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คำนำ 
 

 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วย
คอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน  วันที่ 11  พฤษภาคม  2562  ณ  ห้องประชุมวันทา
มารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ความเข้าใจ และทักษะใน
การสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
 ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมผู้จัดทำขอขอบพระคุณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่เอ้ืออำนวยความ
สะดวกของสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการที่ส่งเสริมสนับสนุน  คอยให้
คำแนะนำด้านการจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
เป็นอย่างดี    ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 

  
 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดทำ 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                    
หน้า 
 
คำนำ              ก 
สารบัญ                 ข 
รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืน      1 

- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ     2 
- จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้    2 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    3 
- สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้    4 
- ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร    4 

ภาคผนวก    5 
- โครงการการอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      6 
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม     15 
- ประมวลรูปภาพการจัดกิจกรรม     22 
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แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม   
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

ปีการศึกษา 2561 
************************************************************************** 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที ่ 4 ยุทธศาสตร์ข้อที่  6   เป้าหมายข้อที่ 1 , 2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :  มาตรฐานที่ 2, 3 ประเด็นพิจารณาที่  2.4,3.2 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง 
 
1. ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว    2. นางสาวจิตรลดา  โสนะชัย  

 
2. ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม .11  พฤษภาคม  2562  ถึง  11  พฤษภาคม  2562 

 
3. เป้าหมาย    

3.1 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ได้รับการพัฒนา  

ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้
สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ 

3.2. เชิงคุณภาพ 
  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ มีความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจ 
และสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อประสมด้วย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  3.3.1 ร้อยละ 80 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์มีความพึงพอใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
  3.3.2 ร้อยละ 80 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์สามารถสร้างสื่อ
ประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนได้ 
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4. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 

 มีการเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั่งในการรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ ประสานงานกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ  จัดทำกำหนดการ  เตรียมสถานที่  จัดเตรียมเอกสาร  สื่อ ใบงาน และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนด  ประสานงานติดต่อคณะวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู  
บุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ในวันที่ 11 พฤษภาคม  2562    ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งนี้  
ดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้  หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานให้ผู้เข้าอบรมตอบแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจต่อการดำเนินงานดังกล่าว และได้สรุปผลการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมภายในระยะเวลา  
2  สัปดาห์  โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 
5. งบประมาณ 

ตั้งไว้   34,600  บาท จ่ายจริง  22,744 บาท   เหลือ   11,856  บาท 
  

6. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6.1  เครื่องมือ   

วิธีการติดตามการประเมินผลอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วย 
คอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนครั้งนี้  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 

6.2  วิธีติดตาม   
 1.  จัดอบรมตามแผนงานที่กำหนดวันที่  11  พฤษภาคม  2562 
 2.  หลังการอบรมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจต้อการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ

ประสม 
 3.  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์  
  - ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ 
 2.  ติดตามการส่งสื่อประสมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
6.1 แหล่งข้อมูล (ในภาคผนวก)   
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์  เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
 2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 1 
 4.  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
 5.  หนังสือเชิญวิทยากร 
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 6.  ใบลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสม 
 7.  แบบสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
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7. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

โครงการ 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ร้อยละ 80 คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์มี
ความพึงพอใจโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างสื่อประสม
ด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 

✓      จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ
ประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ในภาพรวมผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ย  4.43   คิดเป็นร้อยละ  88.60 
บรรลุตามตัวชี้วัด 

2 ร้อยละ 80 คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
สามารถสร้างสื่อประสมด้วย
คอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนได้ 

✓  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสม
ด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืน ในภาพรวมผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย  4.43   
คิดเป็นร้อยละ  88.60 
บรรลุตามตัวชี้วัด 

 
 
8. สรุปผลในภาพรวม 

8.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
1.  เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วย

คอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนในครั้งนี้จนทำให้บรรลุตามตัวชี้วัดทุกประการ 
2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ความเข้าใจ และทักษะในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง

สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
 

8.2 จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งนี้ 
  1.  เรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์ ระบบระดับความเร็วที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
  2.  ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไปไม่เพียงพอ ทำให้คณะวิทยากรเร่งรัดในการอบรม 
ส่งผลให้ผู้เข้าอบรมบางส่วน 
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8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  1. เนื่องจากระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ในครั้งนี้น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อเนื้อหาที่คณะวิทยากรได้มอบให้  
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ...........................................................             ลงชือ่ ...........................................................                    
  (นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว)          (นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 
       หวัหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ      องผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
 
 
 
หมายเหตุ  ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความพึงพอใจต่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
วันที่ 11 พฤษภาคม  2562  ณ  หอประชุมวันทามารีย์ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่  1  แสดงความความพึงพอใจต่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วย 
               คอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

𝟕�̅� 
S.D. ร้อยละ แปลผล 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ กอ่น การบรรยาย 2.86 1.07 57.14 ปานกลาง 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การบรรยาย 4.43 0.79 88.57 มาก 
3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน
ประกันคณุภาพได้จริง 4.71 0.49 94.29 มากที่สุด 
4. ท่านมีความมั่นใจว่าสถาบันการศึกษาจะมคีุณภาพ
การศึกษา 4.43 0.79 88.57 มาก 
5. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานได ้ 4.29 0.49 85.71 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.14 0.65 82.80 มาก 

 
จากตารางท่ี 1  พบว่าความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วย

คอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ในวันที่ 11 พฤษภาคม  2562   ณ  หอประชุมวันทามารีย์  
เพ่ือให้ครู บุคลากรความรู ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก    โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นร้อยละ  82.80 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพได้จริง มีความพึงพอใจอยู่ใจอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ  94.29 
 
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ 

1.  สามารถนำความรู้ที่ได้ในการอบรมครั้งนี้ สร้างสื่อประสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ 
2.  สามารถนำสื่อประสมไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนได้ 
3.  สามารถผลิตสื่อเทคโนโลยีได้ 
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ท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 
  1.  นำไปผลิตสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายนำไปใช้สอนนักเรียน 
  2.  นำไปสอนนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

  
ลำดับที ่           2        ปีการศึกษา 2562     
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที ่ ยุทธศาสตร์ข้อที่       เป้าหมายข้อที่  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :  มาตรฐานที่  ประเด็นพิจารณาที่   
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในช่วงศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบัน
บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลาย
รูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความ
น่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว  องค์ความรู้และตำราทั้งหลายที่พิมพ์บนกระดานจะล้าสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเป็นหนังสือ
เก่าท่ีจะต้องถูกกำจัดทิ้ง 

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอ้ืออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนใน
การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัด
กิจกรรม การเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน ๆ จะช่วย
ส่งเสริมให้ การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโยลีแก่ครูผู้สอนจึงเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย  ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  เพ่ือ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

ดังนั้น กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  จึงได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนขึ้นในปีการศึกษา 
2562 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือผู้เข้ารับการอบรม สร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.2 เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
การใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้
สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ 

3.2. เชิงคุณภาพ 
  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ มีความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจ 
และสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อประสมด้วย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  3.3.1 ร้อยละ 80 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์มีความพึงพอใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
  3.3.2 ร้อยละ 80 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์สามารถสร้างสื่อ
ประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนได้ 
 
4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
ลำดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

ขั้นวางแผน (P : Plan) 
เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
เตรียมประชุมคณะกรรมการ การจัดโครงการ 
เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

 
9 เม.ย. 62 
9 เม.ย. 62 
10 เม.ย. 62 

 
34,600 

 
สมบัติ พิมพ์จันทร์ 
ปิยะนุช ทองทั่ว 
สุพจน์ มูลรังสี 

2 
ขั้นดำเนินการ (D : Do) 
ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อผู้อำนวยการ 

 
12 เม.ย. 62 
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ลำดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ดำเนินงานตามแผนงาน 

12 เม.ย. 62 
11 พ.ค. 62 

3 

ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : 
Check) 
ตรวจสอบติดตามผลการอบรม 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
13 พ.ค. 62 
16 พ.ค. 62 

  

4 

ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : Act) 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 

 
19 พ.ค. 62 
19 พ.ค. 62 

  

 
 
5. งบประมาณ 
 5.1 งบโรงเรียน 34,600  บาท  5.2 งบจัดหา    บาท 
             รวม   34,600     บาท 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ มีความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจ และ
สามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ลำดั
บท่ี 

รายการ 
ข้อกำหนดมาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ/ 

คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน 

บาท สต.  บาท สต. 
1 กระดาษ A4 70 แกรม double A 120 - 5 600 - 

2 ค่าอาหาร 
อาหารเที่ยง 
อาหารเย็น 

100 - 180 18,000 - 

3 ค่าอาหารว่าง 
อาหารว่างเช้า 
อาหารว่างบ่าย 

50 - 180 9,000 - 

4 ใบประกาศ กระดาษการ์ด 180g. 250 - 4 1,000 - 
5 ค่าดำเนินการ  2,000 - 1 2,000 - 
6 ค่าวิทยากร จำนวนวิทยากร 7 คน 4,000 - 1 4,000  

รวม (สี่หม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) 34,600 - 
สรุปงบประมาณ 
  งบโรงเรียน 34,600  บาท    งบจัดหา    บาท 
 

ผู้เสนอ 
 
 

........................................................... 
(นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว) 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้พิจารณา 
 
 

............................................................ 
(นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
 
 

ผู้เห็นชอบ 
 
 

.......................................................... 
(ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
 

ผู้อนุมัติ 
 
 

.......................................................... 
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ที่ 35 / 2561 

เร่ือง  แต่งต้ังครูการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประสมเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างย่ังยืน 

 

             ตามแผนงาน/โครงการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร จัดจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง

สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ประจำปีการศึกษา 2562  ใน

วันท่ี 11 พฤษภาคม  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ มีความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจ และสามารถ

ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ ในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะครูให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. บาทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียน              
2. ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม      ผู้อำนวยการโรงเรียน  
3. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   
4.  นางพิศมัย    นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม    
5. นางภริตพร    นวลเท่า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    
6. นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน   
7. นายจตุพล    อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
8. นางสาวพรทิพย์      สะอาดรัมย์ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  
9. นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ   

มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  ให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ 
            เรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร 
 1.   นางเพ็ญศรี    มะนิตรัมย์ 
 2.   นายโยธิน  เกิดสมบูรณ์ 
มีหน้าที่  เตรียมพิธีการและพิธีกร ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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3.  คณะจัดเตรียมสถานที่ 
 1.  นางพิศมัย   นพคุณ 
 2.  นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
 3.  นายจตุพล  อ่อนสีทัน 
 4.  นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์ 
 5.  นางรวงทอง  ศรีศุภมิตร 
 6.  นางดวงพร  เข็มทอง 
 7.  นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์ 
        8.  นางสาวดารารัตน ์ อัตโยโค 
มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการอบรมพร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อม 

4.  คณะกรรมลงทะเบียน 
 1.  นางสาวดวงใจ  แสนกล้า 
 2.  นางสาวจรรยา  คนชุม 
 3.  นางสาวัชราภรณ ์ ฉันทปัญญา 
 4.  นางสาวรัศม ี  ทิรอดรัมย์ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน 

5.  คณะกรรมการบันทึกภาพ 
 1.  นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว 
 2.  นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์ 
 3.  นายจตุพล  อ่อนสีทัน 
มีหน้าที ่   บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมประชาสมัพันธ์ทางสื่อ  

6.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร 
1.  นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 
2.  นางวิลาวัลย ์  บุญนำพา 
3. นายสุพจน์  มูลรังสี 
4. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 
5. นางสาวกัลยา  มั่งค่ัง 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสารในการอบรมให้พร้อมในวันการอบรม 
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6.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1.  นางพิศมัย   นพคุณ 
 2.  นางปาริชาติ  วาปีโส 
 3.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร 
 4.  นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมอุปกรณ์และดำเนินการบริการคณะวิทยากรและผู้บริหารโรงเรียน และเก็บให้เรียบร้อย 
 
7. คณะวิทยากร 

1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
2. นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
3. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว  หัวหน้างานเทคโนโลยี 
4. นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์  หัวหน้างานอาคารสถานที 
5. นายสุพจน์  มูลรังสี   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
6. นางสาวระพีพร  จำปาพันธ์  ครูคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวปิยะมาศ  ทองทั่ว  ครูคอมพิวเตอร์ 

มีหน้าที่   ให้ความรู้  ความเข้าใจ ในการผลิตสื่อประสมกับผู้เข้าอบรม 
 
  ขอให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับหมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ               
ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  9  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 

     

ลงช่ือ 

                     (ซิสเตอร์จำนันท์   ไพรงาม) 

              ผู้อำนวยการโรงเรยีนมารีย์อนุสรณ ์
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รายงานการประชุมครู 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประสมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน 
ณ ห้องเซิร์ฟเวอร์ วันที ่30 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์ 
2. นางรวงทอง   ศรีศุภมิตร 
3. นางวิลาวัลย ์  บุญนำพา  
4. นางสาวดวงใจ  แสนกล้า  
5. นาวสาวมนฤญช์  อินทร์อุดม  
6. นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์ 
7. นางสาวจิตรลดา  โสนะชัย   
8. นายสุพจน์   มูลรังษี  
9. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว   
10. นางสาวปิยะมาศ  ทองทั่ว  
11. นายกฤตภาส  ฉะพรรณรังสี 
12. นางอัญชิสา   ยืนยง      

    
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1. ตามแผนงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรกรจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม  2562  จึงได้นัดคณะทำงานเพื่อประชุมวางแผนใน

การดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรองรับรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

1. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว  ผู้รับผิดชอบงานได้นำเสนอ ถึงกำหนดการในการดำเนินการ 
ตามเอกสารแนบในภาคผนวก  โดยสมาชิกทุกคนในที่ประชุมเห็นสมควรดำเนินกาตามแผนงานที่ได้วางไว้ 

2.  คำสั่งที่  3.5/2562เรื่อง  แต่งตั้งครูการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประสมเพ่ือยก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน  เพ่ือความเหมาะสมในการดำเนินการได้มีการเสนอเพ่ือปรับเปลี่ยนให้เกิด

ความเหมาะสมและวามคล่องตัวในการทำงาน  ตามเอกสารแนบในภาคผนวก 

3.  เรื่องการรับประทานอาหารกลางวันของคณะครู ให้รับประทานอาหารที่โรงอาหารยอ 
อากิม  และมอบหมายให้ นางสาวอนงค์  คอมรัมย์  และนางสาวจรรยา คนชุม ดำเนินการในการ

ประสานงานกับทางแม่ครัวในการจัดเตรียมอาหารให้ครู และผู้เข้าร่วมอบรม 

   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา  08.30  น. 
 

 ลงชื่อ..........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวปิยะมาศ  ทองทั่ว) 
 

 
 ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว) 
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กำหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 

ณ ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 

 
07.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 น  พิธีเปิด   
  - กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม (นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว) 
  - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท กล่าวเปิดการอบรม (คพ.สุรชัย  เจริญพงศ์) 
  - บรรยายพิเศษ (คพ.สุรชัย  เจริญพงศ์) 
10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  แนวทางการพัฒนาสื่อ 
  บรรยายเตรียมเอกสารประกอบแผนจัดการจัดการเรียนรู้ ในการผลิตสื่อประสม 
  (รอง.สุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

บรรยายเตรียมเอกสารประกอบแผนจัดการจัดการเรียนรู้ ในการผลิตสื่อประสม (ต่อ) 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. สาธิตการใช้สื่อประสมต้นแบบ   
   ฝึกปฏิบัติการการผลิตสื่อประสม 
16.00 น. นำเสนอผลงาน และส่งผลงาน 
17.30 น. พักรับประทานอาหารกลางเย็น 
18.30 น.      นำเสนอผลงาน และส่งผลงาน 
19.30 น. ปิดการการอบรม 
  กล่าวขอบคุณคณะวิทยากร 
  มอบเกียรติบัตร 
  มอบของที่ระลึกคณะวิทยากร 
  ประธานในพิธีกล่าวปิดการอบรม 
  บันทึกภาพ  /เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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คณะวิทยากร 

1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
2. นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
3. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว  หัวหน้างานเทคโนโลยี 
4. นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์  หัวหน้างานอาคารสถานที 
5. นายสุพจน์  มูลรังสี   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
6. นางสาวระพีพร  จำปาพันธ์  ครูคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวปิยะมาศ  ทองทั่ว  ครูคอมพิวเตอร์ 
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ที่ มส.    0010 / 074                                                                 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
                           อ.เมือง จ. บุรีรัมย์   

         5  เมษายน  2562 
เรื่อง     ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อยก 
           ระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน  
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
   
  ตามแผนงาน/โครงการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร จัดจัดทำโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์  ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 11 พฤษภาคม  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
บุรีรัมย์ มีความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจ และสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการใช้สื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี 
จึงขอเรียนเชิญ นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล  นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์  และคณะ อบรให้ความรู้การ
สร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ในวันที่ 11 พฤษภาคม  2562 เวลา 
09.00 – 18.00 น   ณ  ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
เช่นเคย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  ที่นี้  

 

                               ขอแสดงความนับถือ 

 

 
             (นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 

      รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ใบลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 

ณ ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 

 
  



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 



27 
 

 
 

  



28 
 

 
       แบบสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

      อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
วันที่ 11  พฤษภาคม  2562  ณ  ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

************************************************************************************************* 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อละ 1 ช่อง 
 

ประเด็นคำถาม 

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรมเชิงปฏิบัติการ      
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ      
3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพได้จริง 

     

4. ท่านสามารถผลิตสื่อประสมในการเรียนการสอนได้      
5. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานได้      

 
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความไม่พึงพอใจของท่าน ระบุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประมวลภาพ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์ 

เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 
 11   พฤษภาคม   2562 

ณ  หอประชุมวันทามารีย์ 
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พิธีกร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
 

 
 

วิทยากร นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล ให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อประสม 
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คณะครู และบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายด้วยความตั้งใจ 

 
 



39 
 

 

 
วิทยากร นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ให้ความรู้เรื่องการสร้างสื่อประสมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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คณะครู และบุคลากรฝึกปฏิบัติด้วยความตัง้ใจ 
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มอบของที่ระลึกให้แด่วิทยากร 
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