
รายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ 

หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีสาํหรับบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา  มัชฌมิา 

อาจารย์บรรพต  พจิติรกาํเนิด 

อาจารย์สายสุดา ป้ันตระกูล 

นางสาวอัญชลี  ชนเจริญ 
 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

 



แบบฟอร์มรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ 

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ปะจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

...............................................  

โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านไอทสีาํหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

1. สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในอัตลักษณ์ (Identity) ของ

มหาวิทยาลัย 

แนวทางปฏบัิตท่ีิ 2.1.1 จดัทําแผนพฒันาวิชาการโดยอิงมาตรฐานสากล  มาตรฐานการศกึษา

ของชาติ มาตรฐานอดุมศกึษาและกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษา โดย 

2.1.1.3 สง่เสริมให้อาจารย์สร้างส่ือนวตักรรมเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ 

2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ืออบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นเพ่ือการเรียนการสอนแก่บคุลากรของคณะ

มนษุยศาส ตร์และสงัคมศาสตร์  ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ืออบรมการพฒันา e-portfolio  แก่บคุลากรของคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ให้

เกิดการพฒันาการเรียนการสอน การวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิชาการตา่งๆ รวมทัง้คณะฯ  

สามารถประเมินบคุลากรผา่นทางอินเทอร์เน็ตได้ 

2.3 เพ่ืออบรมการสร้าง Blog แก่บคุลากรของคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน ผู้สอนกบัผู้สอน และผู้ เรียนกบัผู้ เรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

3. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ (ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ 

- คณาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ท่ีเข้ารับการอบรมหลกัสตูรละ 40 คน  

รวม 3 หลกัสตูร 

การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานคอมพวิเตอร์เบือ้งต้นเพ่ือการเรียนการสอน พฒันา e-portfolio  

และสร้าง Blog  เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

ได้จริง 

 



ระดับความสาํเร็จและประสิทธิผลของโครงการ  (กรณีเป็นโครงการด้านบริการวชิาการ

และวชิาชีพ) 

ระดบั  4   (หมายเหต ุให้ระบรุะดบัความสําเร็จและประสิทธิผลของโครงการ วา่ผลการ

ดําเนินงานของโครงการอยูใ่นระดบัใด ซึง่การท่ีจะระบรุะดบัคะแนน 5 ได้ ต้อง ผา่นระดบัคะแนน 

1,2,3,4 ตามลําดบัก่อน 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

2 มีแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพอย่างครบถ้วนตามพนัธกิจของสถาบนั 

4 มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคมตามแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพอยา่งครบถ้วนตามพนัธกิจของสถาบนั 

3 มีการบรูณาการการเรียนการสอน การวิจยั และการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม   ในการ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

0 มีผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

2 เกิดเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรในชมุชนในการพฒันาความ

เข้มแข็งของชมุชน และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

โดยต้องแนบเอกสารตามระดบัคะแนน ดงันี  ้

ระดับ

คะแนน 

เอกสารหลักฐาน 

1  มีแผนหรือโครงการท่ีได้อนมุติั 

2  มีการแตง่ตัง้คณะทํางาน หรือมอบหมายผู้ รับผิดชอบ  การดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ 

 มีการรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนหรือโครงการ 

3  มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ นําไปใช้ในการเรียนการ

สอน การวิจยั และการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม  

 มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ได้มีการนํากิจกรรมการเรียนการสอน การวิจยั และการ

ทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม ไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

4 

 

 

 มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่มีผลงานวิจยั/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการงาน

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงัคม 

 มีรายช่ือผลงานวิจยั/ผลงานสร้างสรรค์เกิดจากการบรูณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่

สงัคม  ระบผุู้ ทําผลงาน สถานท่ี และองค์ความรู้ท่ีเช่ือมโยงจากงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก

สงัคม 

5  มีเอกสาร หลกัฐานท่ีแสดงถงึ เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรใน

ชมุชน  ในการพฒันาความเข้มแข็งของชมุชน และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 



ระดับ

คะแนน 

เอกสารหลักฐาน 

 มีรายช่ือเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งองค์กรในชมุชนในการพฒันาความเข้มแข็งของชมุชน 

และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

4. การดาํเนินการและกจิกรรม 

4.1  ทําหนงัสือเชญิวิทยากร 

4.2 รับสมคัรผู้ เข้าร่วมอบรม 

4.3  จดัอบรมเชงิปฏิบตักิารท่ีประกอบด้วยการบรรยายเก่ียวกบัการใช้งานคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น

เพ่ือการเรียนการสอน การจดัทํา e-portfolio  และสร้าง Blog  แก่บคุลากรของคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

 4.4  ประเมินผลการจดัโครงการ 

4.6  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

ภาพกิจกรรม (หมายเหตไุมเ่กิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. ระยะเวลาดาํเนินการ    

หลกัสตูรท่ี 1 การอบรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น วนัท่ี  20-21 เมษายน 2552   

หลกัสตูรท่ี 2 อบรมการพฒันา e-portfolio วนัท่ี  23-24 เมษายน 2552   

หลกัสตูรท่ี 3 อบรมการสร้าง Blog    วนัท่ี  27-28 เมษายน 2552   

    สถานท่ีดําเนินการ:   ห้อง 11305  อาคาร 11 ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

6. งบประมาณดาํเนินการ  

โครงการพฒันาศกัยภาพด้านไอทีสําหรับบคุลากร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

ใช้เงินงบประมาณแผน่ดนิ จํานวน 35,000 บาท (สามหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

 ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตวัเงนิ (In Cash)  

- คา่อาหารวา่ง (40 ชดุ x 25 บาท x 4 มือ้ x 3 หลกัสตูร)  12,000 บาท 

 -  คา่อาหารกลางวนั (40 ชดุ x 50 บาท x 4 มือ้ x 3 หลกัสตูร) 12,000 บาท 

 -  คา่ถ่ายเอกสาร (ชดุละ 50 บาท จํานวน 120 ชดุ)     6,000 บาท 

 -  คา่วสัดปุระกอบการดําเนินโครงการ      5,000 บาท 
 

 

7.ผลผลิตของโครงการ 

7.1 คณาจารย์ผู้ เข้าอบรมการใช้งานคอมพวิเตอร์เบือ้งต้นฯ การจดัทํา e-portfolio  และสร้าง 

Blog  ร้อยละ 80 

7.2 ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกบัการอบรมและหลกัสตูร ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 

7.3 ผู้ เข้าอบรมมีความพงึพอใจกบัการจดัการอบรมและหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

7.4 ผู้ เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 

7.5 จดักิจกรรมแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ร้อยละ 75 
 

8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดาํเนินการโครงการ 

คณาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพวิเตอร์

เบือ้งต้นเพ่ือการเรียนการสอน การจดัทํา e-portfolio  และสร้าง Blog  เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

9. ปัญหาในการคาํเนินโครงการ 

- 

10. ข้อเสนอแนะในการคาํเนินโครงการ 

- 



ตารางสรุปผลการประเมินการอบรม 

โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านไอทสีาํหรับบุคลากร   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   “การอบรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น “ 

วนัท่ี  20-21 เมษายน 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น.   

ณ  ห้อง 11305  ชัน้ 3  อาคาร 11  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

ลาํดับที่ รายการประเมิน ความพงึพอใจ 

  ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ลาํดับที่ 

1 สถานท่ีจดัอบรม 3.44 0.40 ดี 4 

2 เอกสารประกอบการอบรม 3.28 0.56 ดี 6 

3 การบรรยายของวทิยากร 3.36 0.76 ดี 5 

4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม 2.68 0.70 ดี 9 

5 หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ 3.20 0.48 ดี 8 

6 เนือ้หาท่ีจดัอบรมมคีวามเหมาะสม 3.57 0.54 ดีมาก 2 

7 อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  3.20 0.68 ดี 7 

8 การอํานวยความสะดวกความช่วยเหลอื

ระหวา่งการอบรม 

3.43 0.54 ดี 3 

9 การประชาสมัพนัธ์ 2.50 0.76 ดี 10 

10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม 3.68 0.62 ดีมาก 1 

รวม 3.33 0.60 ด ี

 

 จากตารางสรุปได้วา่ระดบัความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยข้อท่ีมีความพงึพอใจ               

อยูใ่นระดบัดีมาก คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม  และเนือ้หาท่ีจดัอบรมมีความเหมาะสม สว่น

หวัข้อท่ีมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อยคือ  การอํานวยความสะดวก

ความชว่ยเหลือระหวา่งการอบรม สถานท่ีจดัอบรม  การบรรยายของวิทยากร  เอกสารประกอบการอบรม 

อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม  และการ

ประชาสมัพนัธ์  

 



ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

1. ควรมีการอบรมโปรแกรม Photoshop เพิ่มเตมิ 

2. ควรมีการอบรมอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของผู้ เข้ารับการอบรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปผลการประเมินการอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทสีาํหรับบุคลากร   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   “การพัฒนา e-portfolio “ 

วนัท่ี  23-24 เมษายน 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น.   

ณ  ห้อง 11305  ชัน้ 3  อาคาร 11  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

ลาํดับที่ รายการประเมิน 
ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ลาํดับที่ 

1 สถานท่ีจดัอบรม 4.45 0.52 ดี 8 

2 เอกสารประกอบการอบรม 4.55 0.56 ดีมาก 5 

3 การบรรยายของวทิยากร 4.56 0.46 ดีมาก 4 

4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม 4.45 0.68 ดี 9 

5 หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ 4.58 0.46 ดีมาก 3 

6 เนือ้หาท่ีจดัอบรมมคีวามเหมาะสม 4.50 0.52 ดีมาก 7 

7 อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  4.52 0.50 ดีมาก 6 

8 การอํานวยความสะดวกความช่วยเหลอื

ระหวา่งการอบรม 

4.60 0.40 ดีมาก 2 

9 การประชาสมัพนัธ์ 4.27 0.90 ดี 10 

10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม 4.64 0.60 ดีมาก 1 

รวม 4.60 0.54 ดีมาก 

  

จากตารางสรุปได้วา่ระดบัความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยข้อท่ีมีความพงึพอใจ

อยูใ่นระดบัดีมาก คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม การอํานวยความสะดวกความชว่ยเหลือระหวา่ง

การอบรม  หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ  การบรรยายของวิทยากร  เอกสารประกอบการอบรม  อปุกรณ์

โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  เนือ้หาท่ีจดัอบรมมีความเหมาะสม  สว่นหวัข้อท่ีมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี โดยมี

คา่เฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อยคือ  สถานท่ีจดัอบรม    ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม และการ

ประชาสมัพนัธ์  

 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

1. ควรมีจดัการอบรมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่อาจารย์ท่ีผา่นการอบรมได้มีการพฒันา                 

e-portfolio อยา่งตอ่เน่ือง 

2. ควรมีการอบรมโปรแกรม Photoshop เพิ่มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตารางสรุปผลการประเมินการอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทสีาํหรับบุคลากร   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   “การสร้าง Blog“ 

วนัท่ี  27-28 เมษายน 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น.   

ณ  ห้อง 11305  ชัน้ 3  อาคาร 11  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

 

ลาํดับที่ รายการประเมิน ความพงึพอใจ 

  ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ลาํดับที่ 

1 สถานท่ีจดัอบรม 3.18 0.61 ดี 7 

2 เอกสารประกอบการอบรม 3.02 0.58 ดี 8 

3 การบรรยายของวทิยากร 3.42 0.64 ดี 4 

4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัอบรม 2.68 0.70 ดี 9 

5 หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ 3.26 0.50 ดี 6 

6 เนือ้หาท่ีจดัอบรมมคีวามเหมาะสม 3.59 0.47 ดีมาก 2 

7 อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  3.30 0.51 ดี 5 

8 การอํานวยความสะดวกความช่วยเหลอื

ระหวา่งการอบรม 

3.50 0.60 ดี 3 

9 การประชาสมัพนัธ์ 2.50 0.72 ดี 10 

10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม 3.62 0.58 ดีมาก 1 

รวม 3.20 0.56 ด ี  

 

 จากตารางสรุปได้วา่ระดบัความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยข้อท่ีมีความพงึพอใจ  

อยูใ่นระดบัดีมาก คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัอบรม และเนือ้หาท่ีจดัอบรมมีความเหมาะสม 

สว่นหวัข้อท่ีมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การอํานวยความ

สะดวกความชว่ยเหลือระหวา่งการอบรม  การบรรยายของวิทยากร   อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ   

หวัข้อในการจดัอบรมนา่สนใจ  สถานท่ีจดัอบรม  เอกสารประกอบการอบรม     ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดั

และอบรมการประชาสมัพนัธ์  

 



ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

1. ควรมีจดัการอบรมในลกัษณะการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสําเร็จรูปในการจดัการเรียนการสอน 

และการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 

2. ควรมีการอบรมการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

3. ควรมีการอบรมการจดัทํา e-sar 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ผลงานการสร้าง Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตัวอย่าง:  ผลงานการสร้าง Blog 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


