
 
 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 

“กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal” 
(ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน

และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 24-25 และ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1,7-8 
และ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 

 
รายงานการประเมินผล 

“กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal”  
(ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
หมวด ก. รายละเอียดโครงการ 

1.  ผู้รับผิดชอบ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

2.  รูปแบบการจัดกิจกรรม 
         การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
         การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
         การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

3.  ลักษณะการให้บริการวิชาการและองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริการวิชาการ 
ลักษณะการให้บริการวิชาการ 

  การจัดอบรม/ถ่ายทอดความรู้    การจัดสัมมนา/นิทรรศการ 
  การประชุมวิชาการ     การวิจัย/งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ (............................................................................................................................. ....) 

องค์ความรู้ที่ใช้ในการบริการวิชาการ 

องค์ความรู้ที่ใช้ในการบริการ
วิชาการ 

ลักษณะการบูรณาการวิชาการ 
กับการเรียนการสอน 

(ระบุรายวิชา/เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง) 

ลักษณะการบูรณาการ
วิชาการกับการวิจัย 

โครงการการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กิจกรรมการพัฒนา
ครูสู่ การจัดการเรียนรู้  ยุค 
New Normal 

บูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ
ในการพัฒนาการสอน การจัดการเรียนรู้ ยุค 
New Normal ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โดยใช้  Application ด้านการจัดการชั้น
เรียนผ่านการบันทึกการสอนออนไลน์ การ
ส่ งกระแสถ่ ายทอด  การสอนสู่ ระบ บ
ออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ภาษาอังกฤษโดยใช้ Application 

 



 

 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยใช้ Application 

4.2 เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการจัดการชั้นเรียนผ่านการบันทึก
การสอนออนไลน์ (Recording) การส่งกระแสถ่ายทอด (Streaming) การสอนสู่ระบบออนไลน์ 

4.3 เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ภาษาอังกฤษโดยใช้ Application 

 
 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    5.1 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    5.2 ชื่อผู้รับผิดชอบรอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
    5.3 ชื่อผู้รับผิดชอบรอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 

6. หัวข้อในการบริการวิชาการแก่สังคม (ถ้ามี) 
                               - ไม่มี – 
 

7.  กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 
 7.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 51 โรงเรียน 

7.2 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 53 โรงเรียน 
 7.3 ครแูละผู้บริหาร จำนวน 1,500 คน 
 

8.  ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ระหว่างวันที่ 24-25 และ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1,7-8 และ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

9.  สถานทีใ่ห้บริการวิชาการ 
 ผ่านระบบ Zoom Meeting 



 

10. ผลความสำเร็จที่ได้รับ 
10.1 ด้านความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
  1. การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 2. การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 3. การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 4. การสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 5. การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะครุศาสตร์ 
 1. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานวิชาชีพครูและความต้องการ ของ

สังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

     2. พัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิชาชีพและบริการ 
 3. สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา เป็นเครื่องมือทำการ

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพครู  
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี    

สารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบ  
             5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์/นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมทำนุบำรุง และส่งเสริม 
   ศิลปวัฒนธรรม 

  6. บริการวิชาการแก่สังคม  
 

   3. ความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
     1. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
     2. ส่งเสริมด้านการเรียนรู้และทักษะทางความคิด 
     3. ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
     4. ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     5. ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.2  การมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา  

ผู้เข้าร่วม เป้าหมาย  (คน) เข้าร่วมจริง(คน) หมายเหตุ 

ครู ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 1,500 1,500  

รวม 1,500 1,500  
 



 

10.3  ผลความสำเร็จในการดำเนินการ  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด/ วัตถุประสงค์ 
ระบบการตรวจสอบ 

สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่สำเร็จ 
ตามเป้าหมาย 

โครงการการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้ านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กิจกรรมการพัฒนาครูสู่
การจัดการเรียนรู้  ยุ ค  New 
Normal 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ✓  

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 

✓ 

 

- สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโรงการได้
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด 

✓ 
 

 
10.4  การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 
หลักสูตรที่ 1 การตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.98 1.29 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.58 0.64 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.64 0.61 
2. ด้านวิทยากร 4.78 0.49 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.81 0.47 
2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.76 0.51 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.60 0.63 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.67 0.58 
3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.68 0.55 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.55 0.72 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.61 0.60 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.61 0.62 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.49 0.70 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.61 

 



 

หลักสูตรที่ 2 การสร้างวิดีโอแอนิเมชั่นด้วย Animaker 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.94 1.38 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.61 0.57 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.67 0.56 
2. ด้านวิทยากร 4.79 0.49 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.80 0.48 
2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.78 0.49 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.65 0.59 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.69 0.55 
3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.71 0.53 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.63 0.64 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.67 0.57 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.63 0.61 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.60 0.62 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.72 

 

หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Application 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 4.05 1.15 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.58 0.58 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.67 0.56 
2. ด้านวิทยากร 4.69 0.56 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.73 0.51 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.65 0.60 
3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.55 0.63 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.57 0.61 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.59 0.61 
3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.49 0.67 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.55 0.64 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.58 0.63 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.52 0.62 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.62 



 

หลักสูตรที่ 4 การยกระดับการเรียนรู้ให้เด็กอ่านออกเขียนได้และวิเคราะห์เป็น 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.86 1.06 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.34 0.62 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.49 0.60 
2. ด้านวิทยากร 4.64 0.54 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.67 0.51 
2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.62 0.57 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.39 0.67 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.45 0.61 
3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.47 0.61 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.38 0.67 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.38 0.69 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.39 0.63 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.24 0.77 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.65 

 

หลักสูตรที่ 5 Applications กับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในยุค New Normal 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.85 1.32 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.53 0.59 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.53 0.63 
2. ด้านวิทยากร 4.75 0.51 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.75 0.50 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.75 0.52 
3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.58 0.60 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.62 0.54 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.65 0.52 
3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.69 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.59 0.59 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.63 0.55 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.47 0.66 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.58 



 

หลักสูตรที่ 6 Application for Next Normal เทคโนโลยีเพื่อการเรียนแบบร่วมมือ 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.91 1.33 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.55 0.59 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.64 0.55 
2. ด้านวิทยากร 4.82 0.39 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.83 0.39 
2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.81 0.40 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.62 0.56 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.70 0.50 
3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.70 0.48 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.52 0.65 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.63 0.54 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.67 0.52 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.51 0.62 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.53 

 

หลักสูตรที่ 7 เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อด้วย PowerPoint 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 4.04 1.01 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.56 0.60 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.62 0.59 
2. ด้านวิทยากร 4.72 0.52 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.75 0.51 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.69 0.54 
3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.59 0.57 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.61 0.57 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.64 0.53 
3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.62 0.57 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.59 0.57 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.56 0.60 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.54 0.58 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.56 



 

หลักสูตรที่ 8 เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS Studio 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.77 1.35 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.41 0.64 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.51 0.61 
2. ด้านวิทยากร 4.69 0.52 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.70 0.51 
2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.68 0.53 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.52 0.65 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.56 0.64 
3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.61 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.44 0.75 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.53 0.63 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.63 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.52 0.67 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.63 

 

หลักสูตรที่ 9 Scratch กับการสร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.93 1.25 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.53 0.63 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.55 0.62 
2. ด้านวิทยากร 4.75 0.58 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.75 0.57 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.75 0.58 
3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.66 0.65 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.67 0.65 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.68 0.63 
3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.65 0.67 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.69 0.62 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.66 0.67 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.60 0.67 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 0.63 



 

หลักสูตรที่ 10 การสร้างวิดีโอ Interactive ด้วย Vizia & PlayPosit 

รายการประเมิน  S.D 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 
1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.86 1.43 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.73 0.47 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.70 0.55 
2. ด้านวิทยากร 4.86 0.35 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.87 0.34 
2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.84 0.36 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.71 0.52 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.73 0.48 
3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.78 0.42 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.71 0.55 

3.4 การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ 4.69 0.50 
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.68 0.60 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.66 0.53 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.48 

 
10.5  งบประมาณของโครงการ 

งบประมาณ แผนที่ตั้งไว้(บาท) ค่าใช้จ่ายจริง(บาท) หมายเหตุ 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย    

3. ค่าวัสดุ    

รวม    

 

11.  ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ 

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือจัดกิจกรรมการผลิตสื่ออย่างง่ายเพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ 
12.  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินโครงการ 

-ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้ารับการอบรม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าเนื้อหาที่จัดการอบรมน่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ใน
ห้องเรียนได้  



 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมข้ึนอีก เวลาอบรมน้อยเกินไป 
วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี ได้ความรู้สาระ และนำไปใช้ได้ดีมาก ควรมีเอกสารคู่มือประกอบ
เพ่ือให้สามารถทบทวนได้ 
 
 
 



 

หมวด ข.  การรับรองตามกลไกด้านบริการวิชาการ 
 

  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประเมินผลโครงการนี้แล้ว 
 
 
 

                 ................................................................... 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารตัน์ ตันนิรัตร์) 
                             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

 ................................................................. 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ) 

             รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนโยบาย 
 

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

         (รองศาสตรจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์) 
                              คณบดี 

 
หมายเหตุ 
กรุณาแนบเอกสารหรือหลักฐานต่อไปนี้  

• เอกสารโครงการ 

• เอกสารผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ(ถ้ามี)และผู้เข้าร่วมตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

• รูปกิจกรรม 
และส่งพร้อมแบบรายงานการประเมินผลโครงการ ในรูปแบบ CD และเอกสาร 1 ฉบับ 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4     วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร  
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4    วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ ผศ.แฝงกมล เพชรเกลี้ยง 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4         วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ อ.ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล    
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4       วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ  

เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐8.30 – ๑๒.๐๐ น. 

 การบรรยายกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนโดยภาพรวม 
 การบรรยายแนะนํา User interface ของแอปพลิเคชัน การเพ่ิม ลบ แกไข คลิปวิดีโอและภาพนิ่ง 
 ปฏิบัติการสรางภาพนิ่งใหเคลื่อนไหวดวยคําสั่ง Pan & Zoom  
 ปฏิบัติการปรับความเร็วของวิดีโอดวย Speed & Reverse   
 ปฏิบัติการดาวนโหลดเสียงจาก Asset6  
 ปฏิบัติการแทรกเสียงดนตรีและเสียงประกอบ / การปรับความดังของเสียงเบื้องตน.  
 - ปฏิบัติการการบันทึกเสียงบรรยาย การแทรกขอความ และการปรับการเคลื่อนไหวของขอความ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – 16.30 น. 
 

 ปฏิบัติการ การซอนภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ดวย Insert Media  
 ปฏิบัติการตัดฉากหลัง (Green Screen) การใสโลโก การจัดลําดับ Layer ของวิดีโอ.  
 ปฏิบัติการปรับความดังเบาของเสียงในแตละชวงเวลา / Fade in / Fade out / Fade under  
 ปฏิบัติการกําหนดการเคลื่อนไหวใหกับ Layer  (Keyframe)  
 ปฏิบัติเทคนิคการเปลี่ยนฉาก (Transition) และการใส Effect ใหกับวิดีโอ (Clip Graphic)  
 ปฏิบัติการอัพโหลดวิดีโอใน Youtube หรือ Facebook  
 ปฏิบัตกิารแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนทางวิชาชีพครู    

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรุปผลการจดักิจกรรมและพิธีปด 
**หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน 
(โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร 
หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติกิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบ
ประเมินออนไลนระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 
 
 

กําหนดการ  
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

    หลักสูตรท่ี ๑ การตัดตอวิดีโอดวย Kine Master 
ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน การตัดตอวิดีโอดวย Kine Master ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 



 

ภาพกิจกรรมออนไลน  หลักสตูรที่ ๑ การตัดตอวิดโีอดวย Kine Master 
รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4     วิทยากร  ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน 

และนางสาวจุฑามาศ ถนอมรูป 
 
 

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน  หลักสตูรที่ ๑ การตัดตอวิดโีอดวย Kine Master 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4    วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ ผศ.แฝงกมล เพชรเกล้ียง 
เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวกัญภหัชรินดา เภสัสชา 

 

  

  

  
 
 
 
 



  

  

 

 

 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน  หลักสตูรที่ ๑ การตัดตอวิดโีอดวย Kine Master 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4         วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ อ.ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 

  

  

  

  
 
 
 
 
 



                                               
 

                                           
 

                     



 
 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน  หลักสูตรท่ี ๑ การตัดตอวิดีโอดวย Kine Master 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4       วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน 
และนางสาวจุฑามาศ ถนอมรูป 

 

  

  

  

 
 



 

     

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ์ และ ผศ.แฝงกมล เพชรเกลี้ยง 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ์ และ รศ. ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4      วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ์ และ รศ. ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4    วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ์ และ รศ. ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐8.30 – ๑๒.๐๐ น. 

 การลงทะเบียนเขาใช www.animaker.com 
 ปฏิบัติการ Dashboard และการตั้งคา Project  
 ปฏิบัติการใช User interface ของโปรแกรม 
 ปฏิบัติการใชเครื่องมือ Tools Bar / Characters / Timeline / Scene  
 ปฏิบัติการสราง Character ของตนเอง 
 ปฏิบัติการใส Background Image เขาไปใน Scene 
 ปฏิบัตกิารใส Animation ใหตัวละคร  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – 16.30 น. 
 

 ปฏิบัติการกําหนดเวลา Animation และการปรับแตง Keyframe  
 ปฏิบัติการเพ่ิมกลอง / การสลับกลอง / การกําหนดขนาดภาพ LS / MS / CU / ECU 
 ปฏิบัติการอัดเสียงพูด และใสเสียงใหกับตัวละคร 
 ปฏิบัติการใสเสียง Music Background 
 ปฏิบัติการใสตัวอักษร และการใส Effect ใหกับตัวอักษร 
 ปฏิบัติการเพ่ิม Scene และการใส Transition เพ่ือเชื่อมตอ Scene 
 ปฏิบัติการนํา วิดีโอและภาพถาย เขามาจัดองคประกอบใน Project 
 ปฏิบัตกิารเผยแพรวิดีโอ Share / Publish 

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรุปผลการจัดกิจกรรมและพิธีปด 

**หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน 
(โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร 
หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติกิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบ
ประเมินออนไลนระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 

กําหนดการ  
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

หลักสูตรท่ี ๒  การสรางวิดีโอแอนิเมช่ันดวย Animaker 
ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน การสรางวิดีโอแอนิเมชั่นดวย Animaker ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 

http://www.animaker.com/


 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๒  การสรางวิดีโอแอนิเมช่ันดวย Animaker 
รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ์ และ ผศ.แฝงกมล เพชรเกล้ียง 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๒  การสรางวิดีโอแอนิเมช่ันดวย Animaker 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ์ และ รศ. ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ  นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน 
และนางสาวจุฑามาส ถนอมรูป 

 

  

  

  

  



                     

                 

                              



 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๒  การสรางวิดีโอแอนิเมช่ันดวย Animaker 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4      วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ์ และ รศ. ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 



 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๒  การสรางวิดีโอแอนิเมช่ันดวย Animaker 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4    วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ์ และ รศ. ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 
 

  

  

  

 
 
 
 
 



 

 

                             
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร. ศุภัทรพร  อุปพงษ และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร. ศุภัทรพร  อุปพงษ และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร. ศุภัทรพร  อุปพงษ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร. ศุภทัรพร  อุปพงษ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 

เวลา                 กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐8.30 – ๑๒.๐๐ น. 

 หลักการและปฏิบัติการการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน 
 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย Canva 
 ปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยสื่อออนไลน ดวย Thinglink 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – 16.30 น. 
 

 ปฏิบัติการฝกใช Application การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 Wordwall 
 Quizlet 
 Mentimeter 

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรุปผลการจัดกิจกรรมและพิธีปด 

**หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน 
(โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร 
หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติกิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบ
ประเมินออนไลนระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 

กําหนดการ  
 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

 หลักสูตรท่ี ๓ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษผาน Application    
 ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษผาน Application  ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที ่๓ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษผาน Application    
รุนท่ี  1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร. ศุภัทรพร  อุปพงษ และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 

  

  

 
 

  
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที ่๓ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษผาน Application    
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร. ศุภัทรพร  อุปพงษ และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 
 

  

  

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที ่๓ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษผาน Application    
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร. ศุภัทรพร  อุปพงษ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ  นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน 

และนางสาวจุฑามาส ถนอมรูป 

  

  

  

  
 



 
 



 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที ่๓ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษผาน Application    
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร. ศุภัทรพร  อุปพงษ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนริัตร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 

  

 
 

  

 
 

 

  

  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร.ภาวิณี  ทุงไธสง และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร ดร.ภาวิณี  ทุงไธสง และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 

เวลา                 กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐8.30 – ๑๒.๐๐ น. 

หลักการและปฏิบัติการฝกใช Application การจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับการอานและการเขียน 
 บรรยายหลักการยกระดับการเรียนรูเพ่ือการอานออกเขียนได 
 การสรางใบงานภาษาไทยผาน Liveworksheet   
 ๓. การสรางวิดีโอการสอนผาน Windows   

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑6.30 น. 
 

หลักการและปฏิบัติการฝกใช Application การจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับการอานและการเขียน 
 การสรางวิดีโอการสอนผาน Windows  (ตอ) 
 การสรางชองและการอัพโหลดวีดีโอผาน Youtube  
 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรุปผลการจดักิจกรรมและพิธีปด 
**หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน 
(โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร 
หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติกิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบ
ประเมินออนไลนระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการ  
 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

 หลักสูตรท่ี ๔ การยกระดับการเรียนรูใหเด็กอานออกเขียนไดและวิเคราะหเปน 

 ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน การยกระดับการเรียนรูใหเด็กอานออกเขียนไดและวิเคราะหเปน ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 



 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๔ การยกระดับการเรียนรูใหเด็กอานออกเขียนไดและวิเคราะหเปน 
รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร.ภาวิณี  ทุงไธสง และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ  
 

 
 

  

  

  
 



                                   

                               
 
 



 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๔ การยกระดับการเรียนรูใหเด็กอานออกเขียนไดและวิเคราะหเปน 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร ดร.ภาวิณี  ทุงไธสง และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ 

 

 
 

  

 



 

                        
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เวลา                 กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธเีปด 

๐8.30 – ๑๒.๐๐ น. 

หลักการและปฏิบัติการฝกการใชแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเรียนรูยุค New Normal 
 Class 123 
 Plickers 
 Wooclap 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑6.30 น. 
 

หลักการและปฏิบัติการฝกการใชแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเรียนรูยุค New Normal 
 Quicksilver 
 Seesaw  
 Padlet  
 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรุปผลการจัดกิจกรรมและพิธีปด 

**หมายเหตุ   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน (โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา 
Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติ
กิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบประเมินออนไลน
ระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 

กําหนดการ  
 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

หลักสูตรท่ี ๕ Applications กับการจัดการเรียนรู Active Learning ในยุค New Normal 
ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน Applications กับการจัดการเรียนรู Active Learning ในยุค New Normal เปน ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwii6rOFhcbxAhWkzjgGHal7BuoQkeECKAB6BAgBEDU
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwii6rOFhcbxAhWkzjgGHal7BuoQkeECKAB6BAgBEDU


 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๕ Applications กับการจัดการเรียนรู Active Learning ในยุค New Normal 
รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวกัญภหัชรินดา เภสัสชา 
 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๕ Applications กับการจัดการเรียนรู Active Learning ในยุค New Normal 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรตัร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 
 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกจิกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๕ Applications กับการจัดการเรียนรู Active Learning ในยุค New Normal 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ  นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน 
และนางสาวจุฑามาส ถนอมรูป 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรที่ ๕ Applications กับการจัดการเรียนรู Active Learning ในยุค New Normal 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และ ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 
 

  

  

  
 
 
 
 



             

              

            



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร  ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร  ดร.ชุติวฒัน สุวัตถิพงศ และ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร  ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ และ ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร  ดร.ชุติวฒัน สุวัตถิพงศ และ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 

เวลา                 กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐8.30 – ๑๒.๐๐ น. 

หลักการและปฏิบัติการฝกใช Application for Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนแบบรวมมือ 
 LineOfficial For School 
 Liveworksheets 
 Padlet  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑6.30 น. 
 

หลักการและปฏิบัติการฝกใช Application for Next Normal เทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนแบบรวมมือ 
 e-portfolio 
 ClassDojo 
 Nearpod 
 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรุปผลการจัดกิจกรรมและพิธีปด 

**หมายเหตุ   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน (โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา 
Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติ
กิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบประเมินออนไลน
ระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการ  
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

หลักสูตรท่ี ๖  Application for Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบรวมมือ  
ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน Application for Next Normal เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนแบบรวมมือ เปน ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 

https://nearpod.com/?fbclid=IwAR1I-jxvOWE4OWLCY7CuLMFWTKrcLAXo6tD2WoSfiay8jAeiYLoB8bPkiS4


 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๖  Application for Next Normal เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนแบบรวมมือ 
รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร  ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนริัตร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวกัญภหัชรินดา เภสัสชา 

 
 

 
 

  

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๖  Application for Next Normal เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนแบบรวมมือ 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร  ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ และ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวกัญภหัชรินดา เภสัสชา 
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ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๖  Application for Next Normal เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนแบบรวมมือ 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร  ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ และ ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวกัญภหัชรินดา เภสัสชา 

 
 

 
 

  

  
 

 
 
 
 



 
 

 

 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๖  Application for Next Normal เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนแบบรวมมือ 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร  ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ และ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 
 

  

  

  

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ดร.รวยทรัพท เดชชัยศรี ผศ.จริยา วชิัยดิษฐ ผศ.และ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร ผศ.ดร.รวยทรัพท เดชชัยศรี ผศ.จริยา วิชยัดิษฐ และ ดร.ฑิตยา สทิธิโสภาสกุล 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ผศ.จริยา วิชัยดิษฐ ผศ.ดร.รวยทรัพท เดชชัยศรี และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร ผศ.จริยา วิชัยดิษฐ ผศ.ดร.รวยทรัพท เดชชัยศรี และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 

เวลา                 กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐8.30 – ๑๒.๐๐ น. 

 บรรยายสวนประกอบของหนาตางโปรแกรม 
 ปฏิบัติการ การจัดทํา Theme เพ่ือนําไปใชเปนตนแบบของสไลด  
 - ปฏิบัติการการกําหนดการเคลื่อนไหวใหกับวัตถุหรือภาพท่ีนํามาใชในสไลด    การนําเขา / การ

เนน / การเอาออก / การเคลื่อนไหวตามเสน / เพ่ิมการเคลื่อนไหว / การกําหนดเวลา
ภาพเคลื่อนไหว  

 - ปฏิบัติการกําหนดการโตตอบ การประยุกตใช Trigger ในการสรางเกมสภาพปริศนา (เปดแผน
ปาย) การสรางแบบทดสอบและเฉลยการควบคุมการเปลี่ยนภาพไสลด (Slide Transition) และ
การกําหนดการเชื่อมโยงระหวางสไลด (Link) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑6.30 น. 
 

 ปฏิบัติการ การแทรกไฟลมัลติมีเดีย เทคนิคการนําเสนอเนื้อหาใหนาสนใจดวย Morph 

 ปฏิบัติการการประยุกตใช Morph สําหรับสรางสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนการบันทึก

สไลดใหเปนวิดีโอ   

 ปฏิบัติการการ Export สําหรับการเผยแพรในชองทางตางๆ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนทางวิชาชีพครู    

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรปุผลการจดักิจกรรมและพิธีปด 

 
**หมายเหตุ   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน 
(โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร 
หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติกิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบ
ประเมินออนไลนระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 

กําหนดการ  

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

หลักสูตรท่ี ๗ เทคนคิการสรางสรรคส่ือดวย PowerPoint 

ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  

หองเรียน เทคนิคการสรางสรรคส่ือดวย PowerPoint เปน ตลอดระยะเวลาการอบรม 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรท่ี ๗ เทคนิคการสรางสรรคส่ือดวย PowerPoint 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
วิทยากร ผศ.จริยา วิชัยดิษฐ ผศ.ดร.รวยทรัพท เดชชัยศรี และ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 

        

  

  

  
 

 
 

 



 



 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรท่ี ๗ เทคนิคการสรางสรรคส่ือดวย PowerPoint 

รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
วิทยากร ผศ.จริยา วิชัยดิษฐ ผศ.ดร.รวยทรัพท เดชชัยศรี และ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 

        

  

  

  
 

 



 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรท่ี ๗ เทคนิคการสรางสรรคส่ือดวย PowerPoint 

รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
วิทยากร ผศ.จริยา วิชัยดิษฐ ผศ.ดร.รวยทรัพท เดชชัยศรี และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนริัตร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 

    

  

  

 
 

 



 
 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรท่ี ๗ เทคนิคการสรางสรรคส่ือดวย PowerPoint 

รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
วิทยากร ผศ.จริยา วิชัยดิษฐ ผศ.ดร.รวยทรัพท เดชชัยศรี และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวกัญภหัชรินดา เภสัสชา 

   

 

  

  
 

 



    

    

  



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และรศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ  
รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4     วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และรศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4     วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4   วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และรศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เวลา                 กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐8.30 – ๑๒.๐๐ น. 

 บรรยายพ้ืนฐานการใชโปรแกรม OBS 
 ปฎิบัติการติดตั้งอุปกรณสําหรับใชงานรวมกับ OBS และสวนประกอบของหนาตางโปรแกรม 
 ปฎิบัติการตั้งคาโปรแกรมเบื้องตนสําหรับการ Live และการบันทึกหนาจอ 
 ปฎิบัติการการเพ่ิมกลอง (Video Capture Device) เขาไปในฉาก 
 ปฎิบัติการการแทรกรูปภาพและวิดีโอ เขาไปในฉาก (PIP) 
 ปฎิบัติการการแทรกขอความและโลโก 
 ปฎิบัติการการเพ่ิมเสียงและการควบคุมเสียง 
 ปฎิบัติการการเพ่ิมฉากและเทคนิคการควบคุมหรือสลับฉากในการถายทอดสอ (Live) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑6.30 น. 
 

 ปฎิบัติการการใชงาน Filter สําหรับปรับแตงภาพและเสียงใหกับวิดีโอ 
 ปฎิบัติการการตัดฉากเขียว (Chroma Key) 
 ปฎิบัติการการถายทอดสดประกอบ PowerPoint 
 ปฎิบัติการการบันทึกหนาจอดวย Window Capture / Display Capture 
 ปฎิบัติการการตั้งคาการถายทอดสดผาน Facebook และ Youtube 

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรุปผลการจดักิจกรรมและพิธีปด 

**หมายเหตุ   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน 
(โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร 
หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติกิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบ
ประเมินออนไลนระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 
 

กําหนดการ  
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

หลักสูตรท่ี ๘ เทคนคิการ Live สดอยางมืออาชีพดวย OBS Studio  
ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน เทคนิคการ Live สดอยางมืออาชีพดวย OBS Studio เปน ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 



 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๘ เทคนคิการ Live สดอยางมืออาชีพดวย OBS Studio 
รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และรศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ  นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน 

และนางสาวจุฑามาส ถนอมรูป 
 

      
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 

 
          

 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๘ เทคนคิการ Live สดอยางมืออาชีพดวย OBS Studio 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4     วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และรศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ  นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน 

และนางสาวจุฑามาส ถนอมรูป 

  

  

  

  
 

 
 



   

   
          

 



 
 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๘ เทคนคิการ Live สดอยางมืออาชีพดวย OBS Studio 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4     วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 

  

  

  

  

 
 
 
 



 

   
   

 
  

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๘ เทคนคิการ Live สดอยางมืออาชีพดวย OBS Studio 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4   วิทยากร ผศ.ดิเรก อัคฮาด และรศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

ประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวกัญภหัชรินดา เภสัสชา 
 

 

 

  

  

 
 

 



 
 

   

   
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

เวลา           กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐9.00 – ๑๒.๐๐ น. 

 ความรูเบื้องตนโปรแกรม Scratch 
 ปฏิบัติการใชสวนประกอบและเครื่องมือโปรแกรม Scratch 
 ปฏิบัติการใชบล็อกคําสั่งในการเขียนโปรแกรม 
 ปฏิบัติการพัฒนาเกมอยางงายเพ่ือการประยุกตใช 
 ปฏิบัติการดาวนโหลดภาพและนํามาบันทึกใชในการสรางเกม 
 ปฏิบัติการควบคุมตัวละครในการจัดทํา animation 
 ปฏิบัติการใชคําสั่งในการพัฒนาเกมอยางงาย เชน if then else, forever 
 ปฏิบัติการสรางคาตัวแปร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑6.30 น. 
 

 ปฏิบัติการการพัฒนาเกมอยางงายเพ่ือการประยุกตใช (ตอ) 
 ปฏิบัติการกําหนดการเคลื่อนไหวของตัวละครขณะท่ีกดปุมลูกศร 
 ปฏิบัติการเครื่องมือ sensing  
 ปฏิบัติการเทคนิคการกําหนดการเคลื่อนไหวของ sprite 
 ปฏิบัติการเทคนิคการควบคุมเกมดวยคําสั่ง control 

๑6.30 – ๑7.0๐ น. สรุปผลการจัดกิจกรรมและพิธีปด 

**หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน 
(โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร 
หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติกิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบ
ประเมินออนไลนระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

 
 

กําหนดการ  
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

หลักสูตรท่ี ๙ Scratch กับการสรางเกมสําหรับการเรียนการสอนดานวิทยาการคํานวณ   
ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน Scratch กับการสรางเกมสําหรับการเรียนการสอนดานวิทยาการคํานวณ  ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรท่ี ๙ Scratch กับการสรางเกมสําหรับการเรียนการสอนดานวิทยาการคํานวณ 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 

 

  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 
ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรท่ี ๙ Scratch กับการสรางเกมสําหรับการเรียนการสอนดานวิทยาการคํานวณ 

รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนริัตร 
ประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ 

 

  

  

 
 
 



 

   

  
 

 
 



 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรท่ี ๙ Scratch กับการสรางเกมสําหรับการเรียนการสอนดานวิทยาการคํานวณ 

รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
ประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวกัญภหัชรินดา เภสัสชา 

 

 

  

  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสูตรท่ี ๙ Scratch กับการสรางเกมสําหรับการเรียนการสอนดานวิทยาการคํานวณ 

รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นางสาวสุรียพร ปาละพันธ 

 

  

  

  

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 
รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร 

เวลา           กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น ลงทะเบียน และพิธีเปด 

๐9.00 – ๑๒.๐๐ น. 

 ปฏิบัติการลงทะเบียนเขาใช www.vizia.com 
 ปฏิบัติการนําเขา Video จาก Youtube  
 ปฏิบัติการแทรกคําถามปฏิสัมพันธ ประเภท Single Choice 
 ปฏิบัติการแทรกคําถามปฏิสัมพันธ ประเภท Poll 
 ปฏิบัติการแทรกปฏิสัมพันธ ประเภท คําอธิบายเพ่ิมเติม 
 ปฏิบัติการแทรกปฏิสัมพันธ ประเภท ปุมเชื่อมโยง Website 
 ปฏิบัติการเผยแพร Interactive Video  
 ปฏิบัตกิารตรวจสอบผลการตอบคําถาม Download CSV 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑6.30 น. 
 

 ปฏิบัติการลงทะเบียนเขาใช https://go.playposit.com/ 
 ปฏิบัติการสราง Buib 
 ปฏิบัติการนําเขาวิดีโอจาก Youtube 
 ปฏิบัติการแทรกคําถามปฏิสัมพันธ ประเภท Single Choice 
 ปฏิบัติการแทรกปฏิสัมพันธรูปแบตางๆ 
 ปฏิบัติการสราง Class / QR Code 
 กปฏิบัตาิรเผยแพร Interactive Video  

๑6.30 – ๑7.0๐ น. พิธีปด 
**หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร ขอใหเตรียม Notebook และ โทรศพัทมือถือ ท่ีมีอินเตอรเนทไวเพ่ือฝกปฏิบัติดวยกัน 
(โทรศัพทมือถือ เอาไวเขา Zoom ฟงวิทยากรบรรยาย สื่อสาร โตตอบ ซักถามระหวางมีกิจกรรม  Notebook หรือ คอมพิวเตอร 
หรือ Ipad หรือ Tablet เพ่ือฝกปฏิบัติกิจกรรม ระหวางมีกิจกรรม) 

2. เกียรติบัตรออนไลน มอบใหกับ ผูเขารับการอบรม  มีเง่ือนไขไดแก ปฎิบัติงานและสงผลงาน ตามท่ีวิทยากรกําหนด  ทําแบบ
ประเมินออนไลนระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม  

กําหนดการ  
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาครูสูการจัดการเรียนรู ยุค New Normal   

หลักสูตรท่ี ๑๐ การสรางวิดีโอ Interactive ดวย Vizia & PlayPosit   
ผานระบบ Zoom ออนไลน โดย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วิทยากรทําการบรรยายและฝกปฏิบัติการผานระบบออนไลนท้ัง Zoom Meeting และ Line Group  
หองเรียน การสรางวิดีโอ Interactive ดวย Vizia & PlayPosit ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 

http://www.vizia.com/
https://go.playposit.com/


ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๑๐ การสรางวิดีโอ Interactive ดวย Vizia & PlayPosit   
รุนท่ี 1 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนริัตร 

เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ  
 

 
 

  

  

  
 
 
 
 
 



 

 

   

 
 
 



ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๑๐ การสรางวิดีโอ Interactive ดวย Vizia & PlayPosit   
รุนท่ี 2 วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

ประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 

 
 



 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๑๐ การสรางวิดีโอ Interactive ดวย Vizia & PlayPosit   
รุนท่ี ๓ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ และ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 

ประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ  นายบุรินทร อรรถกรปญญา นายจักรพงษ เกตุจําปา 
 

 

 

  

 
 

 



 

  
 

 

  

 
 
 

 
 



 
 

ภาพกิจกรรมออนไลน หลักสตูรที่ ๑๐ การสรางวิดีโอ Interactive ดวย Vizia & PlayPosit   
รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  

วิทยากร อาจารยสุรเชษฐ มีฤทธิ และ ผศ.ดร.ธิดารัตน ตันนิรัตร และอาจารย ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล 
เจาหนาท่ีควบคุมและประสานงานประจําหอง นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ 

 
 

  

  

  
 
 
 
 
 



 

   

                    
 



สรุปผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal  
(ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

 การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
ระหว่างวันที่ 24-25 และ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1,7-8 และ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ระหว่างวันที่ 24-25 และ 31 กรกฎาคม 
2564 และวันที่ 1,7-8 และ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ผ่านระบบ Zoom Meeting  ขณะนี้การดำเนิน
โครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ตอน  
จำแนกตามหลักสูตร 10 หลักสูตร ดังนี้ 
  
หลักสูตรที ่1 การตัดต่อวิดีโอด้วย Kinemaster 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 88 20.90 

  หญิง 333 79.10 

สถานภาพ ครูผู้สอน 374 88.84 

บุคลากรทางการศึกษา 26 6.18 

ผู้บริหารสถานศึกษา 13 3.09 

  อาจารย์มหาวิทยาลัย 8 1.90 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 13 3.09 

ครูผู้ช่วย 55 13.06 

ครูอัตราจ้าง 64 15.20 

ครู ค.ศ.1 157 37.29 

ครู ค.ศ.2 82 19.48 

ครู ค.ศ.3 35 8.31 

นักศึกษา 7 1.66 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 1.19 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 3 0.71 



ตารางท่ี 1.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 163 38.72 

  5-10 ปี 161 38.24 

  11-15 ปี 52 12.35 

  15 ปีขึ้นไป 45 10.69 

อายุ 20-30 ปี 144 34.20 

  31-40 ปี 175 41.57 

  41-50 ปี 78 18.53 

  51-60 ปี 24 5.70 

การศึกษา กำลังศึกษา 5 1.19 

ปริญญาตรี 275 65.32 

  ปริญญาโท 135 32.07 

  ปริญญาเอก 6 1.43 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 360 85.51 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 2.61 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 38 9.03 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 10 2.38 
รวม 421 100.00 

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการตัดต่อวิดีโอด้วย Kinemaster ที่ตอบแบบสอบถาม
มีจำนวน 421 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 79.10 และเป็นครูผู้สอน 
จำนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 88.84 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 37.29 มี
ประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72 อายุ 31-40 ปีจำนวน 175  
คน คิดเป็นร้อยละ 41.57 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 65.32 
โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในระดับปริญญาตรี จำนวน 360 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.51 

  



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 1.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=421) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน1 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.98 1.29 มาก 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.58 0.64 มากที่สุด 
1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.64 0.61 มากที่สุด 

2. ด้านวิทยากร 4.78 0.49 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.81 0.47 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.76 0.51 มากที่สุด 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.60 0.63 มากที่สุด 
3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.68 0.55 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.55 0.72 มากที่สุด 
3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.61 0.60 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.61 0.62 มากที่สุด 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.49 0.70 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.61 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.65, S.D = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.78, S.D = 0.49)  
  

 
1 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม

น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี  

 

หลักสูตรที่ 2 การสร้างวิดีโอแอนิเมชั่นด้วย Animaker 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 2.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 82 22.10 

  หญิง 289 77.90 

สถานภาพ ครูผู้สอน 352 94.88 

บุคลากรทางการศึกษา 9 2.43 

ผู้บริหารสถานศึกษา 5 1.35 

  อาจารย์มหาวิทยาลัย 5 1.35 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 4 1.08 

ครูผู้ช่วย 82 22.10 

ครูอัตราจ้าง 49 13.21 

ครู ค.ศ.1 149 40.16 

ครู ค.ศ.2 57 15.36 

ครู ค.ศ.3 24 6.47 

นักศึกษา 1 0.27 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 0.81 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 2 0.54 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 162 43.67 

  5-10 ปี 126 33.96 

  11-15 ปี 52 14.02 

  15 ปีขึ้นไป 31 8.36 

อายุ 

  

20-30 ปี 152 40.97 

31-40 ปี 123 33.15 



ตารางท่ี 2.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

  41-50 ปี 77 20.75 

  51-60 ปี 19 5.12 

การศึกษา กำลังศึกษา 1 0.27 

ปริญญาตรี 267 71.97 

  ปริญญาโท 99 26.68 

  ปริญญาเอก 4 1.08 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 326 87.87 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 2.70 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 27 7.28 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 8 2.16 

รวม 421 100.00 

จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างวิดีโอแอนิเมชั่นด้วย Animaker ที่ตอบ
แบบสอบถามมีจำนวน 421 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 79.10 และเป็น
ครูผู้สอน จำนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 88.84 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 37.29 มี
ประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72 อายุ 31-40 ปีจำนวน 175  
คน คิดเป็นร้อยละ 41.57 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 65.32 
โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในระดับปริญญาตรี จำนวน 360 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.51 

  



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 2.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=421) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน2 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.94 1.38 มาก 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.61 0.57 มากที่สุด 
1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.67 0.56 มากที่สุด 

2. ด้านวิทยากร 4.79 0.49 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.80 0.48 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.78 0.49 มากที่สุด 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.65 0.59 มากที่สุด 
3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.69 0.55 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.71 0.53 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.63 0.64 มากที่สุด 
3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.67 0.57 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.63 0.61 มากที่สุด 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.60 0.62 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.72 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.69, S.D = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.79, S.D = 0.49)  
  

 
2 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม

น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี  วิทยากรสอนเข้าใจง่าย สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้กับการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ และจะนำไปใช้ในการ

สร้างสื่อการสอนในยุค new normal นี้  

 

 

หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Application 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 3.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 41 15.36 

  หญิง 226 84.64 

สถานภาพ ครูผู้สอน 208 77.90 

บุคลากรทางการศึกษา 54 20.22 

ผู้บริหารสถานศึกษา 5 1.87 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 9 3.37 

ครูผู้ช่วย 52 19.48 

ครูอัตราจ้าง 24 8.99 

ครู ค.ศ.1 86 32.21 

ครู ค.ศ.2 23 8.61 

ครู ค.ศ.3 15 5.62 

นักศึกษา 57 21.35 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 1 0.37 

ประสบการณ์ทำงาน ไม่มี 38 14.23 

ต่ำกว่า 5 ปี 130 48.69 

  5-10 ปี 67 25.09 

  

  

11-15 ปี 14 5.24 

15 ปีขึ้นไป 18 6.74 



ตารางท่ี 3.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

อายุ 20-30 ปี 165 61.80 

  31-40 ปี 74 27.72 

  41-50 ปี 19 7.12 

  51-60 ปี 9 3.37 

การศึกษา 

  

กำลังศึกษา 57 21.35 

ปริญญาตรี 160 59.93 

ปริญญาโท 50 18.73 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 224 83.90 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 3.00 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 5 1.87 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 30 11.24 

รวม 267 100.00 

จากตารางที่ 3.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Application ที่
ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 267 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 84.64  และ
เป็นครูผู้สอน จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.21 
มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 48.69 อายุ 20-34 ปีจำนวน 
165 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.93 โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในระดับปริญญาตรี จำนวน 224 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.90 

  



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 3.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=267) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน3 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 4.05 1.15 มาก 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.58 0.58 มากที่สุด 
1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.67 0.56 มากที่สุด 

2. ด้านวิทยากร 4.69 0.56 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.73 0.51 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.65 0.60 มากที่สุด 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.55 0.63 มากที่สุด 
3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.57 0.61 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.59 0.61 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.49 0.67 มาก 
3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.55 0.64 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.58 0.63 มากที่สุด 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.52 0.62 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.62 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62, S.D = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.69, S.D = 0.56)  
  

 
3 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก วิทยากร

ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี ถ้ามีโอกาสอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ เป็นการสอนทำวิจัย

เกี่ยวกับภาษาและเทคนิคการทำแผนการสอนสุดยอด 

 

หลักสูตรที่ 4 การยกระดับการเรียนรู้ให้เด็กอ่านออกเขียนได้และวิเคราะห์เป็น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 32 12.08 

  หญิง 233 87.92 

สถานภาพ ครูผู้สอน 257 96.98 

บุคลากรทางการศึกษา 3 1.13 

ผู้บริหารสถานศึกษา 5 1.89 

วิทยฐานะ 

  

  

ครูผู้ช่วย 30 11.32 

ครูอัตราจ้าง 27 10.19 

ครู ค.ศ.1 99 37.36 

ครู ค.ศ.2 60 22.64 

ครู ค.ศ.3 49 18.49 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 90 33.96 

  5-10 ปี 88 33.21 

  11-15 ปี 30 11.32 

  15 ปีขึ้นไป 57 21.51 

อายุ 20-30 ปี 93 35.09 

  31-40 ปี 62 23.40 

  41-50 ปี 61 23.02 

  51-60 ปี 49 18.49 

การศึกษา ปริญญาตรี 193 72.83 

ปริญญาโท 72 27.17 



ตารางท่ี 4.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 243 91.70 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 0.38 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 3 1.13 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 18 6.79 

รวม 265 100.00 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับการเรียนรู้ให้เด็กอ่านออกเขียนได้และ
วิเคราะห์เป็นที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 265 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.92 และเป็นครูผู้สอน จำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 96.98 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 99 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37.36 มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 อายุ 
20-30 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 193 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.83 โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในระดับปริญญาตรี 
จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 91.70 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=265) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน4 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.86 1.06 มาก 
1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.34 0.62 มาก 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.49 0.60 มาก 

2. ด้านวิทยากร 4.64 0.54 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.67 0.51 มากที่สุด 

 
4 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=265) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน4 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.62 0.57 มากที่สุด 
3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.39 0.67 มาก 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.45 0.61 มาก 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.47 0.61 มาก 
3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.38 0.67 มาก 

3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.38 0.69 มาก 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.39 0.63 มาก 
3.6 ระบบมีความเสถียร 4.24 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45, S.D = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.64, S.D = 0.54)  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม
น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี อยากให้เพ่ิมเติมรายละเอียดให้มากกว่านี้ 
เป็นการอบรมที่ดีมีประโยชน์ สามารถนำมาใช้ได้จริง 

 

หลักสูตรที่ 5 Applications กับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในยุค New Normal  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 5.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 57 15.00 

  หญิง 323 85.00 

สถานภาพ 

  

ครูผู้สอน 350 92.11 

บุคลากรทางการศึกษา 14 3.68 

ผู้บริหารสถานศึกษา 12 3.16 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 1.05 



ตารางท่ี 5.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 5 1.32 

ครูผู้ช่วย 58 15.26 

ครูอัตราจ้าง 33 8.68 

ครู คศ.1 145 38.16 

ครู คศ.2 79 20.79 

ครู คศ.3 44 11.58 

นักศึกษา 11 2.89 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 0.53 

รองศาสตราจารย์ 1 0.26 

อาจารย์ 2 0.53 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 149 39.21 

  5-10 ปี 124 32.63 

  11-15 ปี 57 15.00 

  15 ปีขึ้นไป 50 13.16 

อายุ 20-30 ปี 155 40.79 

  31-40 ปี 132 34.74 

  41-50 ปี 62 16.32 

  51-60 ปี 30 7.89 

การศึกษา กำลังศึกษา 1 0.26 

ปริญญาตรี 259 68.16 

  ปริญญาโท 113 29.74 

  ปริญญาเอก 7 1.84 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 329 86.58 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 1.32 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 12 3.16 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 34 8.95 

รวม 380 100.00 



จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Applications กับการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ในยุค New Normal ที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 323 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.00 และเป็นครูผู้สอน จำนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 
145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.16 มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.21 อายุ 20-30 ปี จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 68.16 โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 86.58 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 5.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=380) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน5 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.85 1.32 มาก 
1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.53 0.59 มากที่สุด 

1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.53 0.63 มากที่สุด 
2. ด้านวิทยากร 4.75 0.51 มากที่สุด 

2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.75 0.50 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.75 0.52 มากที่สุด 
3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.58 0.60 มากที่สุด 

3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.62 0.54 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.65 0.52 มากที่สุด 
3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.69 มากที่สุด 

3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.59 0.59 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.63 0.55 มากที่สุด 
3.6 ระบบมีความเสถียร 4.47 0.66 มาก 

 
5 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพงึพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตารางท่ี 5.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=380) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน5 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.58 มากที่สุด 
จากตารางที่ 5.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62, S.D = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.75, S.D = 0.51)  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม

น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี ควรมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติให้โหลดเพ่ือ

สามารถทบทวนได ้ได้ความรู้สาระ และนำไปใช้ได้ดีมาก 

 

หลักสูตรที่ 6 Application for Next Normal เทคโนโลยีเพื่อการเรียนแบบร่วมมือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 6.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 47 15.99 

  หญิง 247 84.01 

สถานภาพ 

  

ครูผู้สอน 258 87.76 

บุคลากรทางการศึกษา 22 7.48 

ผู้บริหารสถานศึกษา 10 3.40 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 1.36 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 12 4.08 

ครูผู้ช่วย 50 17.01 

ครูอัตราจ้าง 23 7.82 

ครู คศ.1 97 32.99 

ครู คศ.2 45 15.31 

ครู คศ.3 31 10.54 

นักศึกษา 31 10.54 



ตารางท่ี 6.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0.34 

อาจารย์ 4 1.36 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 144 48.98 

  5-10 ปี 80 27.21 

  11-15 ปี 31 10.54 

  15 ปีขึ้นไป 39 13.27 

อายุ 20-30 ปี 135 45.92 

  31-40 ปี 93 31.63 

  41-50 ปี 52 17.69 

  51-60 ปี 14 4.76 

การศึกษา กำลังศึกษา 31 10.54 

ปริญญาตรี 186 63.27 

  ปริญญาโท 73 24.83 

  ปริญญาเอก 4 1.36 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 241 81.97 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 1.36 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 6 2.04 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 43 14.63 

รวม 294 100.00 

จากตารางที่ 6.1 พบว่า ผู้เข้าร่วม Application for Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบ
ร่วมมือ ที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 294 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.01 และเป็นครูผู้สอน จำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 87.76 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.99 มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 48.98 อายุ 20-
30 ปี จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.92 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 186 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.27 โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในระดับปริญญาตรี 
จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 81.97 

 



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 5.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=294) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน6 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.91 1.33 มาก 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.55 0.59 มากที่สุด 
1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.64 0.55 มากที่สุด 

2. ด้านวิทยากร 4.82 0.39 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.83 0.39 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.81 0.40 มากที่สุด 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.62 0.56 มากที่สุด 
3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.70 0.50 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.70 0.48 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.52 0.65 มากที่สุด 
3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.63 0.54 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.67 0.52 มากที่สุด 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.51 0.62 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.67, S.D = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.82, S.D = 0.39)  
  

 
6 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม

น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี  วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก ครูสามารถ

นำไปใช้งานได้จริง ได้ความรู้สาระ และนำไปใช้ได้ดีมาก 

 

หลักสูตรที่ 7 เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อด้วย PowerPoint 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 7.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 89 17.45 

  หญิง 421 82.55 

สถานภาพ 

  

ครูผู้สอน 475 93.14 

บุคลากรทางการศึกษา 16 3.14 

ผู้บริหารสถานศึกษา 11 2.16 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 8 1.57 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 12 2.35 

ครูผู้ช่วย 76 14.90 

ครอัูตราจ้าง 59 11.57 

ครู คศ.1 209 40.98 

ครู คศ.2 93 18.24 

ครู คศ.3 52 10.20 

นักศึกษา 1 0.20 

รองศาสตราจารย์ 1 0.20 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 0.59 

อาจารย์ 4 0.78 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 189 37.06 

  5-10 ปี 177 34.71 

  

  

11-15 ปี 69 13.53 

15 ปีขึ้นไป 75 14.71 



ตารางท่ี 7.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

อายุ 20-30 ปี 177 34.71 

  31-40 ปี 189 37.06 

  41-50 ปี 107 20.98 

  51-60 ปี 36 7.06 

การศึกษา กำลังศึกษา 1 0.20 

ปริญญาตรี 363 71.18 

  ปริญญาโท 137 26.86 

  ปริญญาเอก 9 1.76 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 456 89.41 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 1.18 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 1 0.20 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 10 1.96 
รวม 510 100.00 

จากตารางที่ 7.1 พบว่า ผู้เข้าร่วม Application for Next Normal เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนแบบ
ร่วมมือ ที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 510 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.01 และเป็นครูผู้สอน จำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 87.76 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.99 มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 48.98 อายุ 20-
30 ปี จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.92 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 186 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.27 โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในระดับปริญญาตรี 
จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 81.97 
 

  



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 7.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=510) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน7 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 4.04 1.01 มาก 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.56 0.60 มากที่สุด 
1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.62 0.59 มากที่สุด 

2. ด้านวิทยากร 4.72 0.52 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.75 0.51 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.69 0.54 มากที่สุด 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.59 0.57 มากที่สุด 
3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.61 0.57 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.64 0.53 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.62 0.57 มากที่สุด 
3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.59 0.57 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.56 0.60 มากที่สุด 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.54 0.58 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.56 มากที่สุด 

จากตารางที่ 7.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.62, S.D = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.72, S.D = 0.52)  
  

 
7 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม

น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก เป็นการแนะนำ

การใช้งานแบบใหม่ๆ ของ power point ที่ครูรู้จักดีอยู่แล้ว ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ทันสมัยมากยิ่งข้ึน และนำไปใช้ได้ดีมาก 

 

หลักสูตรที่ 8 เทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS Studio 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 8.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 60 22.39 

  หญิง 208 77.61 

สถานภาพ ครูผู้สอน 233 86.94 

บุคลากรทางการศึกษา 12 4.48 

ผู้บริหารสถานศึกษา 13 4.85 

  อาจารย์มหาวิทยาลัย 10 3.73 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 13 4.85 

ครูผู้ช่วย 49 18.28 

ครูอัตราจ้าง 28 10.45 

ครู ค.ศ.1 88 32.84 

ครู ค.ศ.2 43 16.04 

ครู ค.ศ.3 34 12.69 

นักศึกษา 3 1.12 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 2.24 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 1.49 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 106 39.55 

  5-10 ปี 89 33.21 

  

  

11-15 ปี 29 10.82 

15 ปีขึ้นไป 44 16.42 



ตารางท่ี 8.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

อายุ 20-30 ปี 99 36.94 

  31-40 ปี 98 36.57 

  41-50 ปี 44 16.42 

  51-60 ปี 27 10.07 

การศึกษา กำลังศึกษา 3 1.12 

ปริญญาตรี 179 66.79 

  ปริญญาโท 78 29.10 

  ปริญญาเอก 8 2.99 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 226 84.33 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 3.36 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก 1 0.37 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 7 2.61 
รวม 268 100.00 

จากตารางที่ 8.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคการ Live สดอย่างมืออาชีพด้วย OBS Studio 
ที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 268 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 และ
เป็นครูผู้สอน จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 86.94 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 
มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 39.55 อายุ 20-30 ปี จำนวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.94  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.79 โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในระดับปริญญาตรี จำนวน 226 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.33 

  



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 8.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=268) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน8 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.77 1.35 มาก 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.41 0.64 มาก 
1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.51 0.61 มากที่สุด 

2. ด้านวิทยากร 4.69 0.52 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.70 0.51 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.68 0.53 มากที่สุด 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.52 0.65 มากที่สุด 
3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.56 0.64 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.61 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.44 0.75 มาก 
3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.63 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.63 มากที่สุด 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.52 0.67 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.63 มากที่สุด 

จากตารางที่ 8.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.56, S.D = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.69, S.D = 0.52)  
  

 
8 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม

น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี ได้ความรู้สาระ และนำไปใช้ได้ดีมาก  
 

หลักสูตรที่ 9 Scratch กับการสร้างเกมสำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 9.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 51 29.31 

  หญิง 123 70.69 

สถานภาพ ครูผู้สอน 162 93.10 

บุคลากรทางการศึกษา 4 2.30 

ผู้บริหารสถานศึกษา 5 2.87 

  อาจารย์มหาวิทยาลัย 3 1.72 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 10 5.75 

ครูผู้ช่วย 30 17.24 

ครูอัตราจ้าง 19 10.92 

ครู ค.ศ.1 63 36.21 

ครู ค.ศ.2 28 16.09 

ครู ค.ศ.3 14 8.05 

นักศึกษา 7 4.02 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1.15 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 1 0.57 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 78 44.83 

  5-10 ปี 65 37.36 

  

  

11-15 ปี 24 13.79 

15 ปีขึ้นไป 7 4.02 

อายุ 

  

20-30 ปี 69 39.66 

31-40 ปี 69 39.66 



ตารางท่ี 9.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

  41-50 ปี 29 16.67 

  51-60 ปี 7 4.02 

การศึกษา กำลังศึกษา 3 1.72 

ปริญญาตรี 125 71.84 

  ปริญญาโท 44 25.29 

  ปริญญาเอก 2 1.15 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 146 83.91 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 1.72 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก 3 1.72 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 22 12.64 

รวม 174 100.00 

จากตารางที่ 9.1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Scratch กับการสร้างเกมสำหรับการเรียนการสอน
ด้านวิทยาการคำนวณ ที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 268 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 208 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.61 และเป็นครูผู้สอน จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 86.94 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.55 อายุ 20-30 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.94  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 66.79 โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 84.33 

  



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 9.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (N=174) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ

ประเมิน9 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.93 1.25 มาก 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.53 0.63 มาก 
1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.55 0.62 มากที่สุด 

2. ด้านวิทยากร 4.75 0.58 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.75 0.57 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.75 0.58 มากที่สุด 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.66 0.65 มากที่สุด 
3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.67 0.65 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.68 0.63 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.65 0.67 มาก 
3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.69 0.62 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.66 0.67 มากที่สุด 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.60 0.67 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 0.63 มากที่สุด 

จากตารางที่ 9.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.68, S.D = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.75, S.D = 0.58)  
  

 
9 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม

น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี  

 

หลักสูตรที่ 10 การสร้างวิดีโอ Interactive ด้วย Vizia & PlayPosit 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 10.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 47 23.74 

  หญิง 151 76.26 

สถานภาพ ครูผู้สอน 176 88.89 

บุคลากรทางการศึกษา 8 4.04 

ผู้บริหารสถานศึกษา 12 6.06 

  อาจารย์มหาวิทยาลัย 2 1.01 

วิทยฐานะ 

  

  

ไม่มี 6 3.03 

ครูผู้ช่วย 39 19.70 

ครูอัตราจ้าง 29 14.65 

ครู ค.ศ.1 67 33.84 

ครู ค.ศ.2 34 17.17 

ครู ค.ศ.3 18 9.09 

นักศึกษา 3 1.52 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1.01 

ประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี 95 47.98 

  5-10 ปี 61 30.81 

  

  

11-15 ปี 18 9.09 

15 ปีขึ้นไป 24 12.12 

อายุ 

  

20-30 ปี 89 44.95 

31-40 ปี 68 34.34 



ตารางท่ี 10.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ข้อมูลส่วนตัว จำนวน ร้อยละ 

  41-50 ปี 32 16.16 

  51-60 ปี 9 4.55 

การศึกษา กำลังศึกษา 3 1.52 

ปริญญาตรี 133 67.17 

  ปริญญาโท 60 30.30 

  ปริญญาเอก 2 1.01 

สถานภาพศิษย์เก่า ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า 172 86.87 

  

  

  

ศิษย์เก่าประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 2.53 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก 5 2.53 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท 16 8.08 

รวม 198 100.00 

จากตารางที่  10 .1 พบว่า ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  หลักสูตรที่  10 การสร้างวิดี โอ Interactive  
ด้วย Vizia & PlayPosit ที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 198 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 151 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.26 และเป็นครูผู้สอน จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 เป็นครู ค.ศ.1 จำนวน 67
คน คิดเป็นร้อยละ 33.84 มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.98 
อายุ 20-30 ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 136 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.69 โดยไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 86.87 

  



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

ตารางท่ี 10.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ(N=198) 

รายการประเมิน �̅� S.D 
ระดับผลการ
ประเมิน10 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ 

1.1 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระก่อนการอบรม 3.86 1.43 มาก 

1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลังการอบรม 4.73 0.47 มาก 
1.3 สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 4.70 0.55 มากที่สุด 

2. ด้านวิทยากร 4.86 0.35 มากที่สุด 
2.1 วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี 4.87 0.34 มากที่สุด 

2.2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 4.84 0.36 มากที่สุด 

3. เนื้อหา รูปแบบและการบริหารโครงการ 4.71 0.52 มากที่สุด 
3.1 รูปแบบกิจกรรมในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.73 0.48 มากที่สุด 

3.2 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.78 0.42 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.71 0.55 มาก 
3.4 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.69 0.50 มากที่สุด 

3.5 เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.68 0.60 มากที่สุด 

3.6 ระบบมีความเสถียร 4.66 0.53 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.48 มากที่สุด 

จากตารางที่ 10.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.75, S.D = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจในด้านวิทยากรสูงที่สุด (�̅� = 4.86, S.D = 0.35)  
  

 
10 เกณฑ์การแปลความระดับผลการประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ความเหมาะสม/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ต่ำกว่า 1.50   ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสดุ 



ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพ่ิมขึ้นอีก เวลาอบรม

น้อยเกินไป วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เข้าใจเป็นอย่างดี  

 


