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สรุปผลการด าเนินการ 
โครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย                                                       

และการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
วันที่  ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

……………………………………………………………………………….. 
การด าเนินโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย และการออกแบบแผ่นพับ

เผยแพร่ผลงานการวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคนิคการ
ออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัย  คณะครุศาสตร์ร่วมกับ
นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ขอน าเสนอข้อมูลโดยจ าแนกออกเป็น ๓  ตอน                    
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที่ ๑ หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบัน“การวิจัย”เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและบุคคลทั่วไปในนานาอารยประเทศว่า
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้ด าเนินการแสวงหาข้อมูลหรือองค์ความรู้ตามจุดมุ่งหมายได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า และมีความน่าเชื่อถือ และสามารถที่จะน าผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่าง
สอดคล้องความต้องการอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในวงการศึกษาที่มีความเชื่อว่า “การวิจัย” เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้บัณฑิตในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับปริญญาในการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ ได้ก าหนดว่าการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้ครูผู้สอนได้ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก วิธีที่ยอมรับกันว่าเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการได้เร็วคือการน าเสนอด้วยโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ/วิชาชีพ การสื่อสารโดยโปสเตอร์เป็นวิธีที่ค่อนข้าง
ผ่อนคลาย มีพิธีการน้อยกว่าและเป็นวิธีเดียวที่จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ สนทนาโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ที่สนใจ และถือ
กันว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมในความรู้ความช านาญ เพราะผู้น าเสนอสามารถให้ความ
กระจ่างกับผู้สนใจในงานที่ท าทุกประเด็นค าถามได้อย่างดี  ทั้งยังเปิดโอกาสให้น าเสนอแนวคิดริเริ่มได้ด้วย ส่วนการ
ท าแผ่นพับนับว่าเป็นสิ่งตีพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผ่นพับมีขนาดเล็กกะทัดรัดและพกพาได้ง่าย แผ่นพับยังมี
รูปแบบการพับต่างๆที่แตกต่างกัน ท าให้แผ่นพับเป็นสื่อทางเลือกที่สร้างความแปลกใหม่ในการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆกัน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
เล็งเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบัณฑิตในรูปแบบต่างๆให้กับบุคลที่มีความสนใจ 

 จากเหตุผลดังกล่าวสาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาได้เล็งเห็นและให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่งานวิจัยแก่สังคม และตอบสนองความ
ต้องการของสังคมจึงจัด “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการ
ออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัย” ขึ้นเพ่ือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่บุคคลที่มีความสนใจ
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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ตอนที่ ๒ ความหมายของโปสเตอร์และแผ่นพับ 

โปสเตอร์ (Poster) 
 โปสเตอร์ (Poster) หมายถึง ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพ่ือใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือ
ก าแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การท าโปสเตอร์มี
จุดประสงค์เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์  
การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพ่ือใช้ในการศึกษา หรือเป็น
สื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อ
ส าหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์ 
 การสร้างโปสเตอร์เริ่มมีขึ้นเมื่อราว ค.ศ.  ๑๘๙๐ โดยจิตรกรชาวฝรั่งเศสและเผยแพร่ไปทั่วยุโรป          
ศิลปินคนส าคัญที่สุดที่เริ่มความนิยมในการสร้างโปสเตอร์ คือ อองรี เดอ ทูลูส -โลเทรค และ จูลส์ เชเรท์                      
(Jules Chéret) เชเรท์ ถือกันว่าเป็นบิดาแห่งการโฆษณาด้วยป้าย โปสเตอร์ ได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงระหว่าง                    
ค.ศ. ๑๙๖๐ - ๑๙๗๐ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โปสเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านศิลปะ   
การออกแบบ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเทคนิควิธีการผลิต จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ โปสเตอร์                     
ยังคงมีบทบาทและความส าคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในวงการโฆษณาสินค้า นอกจากวงการโฆษณาแล้ว โปสเตอร์
ยังเป็นประโยชน์กับวงการอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น วงการการเมือง การกุศล มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น เพราะโปสเตอร์เป็นช่อง
ทางการเผยแพร่ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพช่องทางหนึ่งในหลาย ๆ ช่องทางการสื่อสารที่ใช้กันอยู่ในสังคมปัจจุบัน 

โปสเตอร์น ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ บอกกล่าว เผยแพร่ ให้ผู้ดูมีความรู้ความเข้าใจ 
และปฏิบัติตาม ไม่เน้นในการส่งเสริมการขายสินค้า ของผู้จัดท า แต่จะเน้นหนักไปการ  สร้างภาพพจน์ขององค์กร  
ให้เป็นที่ยอมรับ เกิดความฝังใจ เชื่อถือ ศรัทธา นอกจากนี ้ยังมีการใช้เพ่ือย้ าเตือนใจกลุ่มประชาชนเป้าหมายด้วย  

วัตถุประสงค์ของการใช้โปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย                                                        

o เพ่ือบอกกล่าวหรือให้ค าแนะน า  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
o เพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น  
o เพ่ือโน้มน้าวใจ กลุ่มเป้าหมายให้เห็นคล้อยตาม  
o เพ่ือปลุกเร้า  ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
o เพ่ือย้ าเตือน  กลุ่มเป้าหมาย ให้ระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
o เพ่ือสร้างความจดจ า ให้เกิดข้ึน  
o เพ่ือให้ความรู้ ในสาระอันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติ  

 
 
 
 

http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-D-content%20title-EXa.htm
http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-D-content%20title-EXb.htm
http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-E-content-EXa.htm
http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-E-content-EXb.htm
http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-E-content-EXc.htm
http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-E-content-EXd.htm
http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-E-content-EXe.htm
http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-E-content-EXf.htm
http://www.ripb.ac.th/WBI/Media%20Poster/Poster/Poster-E-content-EXg.htm
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ข้อดีของการใช้โปสเตอร์เพื่อน าเสนอผลงานการวิจัย                                                        
o สามารถก าหนดสถานที่ ของการเผยแพร่ได้อย่างแน่นอน  
o สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีสีสันสวยงาม มีขนาดใหญ่ 

ตั้งอยู่ในท าเลที่เด่นและสะดุดตา  
o ช่วยย้ าเตือนความคิดเห็นบางอย่างแก่ประชาชนเป้าหมาย 
o มีราคาถูก  
o ผลิตได้ง่าย  
o เผยแพร่ได้ง่าย โดยติดได้ทั่วไป และโอกาสที่จะใช้มีมาก  

ข้อจ ากัดของการใช้โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์  
o ไม่คงทนถาวร  
o ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้มาก  
o เมื่อหมดอายุ ก็จะท าเกิดความรกตา หรือสร้างความสกปรก อันจะเป็นผลลัพธ์ในทางลบ                         

แก่หน่วยงานได้ 

องค์ประกอบของโปสเตอร์ 

พาดหัว (Headline) 
 พาดหัวหรือหัวเรื่อง เป็นสิ่งที่ส าคัญของโปสเตอร์ เพราะช่วย ดึงดูดความสนใจ หรือติดตามดูรายละเอียด
อ่ืนๆ ของข้อความในโปสเตอร์ พาดหัวหรือหัวเรื่อง อาจแสดงด้วย ภาพ หรือข้อความ  หรือทั้งภาพและข้อความก็ได้ 
แต่ส่วนมากจะใช้ ข้อความที่มีขนาดใหญ่ กว่าข้อความอ่ืน ถ้าข้อความมีความยาวมาก อาจจะแบ่งเป็น หัวเรื่องรอง 
(Subheadline) 

พาดหัวของโปสเตอร์มีลักษณะ ดังนี้  

 มีข้อความสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ สื่อความหมายได้เร็ว  
 มีความกระจ่าง สามารถดึงดูดความสนใจ ของผู้ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายได้  
 มีความเหมาะเจาะ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายได้  
 มีความน่าสนใจ เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสนใจ โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา  และ 

การใช้ภาษา  
 มีเพียงแนวคิดเดียว ในโปสเตอร์แต่ละแผ่น  
 มีความน่าเชื่อถือ คือ ข้อความที่กล่าวอ้าง ต้องมีน้ าหนัก น่าเชื่อถือ 
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พาดหัวรอง (SubHeadline)  
พาดหัวรอง (SubHeadline) นิยมใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่รองจากพาดหัว ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงพาด

หัว ไปยังเนื้อเรื่องในโปสเตอร์ ใช้ในกรณีที่พาดหัวไม่สามารถจะให้รายละเอียดได้เพียงพอ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ขยายความให้กระจ่างข้ึน 

ข้อความ (Body Copy) 
  ข้อความ (Body Copy) คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหารายละเอียด เพ่ิมเติมจากพาดหัวของโปสเตอร์ฉบับ
นั้นๆ ข้อความจะสนับสนุนเนื้อหาของโปสเตอร์โดยส่วนรวม มีการคัดเลือกอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือเข้าใจไปได้
หลายทาง และใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด อักษรชัดเจน อ่านง่าย เข้าใจได้ทันที ตอบสนองความต้องการใคร่รู้ของ
ผู้อ่าน และมองเห็นได้แต่ไกล 
 

ภาพประกอบ (illustration)  
ภาพประกอบ คือ ส่วนที่จะมาเสริมหรือขยายพาดหัว ตลอดจนสร้างความเข้าใจเพ่ิมขึ้นจากข้อความ  

ช่วยสร้าง หรือดึงดูดความสนใจ และภาพที่น ามาใช้ ควรเป็นภาพที่ดูง่าย สามารถเข้าใจได้ทันที เน้นจุดสนใจในภาพ 
เพียงจุดเดียว และมองเห็นได้ในระยะไกล สามารถสื่อความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างแจ่มชัด  รวมทั้งสามารถสร้าง  
ความจดจ าให้แก่ผู้รับได้ด้วย   

ส่วนลงท้าย(Ending)  
- ชื่อหรือสัญลักษณ์ขององค์การผู้เผยแพร่ (Identification)  
- สถานที่ตั้งหรือสถานที่ติดต่อขององค์กรผู้ผลิต 
- ค าขวัญ หรือ สโลแกน (Slogan) 

 

ข้อควรค านึงถึงในการออกแบบโปสเตอร์  
 ควรเป็นแผ่นเดียวโดดๆ สามารถน าไปติดบนพ้ืนผิวใดก็ได้  
 ควรมีภาพประกอบ และข้อความ ที่บ่งบอกถึง อะไร ที่ไหน เมื่อใด ใช้ข้อความกระทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน

ไม่คลุมเคลือ หรือเข้าใจไปได้หลายทาง และใช้ข้อความที่สามารถเข้าใจได้ทันที  แสดงแนวคิด หลักและ
เรื่องราวเพียงอย่างเดียว  

 การวางต าแหน่งภาพประกอบ และข้อความ ต้องประสานส่งเสริมซึ่งกันและกัน และง่ายแก่การจดจ า                    
(ควรมีค าขวัญหรือสโลแกน)  

 ตัวอักษรที่ใช้ควรเด่น สะดุดตา ค านึงถึงระยะห่างทางการอ่าน และขนาดของตัวอักษร ควรแตกต่างกัน  
ตามหน้าที่ เช่น ตัวหัวเรื่อง หรือพาดหัว ควรมีขนาดใหญ่กว่าข้อความ  

 ภาพหรือข้อความที่เสนอ ต้องมีขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ง่าย และขนาดของโปสเตอร์              
ต้องปรับให้เหมาะสมกับ สถานที่ตั้งโปสเตอร์ด้วย  
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๕ 
 

 มีโครงสร้างชัดเจน คือ การใช้สีที่เด่นชัด สะดุดตา ไม่มีลีลาเส้นสายหรือลวดลายสับสน   ดูแล้วเข้าใจใน 
โครงสร้างนั้นๆ ได้ทันที สามารถแยกภาพกับตัวอักษร ที่ต้องการเสนอได้ชัดเจน มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
และจิตวิทยาในการใช้สีด้วย  

 ค านึงถึงหลักในการออกแบบและจัดหน้าด้วย  
 ผลิตขึ้นเป็นจ านวนมาก  

 

 

 
 
แผ่นพับ  (Brochure) 
 แผ่นพับ  (Brochure) คือ สื่อโฆษณามีหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทางด้านสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันใน
วงการธุรกิจนิยมใช้สื่อประเภทนี้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย ซึ่งวิธีในการสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์หลายวิธี 
มีการพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ แผ่นพับ และแผ่น
ปลิว 
         ความหมายของแผ่นพับ  
 แผ่นพับ (Brochure) หมายถึงสื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึง
ผู้บริโภค มีทั้งวิธีการส่งทางไปรษณีย์และแจกตามสถานที่ต่าง ๆ ลักษณะเด่นของแผ่นพับคือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย  
ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้อ่านสามารถเลือกเวลาใดอ่านก็ได้ผู้ออกแบบมีเทคนิคการออกแบบตาม
อิสระ หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ ากว่าสิ่งพิมพ์ชนิดอ่ืน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  
        วิธีการออกแบบแผ่นพับ 
 แผ่นพับมีลักษณะเด่น คือสามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่าง ๆ ท าให้ภาพลักษณ์ของสื่อเปลี่ยนไป แผ่นพับ
เมื่อพับแล้วจะมีจ านวนหน้าอย่างน้อย ๔ หน้า ส่วนใหญ่แผ่นพับที่นิยมใช้กันอย่างแพราหลายจะมีจ านวนหน้า                           
ไม่เกิน ๑๖ หน้า และเนื่องจากจ านวนหน้าเกิดจากการแบ่งกระดาษด้วยการพับจึงไม่นิยมใส่เลขหน้า การออกแบบแผ่นพับ
ต้องพิจารณาขนาดข้อมูลอย่างชัดเจน ต้องแสดงลักษณะเฉพาะแต่ละหน้า และมีความสัมพันธ์กับหน้าอ่ืน ๆ                                     
ที่จะพับมาต่อกันด้วย 
 การออกแบบแผ่นพับ ถ้าผู้ออกแบบแบ่งข้อมูลไม่ดี หรือจัดวางหน้าไม่เหมาะสมจะท าให้ผู้อ่านเกิดความ
สับสนได้ การออกแบบแผ่นพับที่ดีต้องก าหนดให้ข้อมูลแต่ละหน้าจบในตัวมันเอง ท าให้ผู้อ่านสามารถเริ่มอ่านตรง
ส่วนไหนก่อนก็ได้ นอกจากนี้ยังต้องค านึกถึงการวางรูปภาพซึ่งจะต้องสอดคล้องกันด้วย 
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งานกราฟิกบนแผ่นพับผู ้ออกแบบจะต้องค านึงถึง การก าหนดรูปแบบบนหน้ากระ ดาษแต่ละหน้า                 
ซึ่งไม่ควรให้มีเนื ้อหาแน่นเกิดไป ดังนั้นการจัดหน้ากระดาษแต่ละหน้าควรมีรูปแบบแตกต่าง กันไปแต่ต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กันนอกจากนี้ การเลือกรูปภาพประกอบควรเลือกรูปภาพที่สวยงาม และผู้ดูสามารถดูได้
นานๆ  
 
 
 

 
 
 

 

ส 

สรุปความหมายของแผ่นพับ  

แผ่นพับ (Brochuer) หมายถึงสื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล  (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตส่ง
ตรงถึงผู้บริโภค มีทั้งวิธีการส่งทางไปรษณีย์และแจกตามสถานที่ต่าง ๆ ลักษณะเด่นของแผ่นพับ คือ มีขนาด
เล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้อ่านสามารถเลือกเวลาใดอ่านก็ได้ ผู้ออกแบบมีเ ทคนิค
การออกแบบตามอิสระ หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ ากว่าสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ถึง
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

ตอนที่ ๓ วิธีการด าเนินงาน 

 การด าเนินโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย และการออกแบบ           
แผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัยในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ ๔  สาขาวิชาการประเมินผลและ                 
วิจัยทางการศึกษา ได้ด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการการบริหารจัดการและด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยล าดับขั้นตอน PDCA ดังนี้ 

๑.ขั้นตอนการวางแผน (Planning) 

 ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงานโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย 
และการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัยในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการ
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

๑.๑ ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๑ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย วางแผนการท าโครงการ ชื่อโครงการ และสถานที่
ด าเนินงาน หลังจากท่ีประชุมได้มีการลงมติเห็นชอบให้มีการจัดท าโครงการแล้วนั้นประธานในการประชุม จึงได้มีการ
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ให้คณะกรรมการร่วมกันก าหนดวันที่จะท าการด าเนินกิจกรรม โดยสามารถสรุปวันที่จะด าเนินการปฏิบัติกิจ กรรม
เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประธานในการประชุมได้มอบหมายให้                        
นางสาวกรองกาญจน์  เย้าดุสิต เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือขอติดต่อด าเนินงานต่อไป                     
และให้เสนอผลการด าเนินการต่อท่ีประชุม ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ภาพที่ ๑  ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๑ วางแผนการจัดท าโครงการ 

๑.๒ ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน หลังจากประชุมได้มีการลง
มติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานขึ้นมาแล้วนั้น จึงได้มีการให้คณะกรรมการร่วมกันชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รูปแบบกิจกรรมของโครงการ และการเขียนโครงการเพ่ืออนุมัติก าหนดวันด าเนินกิจกรรม โดยสามารถสรุปกิจกรรม 
ที่จะร่วมกันด าเนินการ คือ ฟังบรรยายและปฏิบัติ หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย” 
และ “การออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย” วิทยากร โดยอาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ และตามที่ประธาน               
ในการประชุมได้มีการมอบหมายให้ นางสาวกรองกาญจน์ เย้าดุสิต เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือขออนุญาตด าเนินกิจกรรม ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นางสาวกรอง
กาญจน์ เย้าดุสิต ก็ได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอในที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ ดังนี้ 
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงอนุญาตให้ให้คณะนิสิตได้เข้ามาด าเนินกิจกรรมในวันดังกล่าว 
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ภาพที่ ๒  ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการจัดโครงการ 

๑.๓ ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๓ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการรูปแบบกิจกรรมของโครงการ                     
และการเขียนโครงการเพ่ืออนุมัติ  เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการจากที่ประธานการประชุมได้ให้คณะท างาน          
ได้กลับไปศึกษาวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการ คณะท างานมีความคิดเห็นที่คล้าย ๆ กัน นั่นคือ การประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสังคม Social Network การติดป้ายประกาศ และการท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 

ภาพที่ ๓ ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๓ ชี้แจงรายละเอียดโครงการรูปแบบกิจกรรมของโครงการ 
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๑.๔ ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการและสถานที่ก่อนวันด าเนินงาน
จัดกิจกรรม ก าหนดวัน เวลานัดหมาย ก าหนดการ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอ
ผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้   

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔ ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการและสถานที่ 

๒.ขั้นตอนการจัดท าโครงการ (Doing) 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและ   
การออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย  คณะครุศาสตร์ร่วมกับนิสิตชั้นปีที ่ ๔ สาขาวิชาการประเมินผล               
และวิจัยทางการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ จัดท าประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย
และการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ทราบวันเวลา สถานที่ ใน
การจัดโครงการ ได้เข้าร่วมโครงการในสถานที่ และเวลาที่คณะกรรมการจัดท าโครงการ ได้ก าหนดขึ้น และ
เพ่ือให้ทราบทั่วกันถึง สถานที่ วันเวลา ในการจัดโครงการในครั้งนี้  

 

 

 
 



๑๐ 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๕ ประชาสัมพันธ์การจัดโคงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์  
น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย  

 
๒.๒  การด าเนินการเตรียมสถานที่ก่อนวันจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์

น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดโครงการ
ให้ก ับผู ้เ ข ้าร ่วมโครงการในครั ้งนี ้  ณ ห้องประช ุม เส ือซ ่อน เล ็บ  ๓๐๑๑๐๑ ต ึก ๓๐ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๖ การเตรียมสถานที่ในจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์
 น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย  

 
๒.๓ ด าเนินงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์

น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัย  คณะครุศาสตร์ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ ๔                     
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ด าเนินการดังนี้  ได้จัดท าใบความรู้ เพ่ือมอบให้กับผู้ เข้าอบรม                              
ใช้เป็นเอกสารในเข้าร่วมอบรมโครงการและฟังวิทยากรบรรยาย 

 
 

 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับ
เผยแพร่ผลงานวิจัย รับใบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย และการออกแบบ
แผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

การด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบ
แผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะครุศาสตร์ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
ด าเนินการดังนี้ จัดท าโครงการเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการออกแบบการโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย และการ
ออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัย ดังภาพที่ ๗ – ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย ร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร 



๑๒ 
 

 

ภาพที่ ๙ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย ร่วมฝึกปฏิบัติตามค าแนะน าของวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ ๑๐ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการ
ออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย ฟังบรรยายและปฏิบัติตามค าแนะน าจากวิทยากร 



๑๓ 
 

๓. ขั้นตอนการตรวจสอบการด าเนินโครงการ (Checking)  

ขั้นตอนการตรวจสอบการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัย
และการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะครุศาสตร์ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา ได้ด าเนินโดยการใช้แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและ
การออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัยและแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับ
เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๒๐ ข้อ น าเสนอผลสอบในรูปตาราง แสดง
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ดังตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ ตารางวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบทดสอบก่อน – หลังการเข้าร่วม
โครงการ (Pre – test) – (Post – test) 

 Pre – test Post – test 
ค่าเฉลี่ย �̅� ๘.๙๕ ๑๓ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD ๒.๔๐ ๒.๙๔ 

จากตารางที๑่ สรุปว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เป็นชนิดมาตรประมาณค่า ๕ ตัวเลือก (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert’s Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่
ผลงานวิจัย  จ านวน ๑๒๒ คน น าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจในรูปตาราง แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ดังตารางที่ ๒ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของประคอง 
กรรณสูตร (ประคอง กรรณสูตร, ๒๕๔๒) ดังนี้ 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 



๑๔ 
 

ตารางที ่ ๒ ตารางวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์การวิจัย และการท าแผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้ 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

�̅� SD 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)   
ด้านวิทยากร 
๑. การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วิทยากร 

๒๘ ๒๖ ๑   ๔.๖๗ ๐.๕๑ 

๒. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี
ความชัดเจน 

๓๒ ๑๙ ๔   ๔.๕๐ ๐.๖๓ 

๓. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

๓๐ ๒๒ ๓   ๔.๕๓ ๐.๕๗ 

๔. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ๓๑ ๒๓ ๐ ๑  ๔.๕๓ ๐.๖๐ 
๕. การตอบค าถามของวิทยากร ๒๘ ๒๒ ๕   ๔.๔๔ ๐.๖๓ 
๖. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

๒๗ ๒๒ ๖   ๔.๓๖ ๐.๖๘ 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ๓๐ ๒๔ ๑   ๔.๕๕ ๐.๕๔ 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

๒๓ ๒๙ ๓   ๔.๔๙ ๐.๖๐ 

๓. ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามี
ความเหมาะสม 

๒๑ ๒๙ ๕   ๔.๒๕ ๐.๖๔ 

๔. อาหารมีความเพียงพอต่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๒๓ ๒๖ ๔   ๔.๒๕ ๐.๘๒ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความ
เหมาะสม 

๒๖ ๒๖ ๓   ๔.๔๒ ๐.๖๐ 

๒. ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัด
โครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๒๘ ๒๓ ๔   ๔.๔๕ ๐.๖๓ 

๓. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่าง
ทั่วถึง 

๒๒ ๒๔ ๙   ๔.๒๒ ๐.๗๑ 

๔. มีป้าย/สัญลักษณ์ แสดงจุดจัดกิจกรรม
หรือให้บริการ อย่างชัดเจน 

๒๐ ๒๘ ๗   ๔.๒๕ ๐.๖๔ 



๑๕ 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

�̅� SD 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)   
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
๑. ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค
การออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงาน
การวิจัยและการออกแบบแผ่นพับ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย 

๒๒ ๓๐ ๓   ๔.๓๔ ๐.๕๘ 

๒. ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้า
ในเรื่องการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอ
ผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย 

๑๕ ๒๒ ๑๑ ๕ ๒ ๓.๘๐ ๑.๑๐ 

๓. หลังการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้า
ในเรื่องการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอ
ผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย 

๒๙ ๒๓ ๒  ๑ ๔.๓๕ ๐.๗๓ 

๔. ท่านน าความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 

๒๔ ๓๐ ๑   ๔.๔๕ ๐.๕๔ 

๕. ท่านน าความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน 

๒๖ ๒๖ ๓   ๔.๔๐ ๐.๖๐ 

รวม ๔๘๕ ๔๗๔ ๗๕ ๖ ๓ ๔.๓๘ ๑๐.๑๖ 

จากตารางที่ ๒ สรุปว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอบรมเทคนิคการ
ออกแบบโปสเตอร์การวิจัย และการท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๔.๓๘ , SD = ๑๐.๑๖) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = ๔.๖๗ , SD = ๐.๕๑) 
รองลงมา คือสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็นและใช้ภาษาที่ เหมาะสม อยู่ ในระดับมากที่สุด                    
(X̅ = ๔.๕๓ , SD = ๐.๕๗) และเข้าใจง่ายกิจกรรมมีความสนุกสนาน (X̅ = ๔.๕๓ , SD = ๐.๖๐) ส่วนข้อที่ผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ กอ่นการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าในเรื่องการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการ
ออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัย อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๘๐, SD = ๑.๑๐)  



๑๖ 
 

 

ภาพที่ ๑๐ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบ
แผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. ควรมีการจัดโครงการประเภทนี้เป็นประจ า 
๒. ควรมีระยะเวลาในการจัดโครงการนานกว่านี้ 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Action) 



๑๗ 
 

 จาการด าเนินงานโครงการดังกล่าว คณะครุศาสตร์ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษาได้น าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากแบบประเมินความพึงพอใจ และน าปัญหาอุปสรรคจากการ
ด าเนินงานโครงการมาสรุปเพื่อน ามาวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงในครั้งต่อไป ดังตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ ข้อเสนอแนะ และแนวทางวางแผนเพื่อการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ /  ปัญหา / อุปสรรค แนวทางวางแผนเพื่อพัฒนา 
๑. ควรมีการจัดโครงการประเภทนี้เป็นประจ า ๑.๑ จัดทุกเทอม หรือปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง เพ่ือให้เป็น

โครงการต่อเนื่อง 
๒. ควรมีระยะเวลาในการจัดโครงการนานกว่านี้ ๒.๑ เพ่ิมเวลา ให้ตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม หรือเปิด

ช่องทางให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดการอบรม 
เพ่ือเป็นการต่อยอด ความรู้และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
ควรจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบ

แผ่นพับเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย จากเหตุผลดังกล่าวจะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ในด้านเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์น าเสนอ
ผลงานการวิจัยและการออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ผลงานการวิจัย  และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ เข้าร่วม
โครงการ อีกท้ังยังพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยอีกด้ว 
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๑๘ 
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ภาคผนวก 

๑. โครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์การวิจัย และการท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒. ค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์การวิจัย  และการท า                

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 



๑๙ 
 

๓. รายงานการประชุมโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์การวิจัย และการท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
๔. ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์การวิจัย และการท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

โครงการ 
๕. แบบทดสอบเรื่องเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์การวิจัย และการท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
๖. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์การวิจัย และการท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

โครงการ 
๗. รูปถ่ายการด าเนินการโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร์การวิจัย และการท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์

โครงการ 
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