.36%) มาก 

2. สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้ 

11.00  (50.00%) 11.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

3. มีความมั่นใจการน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  

11.00  (50.00%) 11.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

Total  
     

4.44 (88.79%) มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 

       
1. การให้บริการของเจ้าหน้าทีัั  15.00  (68.18%) 7.00  (31.82%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.68  (93.64%) 

มาก
ที่สุด 

2. การประสานงาน อ านวย 16.00  (72.73%) 6.00  (27.27%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.73  (94.55%) มาก
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ความสะดวกของเจ้าหนา้ที ่ ที่สุด 
3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม  

13.00  (59.09%) 9.00  (40.91%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.59  (91.82%) 
มาก
ที่สุด 

4. วัสดุ / อปุกรณ์ในการฝึก มี
ความเหมาะสม  

11.00  (50.00%) 11.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

5. ระยะเวลาในการอบรม/
สัมมนามีความเหมาะสม 

12.00  (54.55%) 9.00  (40.91%) 1.00  (4.55%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

6. ท่านมีความพึงพอใจในการ
อบรมครั้งนี้  

14.00  (63.64%) 8.00  (36.36%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.64  (92.73%) 
มาก
ที่สุด 

Total  
     

4.61 (92.12%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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HTML5 เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่าง HTML+CSS+JS 

 เนื่องจากเทรนด์ของการท าเว็บในยุคนี้และ พ.ศ. หน้า นอกจากจะต้องสวยงามตามครรลองเมื่อ
แสดงผลในจอคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กขนาด ต่างๆ แล้ว จะต้องรองรับการแสดงผลที่สวยงามบน
ทุก platform ที่จะเกิดข้ึนได้ในอนาคตที่ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นอุปกรณ์หน้าจอสี่เหลี่ยมก็ ยังได้ แต่
ถ้าจะยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายก็คือเวลาเปิดเว็บบน iPad, Galaxy Tab  จะต้องแสดงผลได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 

 แต่เนื่องจากเทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้มีลูกเล่นหรูหราเฟ้ียว ฟ้าวนั้น หลายๆ คนก็ยัง
นิยมใช้แฟลชในการออกแบบเว็บอยู่ ซึ่งแน่นอน…มาเปิดบน iPad ก็แสดงผลไม่ได้  

 เพราะงั้น ค าตอบของการออกแบบเว็บให้เปิดได้สวยงามทุก platform และมีลูกเล่นประกอบได้
ตามต้องการ ก็คือต้องออกแบบเว็บโดยใช้ HTML5 และ CSS3  

ความสามารถใหม่ใน HTML5 

 Semantics: ฟีเจอร์นี้เปรียบเหมือนการหาจุดร่วมที่ดีไซน์เนอร์และโปรแกรมเมอร์จะท างาน 
ด้วยกันได้ราบรื่นขึ้น HTML5 จะสามารถตั้งชื่อ element ได้เลย (จากเดิมเราจะคุ้นว่าตรงนี้คือ 
div นะ ตรงนี้คือ span นะ แต่เราสามารถตั้งแท็ก <nav> หรือ <aside> อะไรแบบนี้ก็ได้ด้วย 
โดยการระบุชื่อ element นั้นจะท าให้ดีไซน์เนอร์สามารถเข้าใจได้ว่าโค้ดส่วนนี้เป็นโค้ดส่วนไหน 
(<header> <footer> <article>) นอกจากนี้การระบุชื่อของ <form> แบบเฉพาะเจาะจงในรูป
ของ <input type=”search”>, <input type=”text”>, <input type=”email”> ฯลฯ ยังมี
ประโยชน์ส าหรับผู้พิการทางสายตาด้วย (เวลาใช้เครื่องอ่านหนังสือแล้วเวลาเครื่องอ่านเจอ 
element ที่ตั้งชื่อว่า <input type=”email”> เครื่องก็จะบอกได้ทันทีว่าจากนี้ให้กรอกอีเมล 
อะไรแบบนี้เป็นต้น) 

 Offline & Storage: ก่อนหน้านี้ระบบเว็บจะมีแค่ cache หรือ cookie ที่เอาไว้เก็บค่าต่างๆ 
ของผู้ใช้ แต่ใน HTML5 เราจะสามารถเก็บเกมหรืออะไรก็ได้ตามที่พัฒนาก าหนดไว้ในเครื่องได้
ทันทีโดย ไม่จ าเป็นต้องโหลดซ้ าอีก เช่นเกม Cut The Rope ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับ Internet 
Explorer โปรโมตว่าเราสามารถเล่นเกมนี้บนเว็บได้ทันทีแบบไม่มีกระตุก และตัวเกมก็ท าจาก 
HTML5 ข้อดีของ Offline Storage ก็คือ เรายังสามารถใช้งานความสามารถของ Web App ได้
ถึงแม้เราจะไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม เช่น ใช้งาน Google Docs หรือ Gmail แบบ offline ได้ 
พอต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บก็ค่อยให้ระบบท าการ sync ข้อมูลกัน 

 

 

 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

http://www.cuttherope.ie/


หลกัสูตร HTML5 and CSS3 16 

 

 Device Access: ความสามารถต่างๆ  ที่เคยย้ายจากคอมพิวเตอร์มาสู่หน้าจอมือถือหรือแท็บ
เล็ตให้เราแต่งภาพ, เล่นเกม หรือเฟซบุ๊กทวิตเตอร์กันสนุกสนาน อีกไม่นานเราก็จะสามารถท ามัน
ได้บนอุปกรณ์ที่ไม่รู้ว่ามีอีกกี่ล้านชนิดที่จะ เกิดขึ้นหลังจากนี้ แถมไม่จ าเป็นจะต้องอยู่บนจอ
สี่เหลี่ยมอีกต่อไป ประตูกระจกอาจเป็น Display ที่สามารถรับค่า input และ output ไปเพ่ือท า
อะไรสักอย่าง แม้กระทั่งฝารองนั่งชักโครกอาจจะมีระบบตรวจจับก้น ถ้าเจอปุ๊บให้ฉีดน้ าใส่ได้
ทันทีอะไรแบบนี้ HTML5 ท าได ้

 Connectivity: โดยปกติเราจะใช้ port 80 ในการเข้าชมเว็บไซต์อะไรก็ตาม แต่หลังจากนี้ด้วย 
HTML5 ที่รองรับการใช้ port สารพัดชนิด ก็จะท าให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชั่นอ่ืนๆ เช่น แชต , 
เปิด ftp หรือโหลดบิตผ่านเบราเซอร์ก็มีโอกาสเป็นไปได้ 

 Multimedia: สามารถชมภาพและเสียงหรือคลิปวิดีโอได้โดยไม่จ าเป็นจะต้องลง flash หรือส่วน
เสริมอ่ืนๆ ให้ยุ่งยากวุ่นวายอีก YouTube ก็เป็นอีกเว็บที่ใช้ระบบ HTML5 จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่
จ าเป็นต้องโหลด flash เราก็ดูคลิปบน YouTube ได้ จะเห็นว่าแต่ก่อนถ้าเราต้องการจะฝังคลิปยู
ทูบในเว็บไซต์ของเรา จะต้องใช้แท็ก <embed> ตามด้วยโค้ดรุงรังต่างๆ นานา แต่ใน HTML5 
นั้นจบได้ด้วยแท็ก <video> และ <audio> ในกรณีที่เป็นเสียง (ส่วนจะตั้งค่าคลิปให้กว้างยาว
เท่าไหร่ก็ค่อยไปเขียน script คุมเอายังได้) 

 3D, Graphics & Effects: รองรับการแสดงผลแบบ 3D, การแสดงผลกราฟิกมีลูกเล่นได้มากขึ้น 
(วัตถุสามารถมีเงาได้, มีขอบมนได้, ไล่เฉดสีแบบ gradient ได้) สามารถแสดงผลเป็นคนสัตว์
สิ่งของโดยโค้ดเพียวๆ ไม่ต้องพ่ึงรูปภาพใดๆ เลยก็ท าได้ 

 Performance & Integration: ใช้ระบบที่ท าให้เราสามารถเปิดเว็บที่มี content หรือมีการ
เรียกข้อมูลมหาศาล แต่กลับเปิดเว็บได้รวดเร็วลื่น 

 CSS3: รองรับการตกแต่ง ดีไซน์ และแสดงผลเว็บไซต์ให้ตรงตามมาตรฐาน ที่เดี๋ยวจะกล่าวต่อไป
ว่ามีอะไรใหม่ไฉไลกว่าเดิม 
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CSS3  

ถ้าเปรียบการสร้างเว็บเป็นบ้าน HTML ก็คือบ้าน ส่วน HTML+CSS ก็คือบ้านที่ตกแต่งสวยงามตามภาพ 
ส่วน UX (User Experience) ก็คือการใช้ทักษะการออกแบบแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายหรือ
อิงตาม พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อยู่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต านาน CSS จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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ความสามารถใน CSS3 

 Round Corners: ท ามุมมนได้ 
 Background Decoration: ใส่ background ที่ตั้งค่าได้สารพัด (จะให้เป็น image ก็ได้ จะใส่

หลาย image ก็ได้ จะใส่สี ใส่สีแบบไล่เฉด สั่ง tile background  ได้) 
 Colors: ตั้งค่าสีได้หลายโหมด จากเดิมเราจะต้องใช้สีในโหมด RGB หรือ Hex Color (ที่เป็นโค้ด

รหัส 6 ตัว #3b5998 ฯลฯ) ก็สามารถใช้สีในระบบอ่ืนได้ เช่น HSL (Hue, Saturation, 
Lightness) หรือจะใช้ระบบ HSLA หรือ RGBA (A คือ Alpla คือค่าความโปร่งใสของสี) ก็ได้ 

 Text-Effects: ใส่เงา (text-shadow) หรือตั้งค่า text-overflow (มีตัวอักษรอะไรเกินกรอบที่
ก าหนดไว้ ก็ตั้งค่าให้แสดงผลเป็นตัวอักษร “…” อะไรแบบนี้ก็ได้) 

 Attribute Matching: ตั้งค่า css อิงตาม element ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดได้ เช่น ลิงก์ a ที่
มีค าว่าแพนด้า ให้แสดงผลเป็นตัวอักษรขาวพื้นหลังด า 

 Transformation: การจับ, บิด, หมุน ตัวอักษร ภาพ หรืออะไรก็ตามโดยไม่เสียรูปเดิม 
 Box Model: เนื่องจาก CSS3 ปรับปรุงการจัดระเบียบ การแสดงผล มองทุกวัตถุเป็น box ซึ่ง

ครอบคลุมและรองรับการใช้งานที่จะเกิดขึ้นมากข้ึน 
 Webfont: รองรับการแสดงผลในฟอนต์ที่หลากหลายมากขึ้น ก็คือในหน้าเว็บ เราไม่จ าเป็น

จะต้องใช้ฟอนต์ธรรมดาสามัญอย่าง Tahoma, Arial, Thonburi บลาๆ แต่สามารถใช้ฟอนต์ที่
สวยงามและหลากหลายได้ด้วยเทคนิค @font-face ซึ่งบริการเว็บฟอนต์ที่เป็นที่รู้จักกันก็คือ 
Google Webfont นั่นเอง 

 Animation: ตั้งค่าให้แสดงอนิเมชั่นจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง (tween) อะไรแบบนี้ก็ได้ 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.com/webfonts
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หลักฐานทางการเงนิ 
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Modute 1 : Getting Started

- Anatomy of HTN,4L5 document

- HTML terminology and concepts

- What's new in HTML5

- Web browser support

Modul.e 2 : Using HTML5 Tag

- Global Attributes

- Content model categories

- Document metadata and scripting elements

riud'.rnr:fi 27 trlnau 2sss

Modul.e 2 : Using HTML5 Tag

- Document sectioning elements

- Content grouping elements

- Text-Level semantic elements

- Tabutar data elements

- From elements

- Embedded content elements

- lnteractive elements

iu4s d za fiurnr zss5

Module 3 : HTML5 Semantics

- HTML5 outtine

- Creating an outline using sectioning content
- Headers and footers

- Viewing HTML5 outllnes

Modu(e 4: Form Mastery

- Form markup

- Gathering input

- VaLidating and submitting forms

F r'l
l
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Modute 4: Form Mastery

- Other common input element attributes

- Other form controts

- Adding structure with fited set and Labels

- Form usabilit/

Modute 5 : Multimedia

- lmage maps

- Embedding HTML

- Video

- Audio

ilqnifi lo fiurnl 2555

Modute 6: C5S3

- CSS3 Modute

- Using CSS

- Background or borders

- Color

Modute 7 : Using Interactive and HTMLs APts

- Using JavaScript

- Building a custom video controlter

- Scripted 2D Canvas API

- Drag-and-dropoperations

t\r'./'1
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3.30- 10.30 Modute 1 : Getting Started

Anatomy of HTML5 document

HTML terminology and concepts ,s.

10.30- 12.00 What's new in HTML5

Web browser support

12.00 - 13.00 },in :"urJ :vv r uor ur r n a r.:ir.r

13.0 - 14.30 Vodute 2 : Using HTML5 Tag

GtobaI Attributes

Content modet categories

14.30 - 16.30 )ocument metadata and scriptlng elements

27 it:uTu 2555 tu0'r41

3.30 - 10.30 Modute 2 : Using HTML5 Tag

Document sectioning e[ements

Content grouping elements

10.30- 12.00 Text-LeveI semantic elements

12.00 - 13.00 |4 n:uu:vyt't1.,10'tv]tna1.!111

13.00 - 14.30 Tabutar data etements

From eLements

14.30- 16.30 Embedded content eLements

Interactlve etements

28 fiuin 2555
z

lua]t1

3.30 - 10.30 Modute 3 : HTML5 Semantics

HTML5 outline

Creating an outline using sectioning content

10.30- 12.00 Headers and footers

Viewing HTML5 outlines

12.00 - 13.00 tna't.r?u

13.00 - 14.30 Module 4: Form Mastery

Form markup

Gathering input

14.30 - 16.30 VaLidatina and submittinq forms

i*
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Other common input e[ement attributes

Other form contro[s

Adding structure with fiLed set and Labets

Form usability

na't':?u

3.00 - 14.30

lmage maps

Embedding HTML

Video

Audio

CSS3 Modute

Using CSS

0.31- 12.00 Background or borders

Cotor

:na1{'tu

3.00 - 14.30 7 : Using Interactive and HTML5 APLs

Using JavaScript

Buitding a custom video controller

4.31- 16.30 Scripted 2D Canvas API

Drag-and-drop operations
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