
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation   

รายงานผลการด าเนินโครงการ  

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
หน่วยศึกษานเิทศก์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และ Multipoint 



ค ำน ำ 
 

 
จากการที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยศึกษานิเทศก์ 

ให้จัดการประกวดสื่อกำรเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๖ ระดับภำค ภำคเหนือ เป็นเวที
กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้การพัฒนาสื่อไอซีที ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษาพัฒนาและใช้สื่อการ
สอนประเภทนี้ให้มากขึ้น แล้วจากการประเมินผลการประกวด ก็พบว่า ครูที่ส่งผลงานเข้าประกวดส่วนใหญ่ 
มาจากหลากหลายสาขางาน มีพ้ืนฐานเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับที่แตกต่างกัน  บางส่วนก็ใช้
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับก้าวหน้าหรือได้รับการอบรมทางด้านนี้อย่างสม่่าเสมอ แล้วได้พัฒนางานมาอย่าง
ต่อเนื่อง และบางกลุ่มยังอยู่ในระดับเบื้องต้นแต่ก็มีความพยายามจะพัฒนาสื่อ  แล้วส่วนใหญ่ยังใช้โปรแกรม
เบื้องต้นที่นิยมในท้องตลาดนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จึงเห็นว่า ผู้สอนควรจะได้เติมเต็มเทคนิคในการ
พัฒนาสื่อจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการภาครัฐ/โครงการ Microsoft Thailand จ่ากัด และโครงการ Microsoft 
Partners in Learning  ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จัดท่าเนื้อหาในด้านนี้สอดรับกับสมรรถนะที่ครูอาชีวศึกษาควร
จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จึงได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ฯ โดยจัดในรูปแบบของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ MultiPoint ขึ้น 

รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมเรียงล่าดับขั้นตอนของการด่าเนินการเริ่มต้นตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
เข้ารับการประชุมและบุคคลอ่ืน ๆ เข้าร่วมโครงการฯ การรับสมัคร การเตรียมตัว เตรียมเครื่องก่อนเข้าร่วม
ประชุม และเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ จนท้ายสุดคือ บทสรุปของการจัดงานครั้งนี้ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จึงขอขอบพระคุณ ผู้บริหารที่ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ประชุมฯ คณะวิทยากร ที่ให้ความรู้ กลุ่มผู้เข้ารับการประชุมที่ตั้งใจและพยายามจะฝึกปฏิบัติเพื่อน่าความรู้
กลับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่าคัญที่สุดคือ ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีให้การ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดโครงการฯ ดี ๆ เหล่านี้ให้แก่ ชาวอาชีวศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะได้รับโอกาสให้ได้ท่างานต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาในภาพรวมต่อ ๆ ไป 

 
 
 
                                                         ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
                                                                             ตุลาคม  2556 
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รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint 1 

 
 

บทที่ 1 
ความเป็นมา 

 
หลักการและเหตุผล 
 

โลกของการศึกษาในปัจจุบันองค์กรต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นความส าคัญเบื้องต้นของทักษะการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และการจัดการอาชีวศึกษาในห้วงเดียวกัน ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทักษะด้าน 
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นอีกสมรรถนะหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเช่นกัน  

จากการที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยศึกษานิเทศก์ 
ให้จัดการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๖ ระดับภาค ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเวทีที่
กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้การพัฒนาสื่อไอซีที และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษาพัฒนาและใช้สื่อ
การสอนประเภทนี้ให้มากข้ึน ด้วยการน านวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มาใช้/ประยุกตใ์ช้เพ่ือให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและผู้เรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ได้ตามท่ีต้องการ หนึ่งในนวัตกรรมที่ก าลังเป็นที่
สนใจก็คือ  สื่อการสอนประเภทไอซีทีหรือสื่อดิจิตอลทั้งหลาย เพราะสื่อประเภทนี้  มีคุณสมบัติที่เหมาะสมใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาหลายประการ อาทิ เป็นสื่อประสมที่แสดงได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในเวลาเดียวกัน อีกท้ังเป็นสื่อที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เป็นสื่อที่มีราคาถูกเม่ือคิดต้นทุนต่อหน่วย จึงท าให้เกิดการประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถส่งผ่านหรือแจกจ่ายออกไปได้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว  ที่ส าคัญเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาให้มีการโต้ตอบกับผู้เรียนได้ และเป็นสื่อที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ด้วย แล้วจากการประเมินผลการประกวด ก็พบว่า ครู
ที่ส่งผลงานเข้าประกวดส่วนใหญ่ มาจากหลากหลายสาขางาน แต่มีพ้ืนฐานเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ระดับที่แตกต่างกัน  ซึ่งบางส่วนก็ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับก้าวหน้าหรือได้รับการอบรมทางด้านนี้อย่าง
สม่ าเสมอ แล้วได้พัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง และบางกลุ่มยังอยู่ในระดับเบื้องต้นแต่ก็มีความพยายามจะ
พัฒนาสื่อโดยใช้โปรแกรมเบื้องต้นที่นิยมในท้องตลาด  นอกจากนี้ ได้ทราบถึง ความต้องการและจ าเป็นที่
ต้องการพัฒนาการใช้โปรแกรมที่มีอยู่แพร่หลายนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จึงเห็นว่า ผู้สอนควรจะได้เติมเต็มเทคนิคใน
การพัฒนาสื่อจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยความร่วมมือจากภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งโครงการภาครัฐ/โครงการ Microsoft Thailand จ ากัด และโครงการ Microsoft Partners in 
Learning  ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จัดท าเนื้อหาในด้านนี้สอดรับกับสมรรถนะที่ครูอาชีวศึกษาควรจะได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จึงได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ฯ โดยจัดในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้
หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ MultiPoint ขึ้น 
  

 
 
 
 



 

รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint 2 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีที่นิยมในท้องตลาดเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน 
2.  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษาประเภทไอซีท ีเข้าร่วมประกวดในปีถัด ๆ ไป  
3.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ครูผู้สอน  

  

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ คัดเลือกจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพ่ืออาชีวศึกษาประจ าปี 

2556 ระดับภาค  จ านวน 100 ท่าน 
2. กรณีท่ีจ านวนไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ส่งผลงานไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ หรือไม่

ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมฯ ก็จะเป็นกลุ่มชมรมวิชาชีพครูและอ่ืน ๆ  
3. เชิงคุณภาพ  ผู้สอนได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

 
นิยามศัพท์ 

กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หมายถึง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพ่ืออาชีวศึกษา
ประจ าปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ จ านวน 93 ท่าน 105 ผลงาน 

กลุ่มชมรมวิชาชีพครูและอ่ืน ๆ  หมายถึง ครูในชมรมวิชาชีพครูอาชีวศึกษาหรือครูสอนวิชาต่าง ๆ 
ในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกลุ่มภาคเหนือ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูอาชีวศึกษาพัฒนาการผลิตและใช้สื่อฯ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 
2. ครูอาชีวศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
การติดตามและประเมินผลส าเร็จโครงการ 

๑. ประเมินหลังการประชุมฯ 
๒. นิเทศติดตามโดยใช้ระบบเครือข่ายกับผู้เข้ารับการประชุมฯ 
 

 



รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint 3 

 

บทที่ 2 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

             
การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “PowerPoint Dynamic Presentation และ 

Multipoint” อยู่ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ก าหนดขั้นตอนดังนี้ 
 
ประชาสัมพันธ์ 

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายแรกของโครงการฯ เป็นผู้ที่ได้มีการบันทึกประวัติ ผลงานและที่อยู่ติดต่อท้ัง
ทางเครือข่ายออนไลน์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้น ทางผู้ประสานงาน จึงได้ก าหนด timeline ของการ
ด าเนินการ ให้กับกลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ และกลุ่มชมรมวิชาชีพครูและอ่ืน ๆ  ก าหนดการสื่อสารโดย
ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  เครือข่าย social network และสถานศึกษาของผู้
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ช่วงกรกฎาคม – ต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ดังแสดงในรูป 
 

 
ประเภทเครือข่ายและการสื่อสารระหว่างผู้เข้ารับการประชุมฯ กับผู้ประสานงาน 
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เงื่อนไขผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพ่ืออาชีวศึกษา ประจ าปี 2556 ระดับภาค 

ภาคเหนือ  จ านวน 105 ผลงาน  
2. กรณีท่ีจ านวนไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ส่งผลงานไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ หรือไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมฯ ผู้ประสานฯ ก็จะพิจารณาจากกลุ่มชมรมวิชาชีพครูและอ่ืน ๆ ที่สนใจและได้รับ
อนุญาตจากสถานศึกษาอ่ืนให้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นล าดับถัดไป  

3. มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows  
4. มีพ้ืนฐานการใช้งานชุดโปรแกรม  Microsoft Office เวอร์ชั่น 2007 2010 และ New Office 

2013 
 
วิธีการสมัคร 

1. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร โดย Download แบบฟอร์มใบสมัคร ส่งโดยรูปแบบ PDF ไฟล์ ทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office ของสถานศึกษาถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ซึ่งใบสมัครจะต้องได้รับการลงนามรับรองและอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารสถานศึกษา   

2. การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุมฯและการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์  
3. หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation  
4. หลักสูตรโปรแกรม MultiPoint  
5. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 100 ท่าน ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือขอ

สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้มีรายชื่อครั้งท้ายสุดเท่านั้น ที่ได้ร่วมเข้ารับการอบรม 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และผู้ผ่านการประชุมฯ จะได้เกียรติบัตรโดยโครงการ Microsoft 

Partners in Learning  
 
หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation  : 
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมการอบรม  และการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ :   

 ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรยีมอุปกรณ์ Notebook แบบพกพาของตนเอง เพื่อประกอบการอบรม 

 ระบบปฏิบตัิการ Windows 7 หรือ Windows 8  

 มีชุดโปรแกรม  Microsoft Office -  Word, Excel และ PowerPoint เวอร์ช่ัน 2010 และหรือ 
2013    

 หากไม่แน่ใจว่าเป็น Windows และ Microsoft รุ่นใด กรุณาสอบถามจากฝ่ายเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ใน
สังกัดของท่าน 

 ตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น หากพบปัญหาที่ไมส่ามารถแก้ไขได้ กรณุาเปลี่ยนเครื่องและติดตั้งใหม่ใหส้มบูรณาก่อน
อบรม เนื่องจากไมม่ีอุปกรณ์ส ารองให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 ควรเตรียมปลั๊กไฟราง เพื่อการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า และการใช้งานร่วมกัน 

 หากไม่ถนัดการใช้แป้นเมาส์ ควรเตรียมอุปกรณเ์มาส์ของตนเองมาดว้ย 

 เตรียมรูปภาพกิจกรรมหรือภาพประกอบสื่อการสอน ( .jpg หรือ .png) ประมาณ 50 ภาพขึ้นไปไว้ใน Folder 
Picture 
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ล าดับ รายละเอียด 

1.  รู้จักหน้า รู้จกัใจ 

 การน าเสนองานบนแผ่นงานน าเสนอเบื้องต้น 
 การใช้แม่แบบประเภท Layout/การใช้แม่แบบประเภท Graphic/การแทรกหน้าใหม ่
 การใส่สีพื้นหลัง/คัดลอกหน้า/ย้ายหน้า/ลบหน้า 
 การแทรกวัตถุหรือสื่อต่างๆ ลงบนแผ่นงาน 
 ตาราง/ภาพตัดปะ/รูปร่าง/แผนภมูิ/กล่องข้อความ/เลข/วีดีโอ/เสียง/รูปภาพ 

2.  ลีลาท่ีพริ้วไหว 

 การจัดการแผ่นงาน และใส่เทคนิค Transition ให้กับแผ่นงาน 
 เทคนิคแต่ละตัวพร้อม Options / Duration ช่องความเร็ว / การเปลี่ยนภาพนิ่งทั้งหมด/การท าการ

เคลื่อนไหวระบบอัตโนมตัิ 
 การใช้เทคนิค Animation ให้กับแผ่นงาน Entrance/Emphasis/Exit/การจัดการด้วย Animation Pane 
 การท าเส้นทางส าหรับการน าเสนอ Motion path / การใช้ Trigger / การตั้งค่าด้านเวลาส าหรับการน าเสนอ 

/ การบันทึกงานน าเสนอ / เทคนคิระหว่างการน าเสนอ  

3.  
 

Power Point  มิติใหม่ 

 การบริหารจัดการรูปภาพด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ 
 เทคนิคการสร้าง Album รูป 
 ตัวเลือก และรูปแบบการบันทึกขอ้มูลเป็นรูปแบบต่างๆ 
 การตั้งเวลาอัตโนมตัิ หรือก าหนดเวลา และการตั้งค่าการน าเสนอ 
 การบันทึกด้วย Version ที่หลากหลาย / การบันทึกเป็น JPEG, PNG, PPTS, VDO, CD Package, Handout 
 การเช่ือมโยงหลายมติิ เพื่อการบันทึกในรูปแบบ HTML ส าหรับเว็บไซด ์
 การเช่ือมโยงระหว่างหน้าสไลด ์/ ระหว่างเว็บไซด ์/ ระหว่างสไลด์ใหม่ / ไปหาอีเมล ์
 การใช้แม่แบบเพื่อสรา้งงานประเภทต่างๆ และบันทึกเป็น PDF 

4. สร้างอย่างโปร 

 การประยุกต์ใช้ส าหรับ เกม 
 การประยุกต์ใช้ส าหรับสร้างสื่อการสอน 
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หลักสูตรโปรแกรม   MultiPoint : 

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมการอบรม MultiPoint และ การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ : 
ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมเครื่อง Notebook มาด้วยตนเอง พร้อมการลงโปรแกรม มาให้เรียบร้อย 

ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือ 
http://sdrv.ms/SZAokr 

แม่แบบ PowerPoint ช่วยสรา้งเนื้อหาส าหรับการเรียนการสอนด้วย Microsoft MultiPoint 
http://www.mediafire.com/file/1l3znwing1i/lectureTemplate.rar 

รายละเอียดสเปคเครื่อง Computer หรือ เครื่อง NoteBook เพื่อใช้อบรมโปรแกรม Microsoft MultiPoint 
- ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, หรือ Windows 7 แบบ 32-bit 
[เนื่องด้วยโปรแกรม MultiPoint สามารถรองรับการท างาน 32-bit เท่านั้น] 
- ติดตั้ง DirectX และ .NET Framework 3.5 หรือ 4.0 (ตามแต ่สเปคเครื่อง) 

 

ล าดับ รายละเอียด 

1.  ลงโปรแกรม MultiPoint  (เครื่องผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทดสอบเครื่อง)  

2.  สาธิตการใช้โปรแกรม “MultiPoint”  

3.  วิธีการ และเทคนคิสรา้งสื่อการสอนด้วยโปรแกรม “MultiPoint” พร้อมปฏิบตัิการสร้างสื่อ         

4.  วิธีการน าเสนอ และการควบคุมโปรแกรม “MultiPoint”       

5.  การติดตั้ง และความต้องการของระบบ       

 สร้างไอคอลด้วยภาพนักเรยีน หรอืภาพท่ีอื่นๆ ที่ต้องการ 
 ต าแหน่งการบันทึก File PowerPoint และ อ่ืนๆ  

6.  การน าโครงการ “MultiPoint” ไปใช้อย่างเกิดผลในโรงเรียน   

 แนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรม “MultiPoint” ในวิทยาลัยฯ    
 เทคนิคการบูรณการร่วมกับการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน 

7.  ถาม-ตอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://sixprd0111.outlook.com/owa/redir.aspx?C=WT_g1t1AjU6Y-CbyXi8xGDn9Cyy8lM8IDOlgqXmXM7dtRM-b24mQXS_od5EGzBKz-4lPp0UnA9Q.&URL=http%3a%2f%2fsdrv.ms%2fSZAokr
https://sixprd0111.outlook.com/owa/redir.aspx?C=WT_g1t1AjU6Y-CbyXi8xGDn9Cyy8lM8IDOlgqXmXM7dtRM-b24mQXS_od5EGzBKz-4lPp0UnA9Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.mediafire.com%2ffile%2f1l3znwing1i%2flectureTemplate.rar
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วิทยากร  
คุณสุพจน์  ศรีนุตพงษ์  ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการภาครัฐ Microsoft Thailand คุณเรวดี รามสูตร 

โครงการ Microsoft Partners in Learning Thailand  คุณวิชัย  สีสุด คุณครูผลงานดีเด่นจาก โครงการ 
Microsoft Innovative Teachers 2004 

 
 

 



รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint 9 

 

 
 

ภาพวัสดุส าหรับการประชุมฯ หลักสูตร  
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บทที่ 3 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 

             
การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “PowerPoint Dynamic Presentation และ 

Multipoint” อยู่ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์วิชาชีพ ในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 จังหวัดที่เข้าร่วมประชุมฯ และไม่เข้าร่วมประชุมฯ 
 

จากจ านวน ทั้งหมด 17 จังหวัด ในกลุ่มภาคเหนือ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือดูแลและให้
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีจังหวัดที่ส่งผู้เข้าร่วมประชุม 15 จังหวัดได้แก่ ล าพูน เชียงใหม่ 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์
และอุทัยธานี ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้ส่งผู้เข้าร่วมประชุม 2 จังหวัด ได้แก่ ตากและเพชรบูรณ์ 
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แผนภูมิที่ 2 สถานศึกษาท่ีส่งครูเข้าประชุม และไมส่่งครูเข้าร่วมประชุมฯ 
 
สถานศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ ทั้งหมด 85 สถานศึกษา มีสถานศึกษาที่ส่งครูเข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ 42 
ประกอบด้วย ล ำพูน วษท.ล าพูน  วท.ล าพูน  เชียงใหม่ วท.เชียงใหม่ วอศ.เชียงใหม่ วษท.เชียงใหม่ วท.สารภี 
วช.เชียงใหม่ วท.สันก าแพง วก.จอมทอง วก.ฝาง ล ำปำง วช.ล าปาง วอศ.ล าปาง เชียงรำย วท.เชียงราย วษท.
เชียงราย พะเยำ วท.พะเยา แพร่ วก.สอง  วท.แพร่  วษท.แพร่ วอศ.แพร่ วช.แพร่ น่ำน  วท.น่าน อุตรดิตถ์ 
วอศ.อุตรดิตถ์ ก ำแพงเพชร  วท.ก าแพงเพชร สุโขทัย วอศ.สุโขทัย วษท.สุโขทัย วก.ศรีส าโรง พิษณุโลก วอศ.
พิษณุโลก วพณ.บึงพระ พิษณุโลก วท.พิษณุโลก วก.นครไทย พิจิตร  วษท.พิจิตร  วท.พิจิตร  นครสวรรค์  วท.
นครสวรรค์ วอศ.นครสวรรค์ อุทัยธำนี  วท.อุทัยธานี และสถานศึกษาท่ีไม่ส่งครูเข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ 58 
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แผนภูมิที่ 3 ชื่อและจ านวนสถานศึกษาแต่ละจังหวัดที่ส่งครูเข้าร่วมประชุม 
 

 
จากจ านวนสถานศึกษา ทั้งหมด 15 จังหวัด ที่ส่งครูเข้าร่วมประชุม จังหวัดที่มีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมมาก
ที่สุดคือ  เชียงใหม่ เป็นร้อยละ 22 ประกอบด้วยสถานศึกษา 8 แห่ง รองลงมาตามล าดับคือ แพร่ ร้อยละ 14 
ประกอบด้วยสถานศึกษา 5 แห่ง พิษณุโลก ร้อยละ 11 ประกอบด้วยสถานศึกษา 4 แห่ง สุโขทัย ร้อยละ 8 
ประกอบด้วยสถานศึกษา 3 แห่ง 
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แผนภูมิที่ 4 จ านวนครูของแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
 

จ านวนครูของแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม มากท่ีสุดได้แก่ วช.เชียงใหม่ 11 คน รองลงมาตามล าดับคือ 
จ านวน 10 คน ได้แก่ วอศ.ล าปาง วท.พะเยา จ านวน 9 คนคือ วอศ.นครสวรรค์ จ านวน 6 คนคือ วพณ.บึง
พระ พิษณุโลก จ านวน 5 คน คือ วท.เชียงราย จ านวน 4 คนได้แก่ วท.เชียงใหม่ วษท.เชียงใหม่ วท.สัน
ก าแพง วก.สอง วท.พิษณุโลก วก.นครไทย วษท.พิจิตร จ านวน 3 คนได้แก่ วท.ล าพูน วอศ.เชียงใหม่ วอศ.
แพร่ วท.น่าน วอศ.สุโขทัย  
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แผนภูมิที่ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตามรายจังหวัดและรายภาค 
 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายจังหวัดและรายภาค เชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พิษณุโลก 
แพร่ ล าปาง เชียงราย นครสวรรค์ โดยมีจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบนมากกว่าภาคเหนือตอนล่าง  
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แผนภูมิที่ 6 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ แบ่งตามสาขาวิชาหรือแผนกวิชา 
 
จ านวนผู้เข้าประชุม แบ่งตามสาขาวิชาหรือแผนกวิชา มากที่สุดคือ คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา
ตามล าดับได้แก่ ไฟฟ้า ร้อยละ 14 ช่างยนต์ ร้อยละ 8  บัญชี ร้อยละ 7 เลขานุการ ร้อยละ 7 ร้อยละ 5 
ได้แก่ อิเล็กทรอนิสก์ ภาษาไทย ร้อยละ 3 ได้แก่ พณิชยการ อาหารและโภชนาการ เทคนิคพ้ืนฐาน ก่อสร้าง 
พืชศาสตร์ คหกรรม 
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แผนภูมิที่ 7 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและกลุ่มชมรมวิชาชีพครูและอ่ืน ๆ 
 
 
กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งหมด 93 คน จากผลงาน 105 ผลงาน ได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมประชุมฯ 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41 และเป็นกลุ่มชมรมวิชาชีพครูและอ่ืน ๆ อีก 77 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และครูมาจากกลุ่ม
ชมรมวิชาชีพครูต่างและอ่ืน ๆ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation and Multipoint 
กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

 
ที ่ สถานศึกษา ชื่อ - สกุล เบอร์โทร E - mail 

1 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ล าพูน 

นายยิ่งศักดิ ์ ยอดยัง 081-0287939 yodyoung@gmail.com  

2 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ล าพูน 

นางนิศานาถ ยอดยัง 086-1927870 nisanarty@hotmail.com  

3 วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ นายมงคล ธุระ 081-9615016 monglol_thura@yahoo.com  

4 วิทยาลยัอาชวีศึกษาสุโขทยั นายพิทกัษ ์ อุปัญญ ์ 087-3116144 pitakupan@gmail.com  

5 วิทยาลยัอาชวีศึกษานครสวรรค์ นางกนกพร พิชัย 081-1818058 faibask@hotmail.com  

6 วิทยาลยัการอาชีพสอง นางสาวพิรุฬห์พิชญ ์      ลือโฮ้ง 080-1309232 kanjana.58@hotmail.com  

7 วิทยาลยัเทคนิคสารภี นายวิทยา สุภาอินทร ์ 087-1877799 wsupain@hotmail.com  

8 วิทยาลยัสารพัดช่างเชียงใหม่ นางนภา บริสุทธิ์ 089-7002679   

9 วิทยาลยัสารพัดช่างเชียงใหม่ นายสมโรจน ์ ฤทธิเสน 081-5313520   

10 วิทยาลยัสารพัดช่างเชียงใหม่ นางสมหวัง ดีแท้ 086-9181165 cmpoly2006@hotmail.com  

11 วิทยาลยัสารพัดช่างเชียงใหม่ นางสุรีรัตน์ ทักษะวส ุ 081-6713571 krulek2012@hotmail.com  

12 วิทยาลยัสารพัดช่างเชียงใหม่ นางอ าไพ สายทอง 081-5687007 ampai.st@gmail.com  

13 วิทยาลยัอาชวีศึกษาพิษณุโลก นางล าใย เทียมมล 086-9329080 krulumyai55@gmail.com  

14 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
พิจิตร 

นายสมพงศ์ วราภรณ์ 081-4743516   

15 วิทยาลยัสารพัดช่างล าปาง นายเชาวนะ อินทโอภาส 089-7581291 chaowanna9@gmail.com  

16 วิทยาลยัสารพัดช่างล าปาง นายธนพล ทิพย์กัญญา
นนท์ 

081-5309888 tanapol.kun@gmail.com  

17 วิทยาลยัพณิชยการบึงพระ 
พิษณุโลก 

นายอนุสิษฐ ประเสิรฐดี 086-9308789 logisties70@gmail.com  

18 วิทยาลยัพณิชยการบึงพระ 
พิษณุโลก 

นายพัฒน์คณวัชร ์ นวมเฟื่อง 080-5080109 patkanawat@hotmail.com  

19 วิทยาลยัเทคนิคสันก าแพง นายธีรวุธ ยะอูป 089-8381381 thee_yaaoop@hotmail.com  

20 วิทยาลยัเทคนิคสันก าแพง นายประภากร วัชราคม 081-8842203 korn5899@hotmail.com  

21 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายพัฒน์ชัย พรมทา 084-0402341 ppk_2515@hotmail.com  

22 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายชัยยุทธ แก้วประภา 080-5007330 imf_kmit@hotmail.com  

23 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นางสาววันเพ็ญ เพชรค า 081-5324635   

24 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายสมยศ สุวรรณรัตน์ 086-9172053 yot20111@hotmail.com  

25 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายธวัชชัย กมลสาร 083-8765866 tawatchai0107@hotmail.com  

26 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายอดิศักดิ ์ ศรียะ 082-2058564 adi_sg@hotmail.com  
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27 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายชาติชาย คงกลาง 086-9212957 chart.chari@hotmail.com  

28 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายธนิด ภัคธนาเดชา
นนท์ 

084-8853939 thanitkoonwong@hotmail.com  

29 วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย นายอรรณนพ เพิ่มธัญกร 086-7346389 annop_2@hotmail.com  

30 วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย นายธีระพงศ์ มหาวรรณ์ 085-0295189   

31 วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย นายค านึง ทองเกตุ 081-8827939 tragulnor@hotmail.com  

32 วิทยาลยัเทคนิคล าพูน นายปิติภาคย ์ ปิ่นรอด 086-7322712 funnyfm@gmail.com  

33 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางพิชยา เรือนบุรี 086-9234357   

34 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางดวงพร มีสมบัติ 081-4735933 yimchida@hotmail.com  

35 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางดวงทอง รูปดี 085-5225535 tv11lp@gmail.com  

36 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางศิริลักษณ ์ วิภาศรีนิมิต 081-7060907 kurpaew10@hotmail.com  

37 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางสาวกมลโมทย ์ จ ารัสโรมรัน 081-0261474 monmoat56@gmail.com  

38 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางสาวจ าแรง วงศ์ฟู 083-2053116 rang35@hotmail.com  

39 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางยุพิน แสงเหมือน
เพชร 

081-2888491 yyupin@yahoo.com  

40 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางบุษบา ครอบครอง 081-0317174 busaba.ba@hotmail.com  

41 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางสาวฉันทนา หอมขจร 086-9282224 chantana2270@hotmail.com  

42 วิทยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง นางอารีรัตน์ พุทธวงค์ 081-7834381 pon498@gmail.com  

43 วิทยาลยัอาชวีศึกษานครสวรรค์ นางศุลีพร คุ้มกลาง 089-8588433 suleeporn.koom@gmail.com  

44 วิทยาลยัอาชวีศึกษานครสวรรค์ นางสาวอาภรณ์ อ่อนนวล 089-8207090 aporn_onn@hotmail.com  

45 วิทยาลยัอาชวีศึกษานครสวรรค์ นายอ านวย สือพัฒธิมา 086-7354493 blacksnow_jeks@hotmail.com  

46 วิทยาลยัเทคนิคล าพูน นายสมนึก มังกะระ 084-1690410 nuek126@gmail.com  

47 วิทยาลยัการอาชีพสอง นายกฤตพล สุดบอนิจ 082-1598391 joejq6@gmail.com  

48 วิทยาลยัการอาชีพสอง นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล 081-7654629 juming_21@hotmail.com  

49 วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก นายสมควร เทียมมล 086-6789633 krusomkuan@gmail.com  

50 วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก นายนวภัทร ์ อุทัยรัตน์ 085-0154070 nuy_7297@hotmail.com  

51 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย 

นางสาวนิจวรรณ พรมล าพัด 089-4394709 paanza2011@hotmail.com  

52 วิทยาลยัเทคนิคพิจิตร นางสาวสริมน ขันสังข์ 081-6743120 sarimon2@hotmail.com  
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ผู้เข้าร่วมประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation and Multipoint 
กลุ่มชมรมวิชาชีพครูและอ่ืน ๆ 

 
ที่ สถานศึกษา ชื่อ - สกุล เบอร์โทร E - mail 

53 วิทยาลยัเทคนิคแพร่ นางปารมี จันทรนิมิตร 085-8692177 t_paramee@hotmail.com  

54 วิทยาลยัการอาชีพจอมทอง นางจรรยา แก้วมณ ี 081-9801379 janyanee_272511@hotmail.com  

55 วิทยาลยัเทคนิคน่าน นางวนิดา กุลส ุ 081-2891102   

56 วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ นายสุพรรณ แก้วฝั้น 081-8849347 suphan123@hotmail.com  

57 วิทยาลยัสารพัดช่าง
เชียงใหม่ 

นางสาวปรียานุช โตกระแส 081-8846568 kurpreenuch@hotmail.com  

58 วิทยาลยัสารพัดช่าง
เชียงใหม่ 

นางกาญจนา ฤทธิเสน 081-5684489 kan_ink@hotmail.com  

59 วิทยาลยัการอาชีพสอง นายดนัยศักดิ ์ ภูริปัญญาวรกุล 083-1543919   

60 วิทยาลยัเทคนิคล าพูน นางชูศรี มังกะระ 082-9319698 choosree@hotmail.com  

61 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตร 

นายสมหมาย จันทร์ฟุ้ง 081-4742269   

62 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตร 

นางวัลยา จูมี 084-2308752 mc_manus02@hotmail.com  

63 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตร 

นางอุษา บุญยะกาพิมพ ์ 086-9266187 usa2805@hotmail.com  

64 วิทยาลยัสารพัดช่าง
เชียงใหม่ 

นางกรรณทิพย์ เอื้องไมตรีภิรมย์ 085-5217778 tip_pim@windowslive.com  

65 วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ นายสุรพงษ ์ พูลอิ่ม 081-8885239 s5_mapper@hotmail.com  

66 วิทยาลยัการอาชีพจอมทอง นายชรันต์ยุทธ ์ บุญยง 087-1780892 cry1978@hotmail.com  

67 วิทยาลยัการอาชีพจอมทอง นางสาวกัญญา ทาระนัด 084-9489093 peeya95@hotmail.com  

68 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
เชียงใหม่ 

นางสาววราภรณ์ เรือนชัย 089-6320120 mai_poo@windowslive.com  

69 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
เชียงใหม่ 

นางนิภาพันธ ์ แสนมโนรักษ ์ 081-8831726 k-dom@hotmail.com  

70 วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ นายธาดา อุ่นใจ 081-9515310 tada49_2006@hotmail.com  

71 วิทยาลยัการอาชีพศรีส าโรง นายอ านาจ อยู่รัตน์ 090-7211215 amnat_amp@hotmail.com  

72 วิทยาลยัการอาชีพศรีส าโรง นางสาวสายสุนีย ์ เนียมก าเนิด 089-4982198 look_gest@hotmail.com  

73 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
เชียงใหม่ 

นางสุทธิลักษณ ์ เกิดสว่างกุล 081-7245091 sutiluck@yahoo.com  

74 วิทยาลยัพณิชยการบึงพระ 
พิษณุโลก 

นางสาวภิรญา จันทร์รักษ์ 081-6058599 pwanya020804@hotmail.com  

75 วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก นายประยุทธ ทิมทอง 089-6382144   

76 วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย นายปรีชา ปู่จาด 091-1428041 mapreecha@hotmail.com  

77 วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย นายชัยวิรุฬ โนนสระ 081-9605478   

78 วิทยาลยัเทคนิคสันก าแพง นายธวัชชัย คุณสารวนิช 086-3411908 kunsanvanit@hotmail.com  
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79 วิทยาลยัเทคนิคน่าน นายศักดา มนต์ชัยวนะกิจ 081-7655333 sakda_55@hotmail.com  

80 วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก นายไมตรี รักผกาวงศ์ 081-5320394 jpmaity@hotmail.com  

81 วิทยาลยัเทคนิคสันก าแพง นายจิตรพล ใจพรหมมา 082-6162412 jitpon_j@hotmail.co.th  

82 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีแพร ่

นางสาวจิตติมา จองเมทา 086-1185578 pimpa_noi@hotmail.com  

83 วิทยาลยัเทคนิคน่าน นายอุทยั สุมามาลย ์ 081-7061932 s-u-thai@hotmail.com  

84 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่ 

นายปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ 086-2435639 akrapongswat@yohoo.co.th  

85 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่ 

นางสาวนิลุบล ตันหน้อย 080-6773926 kroo_earn@hotmail.com  

86 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่ 

นางวรัญญา แก้ววงวาน 081-9929934 idea_bustness@hotmail.com  

87 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่ 

นางสาวณัฐพัทธ ์ ค าภิค า 080-6779148 e52741222@hotmail.com  

88 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร นายศุภกร ศรีอาวุธ 086-4482442 kpt2516@gmail.com  

89 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายสมมาตร หอมลา 082-7589613 sommardhl@gmail.com  

90 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นางเกศสุดา หอมลา 084-6125720 nong012003@yahoo.com 

91 วิทยาลยัอาชวีศึกษาแพร ่ นายด ารงค์ สุพล 089-7019930 gafame@gmail.com  

92 วิทยาลยัอาชวีศึกษาแพร ่ นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์ 086-1167796 kunnongnuchr@hotmail.com  

93 วิทยาลยัอาชวีศึกษาแพร ่ นางสุกัลยา จันทร์จินดา   kukalaya_wirua@yahoo.co.th  

94 วิทยาลยัพณิชยการบึงพระ 
พิษณุโลก 

นายเพชร์พะเยาว ์ แย้มยินด ี 086-4469085 yamyindee@gmail.com  

95 วิทยาลยัพณิชยการบึงพระ 
พิษณุโลก 

นายพงษ์พพิัฒน์ จีนด้วง 082-3963277 phongpiphut@gmail.com  

96 วิทยาลยัการอาชีพแม่สะ
เรียง 

นางภุมร ี ก ามะหยี ่ 081-7462069 nawin@tawan@yahoo.com  

97 วิทยาลยัการอาชีพแม่สะ
เรียง 

นายอนุรักษ ์ สุภา 085-7159782 mr.anurak@hotmail.com  

98 วิทยาลยัสารพัดช่างแพร่ นายสุรศักดิ ์ บุญประเสริฐ 090-1471407 patcrub@gmail.com  

99 วิทยาลยัการอาชีพนครไทย นางสาววราภร จันทร์ชัย 084-3794706 junchai-49@hotmail.com  

100 วิทยาลยัการอาชีพนครไทย นายอนวุัตร พลขันธ ์ 084-4957743   

101 วิทยาลยัการอาชีพนครไทย นางสาวนันทิมา สมเนตร 080-5702244   

102 วิทยาลยัการอาชีพนครไทย นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด 081-6746001 rattanawan19@hotmail.com  

103 วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ นางอภิญญา มีสุข 086-9135668 apinyamee@hotmail.com  

104 วิทยาลยัการอาชีพฝาง นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่ 083-7605451 infinityteam18@gmail.com  

105 วิทยาลยัพณิชยการบึงพระ 
พิษณุโลก 

ว่าที ่ร.ต.วสันต์ ยันอินทร ์ 089-6445809 santech11@hotmail.com  

106 วิทยาลยัเทคนิคแพร่ นายทวิช พรมท้าว 081-8841546 www.wich1418@gmail.com  

107 วิทยาลยัเทคนิคแพร่ ว่าที่ร.ต.จีรวัฒน ์ ยืนมั่น 081-6024845 ajarnjee@hotmial.com  

108 วิทยาลยัอาชวีศึกษาสุโขทยั นางเสมอ เวชสถล 081-0435122 samernine@yahoo.co.th  
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109 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
นครสวรรค์ 

นางสาวอดิษฐา สังข์ชัย 081-1813493 adittha99@gmail.com  

110 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
นครสวรรค์ 

นางสาวอังสนา เปศะนันท์ 085-8746348   

111 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
นครสวรรค์ 

นางสาวเจนจิรา สวรรค์ตรานนท์ 089-9074766 jan60000@yahoo.com  

112 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
นครสวรรค์ 

นางปัณณ์ศจี สุวรรณพฤกษ ์ 089-4368104   

113 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
นครสวรรค์ 

นางพรรณ ี โพธิ์ศร ี 080-5058827   

114 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย 

นางสาวมาลาต ี ธาราวร 089-9567772 tmalatee@gmail.com  

115 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย 

นางพิชญา ยอดด าเนิน 086-6704206 phichaya18@gmail.com  

116 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย 

นางสาวลัดดาวัลย ์ สืบจิตต ์ 086-1170411 latda_s@hotmail.com  

117 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย 

นายศักดิ์สฤษฎ ์ ปัญญารัตน์ 081-0253349   

118 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย 

นายเสกศึก ธรรมพิทักษ ์ 081-1674634   

119 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย 

นางศศิมา อิ่นแก้วฟ ู 089-8383562 inkaewfu@hotmail.com  

120 วิทยาลยัเทคนิคอุทัยธาน ี นางสาวภิญญา
พัชรญ์ 

ดีวัน 086-2157117 pinyapat88@yahoo.com  

121 วิทยาลยัอาชวีศึกษา
อุตรดิถต์ 

นายวัชรชยั ข าพงศ์ 085-0519160   

122 วิทยาลยัสารพัดช่าง
เชียงใหม่ 

นายชุติพงค์ สิทธิประเสริฐ 086-7311392 xmanzone@hotmail.com  

123 วิทยาลยัสารพัดช่าง
เชียงใหม่ 

นางมัณฑนา สุภาชาต ิ 086-6549251 na_supachart@live.com  

124 วิทยาลยัสารพัดช่าง
เชียงใหม่ 

นางสาวเพ็ญพิตรา แสงสุข 087-3011932 penpettra_nam@hotmail.com  

125 วิทยาลยัอาชวีศึกษาสุโขทยั นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว 089-4375996 supornluck1972@yahoo.co.th  

126 วิทยาลยัเทคนิคแพร่ นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต 087-3184526 manee.pin1@gmail.com  

127 วิทยาลยัสารพัดช่าง
เชียงใหม่ 

นายธณิตพงษ ์ สุภาชาต ิ  nutsporty@gmail.com  

128 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตร 

นายพงศพันธุ ์ โพธิประเสริฐ phoprasert.desing@hotmail.co
m 

129 วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีพิจิตร 

นายจีรวัฒน ์ ภู่บัวเผ่ือน 089-4610060 jerawatphu@gmail.com  
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บทที่ 4 
ผลการประเมินการด าเนินการประชุม 

             
การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “PowerPoint Dynamic Presentation และ 

Multipoint” อยู่ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน  2556 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ จังหวัด
เชียงใหม่ หัวข้อ PowerPoint Dynamic Presentation โดยวิทยากรหลักคือ ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์และคณะ 
หัวข้อ Multipoint วิทยากรคือ อ.วิชัย สีสุด และคุณเรวดี รามสูตร เริ่มตั้งแต่การจัดด าเนินการ หัวข้อประชุม
และระหว่างการประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   ร้อยละ 

วิทยาลัยเทคนิค   38.3 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา   19.1 

วิทยาลัยพณิชยการ   5.3 

วิทยาลัยสารพัดช่าง   13.8 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   12.8 

วิทยาลัยการอาชีพ   10.6 

    

ชาย   51.1 

หญิง   48.9 

    

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีฯ   40.2 

กลุ่มชมรมวิชาชีพครูหรืออ่ืน ๆ   59.9 
 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชายและหญิง มีจ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 51.1 และ 
48.9 และส่วนใหญ่เป็นจากวิทยาลัยเทคนิค รองลองมาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยพณิชยการ ตามล าดับ และเป็นกลุ่มชมรมวิชาชีพ
ครถูึงร้อยละ 49.9  
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ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของการจัดการประชุม 

 

รายการประเมิน     x S.D  ระดับ 
1. ช่วงเวลาที่จัดงานประชุม 3.97 .80  มาก 

2. สถานที่จัดงานประชุม 4.25 .64  มาก 

3. วิทยากรหัวข้อ PowerPoint Dynamic Presentation 4.60 .51  มากที่สุด 

4. วิทยากรหัวข้อ Multipoint 4.61 .53  มากที่สุด 

5. ช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติแต่ละหัวข้อ 3.71 .86  มาก 

6. ข้อมลูข่าวสารที่ได้รับก่อนการประชุม 4.00 .85  มาก 

7. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภาคเหนือ 4.31 .73  มาก 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ 4.55 .60  มากที่สุด 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม มีความคิดเห็นในด้านการจัดการประชุมฯ โดยภาพรวมตามรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรียงตามล าดับคือ วิทยากรหัวข้อ Multipoint วิทยากรหัวข้อ 
PowerPoint Dynamic Presentation และประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี ้ ส าหรับค่าเฉลี่ยมากเรียง
ตามล าดับคือ การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภาคเหนือ สถานที่จัดงานประชุม ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับก่อนการประชุม ช่วงเวลาที่จัดงานประชุมและช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติแต่ละหัวข้อ 
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อยากบอกวิทยากรวา่ 

1. ขอบคุณ 
2. สุดยอดค่ะ ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการน ามาจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอน ขอบคุณ

วิทยากรค่ะ 
3. สนุกสนาน ไม่ซีเรียส 
4. ประทับใจมาก ๆ เลย ได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะมาก ๆ ไม่กังวลกับการเข้าสู่อาเซียนแล้ว 
5. ขอบคุณมาก ๆ ที่ได้ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า 
6. ใจเต็มร้อย 
7. ส่ง File ข้อมูลให้ด้วยและมีข้อมูลใหม่ ๆ ขอ update ส่งให้ด้วย 
8. วิทยากรเก่งมากเลย แต่ครูรุ่น ย่า ๆ ตามไม่ทัน 
9. ท่านท าดีท่ีสุด 
10. ขอขอบคุณกับความรู้ใหม่ ๆ แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน 
11. ขอบคุณมากค่ะ ที่มาให้ความรู้ที่มีคุณค่าต่อพวกเรา 
12. ได้รับความรู้ดีมาก 
13. ขอขอบคุณท่ีให้ความรู้อันมีประโยชน์ต่อครูและผู้เรียนของสอศ. อย่างแท้จริง 
14. ขอเทคนิคใหม่ ๆ ให้มากว่านี้ 
15. ได้รับความรู้ใหม่ เพิ่มเติมมากขอบพระคุณมาก ๆ 
16. ขอบคุณมากค่ะ น่ารักทุกคนเลยค่ะ 
17. วิทยากรบรรยายได้ดีมาก เข้าใจง่ายแต่ไวไปนิดหนึ่ง สาวโบทั้งหลายตามไม่ทัน 
18. มีทั้งสาระความรู้ และความเป็นกันเองสนุกสนาน 
19. สอนได้สนุกมาก ไม่น่าเบื่อ 
20. เพ่ิมวิทยากรพ่ีเลี้ยง ช่วยผู้เข้าร่วมอบรมประเภทพ้ืนฐานไอทีน้อย และผู้สูงวัย 
21. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนี่ดีมากและดีประโยชน์มาก 
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22. ขอบคุณค่ะส าหรับความรู้ และความหรรษา 
23. น าเสนอได้ดีมีสาระและบันเทิง ผู้ร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติได้ดี 
24. บางช่วงเร็วไปไม่ทันครับ 
25. การถ่ายทอดเร็วเกินไป 
26. คุณเจ๋งมากครับ อยากเจอคุณอีกหลาย ๆ ครั้ง 
27. ขอบคุณ เก่งมาก 
28. ยังไม่ได้ช่วงการตัดเสียง เนื่องจากใช้ 2007 แต่จะกลับไปลองท าหากมีปัญหาจะขอสอบถามทาง   

เฟชบุ๊ค อาจเป็นค าถามท่ีวิทยากรเห็นว่าง่าย น่าร าคาญ แต่อยากบอกว่าท าไม่ได้ค่ะ 
29. ควรจัดอบรมอีกเฉพาะเรื่องเดียวให้ละเอียด 
30. บางเรื่องไวเกินไปท าไม่ทัน 
31. อยากให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีก 
32. สนุกค่ะ 
33. ในเรื่องของอุปกรณ์ของผู้เข้าอบรมถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งหมด จะได้ไม่มีข้อ

แตกต่างและจะได้เรียนไปพร้อม ๆ กันไม่ต้องรอ 
34. วิทยากรทั้ง 3 เก่งมาก มีเทคนิค 
35. อธิบายและสาธิตการใช้งานช้าลง ทบทวนเนื้อหาหรืออธิบายช้าในเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ 
36. ควรจัดโครงการนี้ในปีต่อไป 
37. น่ารักอ่ะ 
38. ชอบจังอ่ะ 
39. ได้ความรู้มากเลยค่ะ สนุกสนานพร้อมได้สาระ ได้เครียด 
40. เสียดายตามไม่ค่อยทัน เพราะผิดเงื่อนไข คือ ความสามารถพ้ืนฐานในการใช้ ppt แต่ก็อยากเรียนรู้

เพราะอีก 3 ปีจะเกษียณ 
41. คุณเก่งมากค่ะ 
42. มีความเป็นกันเอง ในการบรรยาย ที่สนุกสนาน ท าให้การเรียนรู้ไม่กดดัน อิสระในการคิด และใน        

การฝึก 
43. เยี่ยมมากครับ 
44. เยี่ยม 
45. ดีเยี่ยม 
46. ขอบคุณมากท่ีให้ความรู้ ครั้งต่อไปจะมาอบรมอีก ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ในการท าสื่อการสอน

ได้ดีมาก ชอบมากท่ีสุด 
47. เยี่ยมจริง ๆ 3 ครั้ง 
48. ควรมีคู่มือแจกผู้เข้ารับการอบรม ประกอบการฝึก 
49. ควรน าเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะหัวข้อ ppt 
50. การให้เตรียมโปรแกรมน่าจะก าหนดให้เป็นเวอร์ชันเดียวกันเพื่อจะได้ไม่สับสนในการลงมือปฏิบัติ 
51. ยอดเยี่ยมมากค่ะ และขอบคุณท่ีช่วยชี้แนะ 
52. ดีมาก 
53. ขอเอกสารประกอบการอบรม 

 



 

รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint 26 

 

 
 
อยากบอกผู้จัด/ผู้ประสานงาน/ศูนย์ฯ ภาคเหนือว่า 

1. ขอบคุณ, ขอให้มีการจัดในลักษณะนี้อีก ส าหรับ software ตัวอ่ืน ๆ  
2. ได้ให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ที่จะน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หวังว่าควรจะ

จัดการอบรมความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ครั้งต่อไป 
3. จัดได้ดีมาก 
4. ดีมาก ๆ จัดต่อไปเรื่อย ๆ เป็นกันเอง สนุก สรุปดีๆๆๆๆๆๆๆๆ 
5. อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกครับ 
6. เป็นการเริ่มต้นดีค่ะ และควรจะมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในครั้งต่อไปอีก 
7. อยากให้จัดอบรมบ่อย ๆ และต่อเนื่อง และแจ้งให้ทั่วถึง ค่ะ เพ่ีอครูจะได้พัฒนาค าสั่งต่อไป อย่างมือ

อาชีพต่อไป 
8. ตั้งแต่มีศูนย์ภาคเหนือฯ มาปีนี้ work ที่สุด และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปเพราะครูควรได้รับ

การพัฒนาเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน และขอขอบคุณท่ี
ให้โอกาสครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ แบบนี้ 

9. ใช้เวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ ระยะเวลาในการอบรมยังไม่เพียงพอ 
10. ควรแจ้งให้ชัดเจนว่า ไม่ควรเอา 64 bit มา เพราะ 32 bit ผม ก็มีอีกเครื่องหนึ่งครับ  
11. ขอบคุณเช่นกันค่ะ 
12. อยากให้จัดใหม่อีกครั้งอย่ารีบเร่ง ให้มีเวลาฝึกฝน 
13. ขอขอบคุณท่ีให้โอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ อันมีคุณค่า และสามารถน าไปสร้างงานเป็นประโยชน์ต่อ

องค์การอาชีวศึกษาอย่างมาก ๆ 
14. ผลการอบรมเป็นที่หน้าประทับใจและให้ความรู้อย่างมากส าหรับน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
15. จัดหลาย ๆ วัน 
16. ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ อยากให้มีอย่างนี้บ่อย ๆ  
17. จัดได้ดีมาก ทั้งสถานที่ วิทยากร และความรู้ที่ได้รับ 
18. ดีมากค่ะ น่าจะมีบ่อย ๆ 
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19. ควรมีการจัดอบรมแบบนี้อีกเรื่อย ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
20. จัดอีกนะคะดีมาก แม้ผู้เข้าอบรมบางคนจะมีพ้ืนฐานน้อยแต่อบรมครั้งนี้คือว่าก้าวหน้าไปมากเป็น

ประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาและจัดอบรมครั้งนี้ดีมากทุกด้านการจัดอบรม บริการที่พัก อาหาร 
ทีมงาน 

21. ดีมาก ต้องมีการพัฒนาครูภาคเหนือจัดเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ของครู 
22. ควรจัดให้มีอบรมแบนี้ต่อไป ขอบคุณท่ีจัดอบรมเชิงวิชาการให้กับครูหลายครั้ง 
23. อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้จัดบ่อย ๆ ที่เชียงใหม่ค่ะ 
24. จัดอบรมเกี่ยวกับ advance adobe flash เกี่ยวกับการเขียน action script บ้างครับ  
25. ท าต่อไปเพ่ือพัฒนาครูให้มีความเป็นวิชาชีพมากขึ้น 
26. ถ้ามีอะไรใหม่ ๆ ก็บอกกันด้วยครับ 
27. อยากให้จัดอบรมแบบนี้อีกในหัวข้อ “การสร้างสื่อการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ” เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียน

ได้ทุกที ทุกเวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
28. สถานที่จัดอบรมไม่ค่อยพร้อมด้าน internet ช้ามาก  
29. จัดโครงการดี ๆ นี้อีกหลาย ๆ ครั้ง ระยะเวลาในการอบรมน้อยไป เพ่ือนเยอะมาก 
30. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก ถ้าจัดหลักสูตรนี้อีกควรแยกเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วันเป็นอย่างน้อย 
31. เป็นการจัดอบรมที่มีประโยชน์ส าหรับการใช้งานได้ทุก ๆ งาน 
32. อยากให้จัดอีกหากโปรแกรมเหล่านี้มีการพัฒนาหรือมีเวอร์ชันใหม่ ๆ 
33. ควรจัดอบรม 3 วัน ในแต่ละเรื่อง เช่น multipoint 3 วัน  
34. ควรเพิ่มคณะวิทยากรในการช่วยเหลือ 
35. อยากให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม PowerPoint Dynamic อีกครั้ง โดยให้

แต่ละคนเตรียมเครื่องมาให้พร้อม เพ่ือที่จะสามารถผลิตสื่อการเรียนได้และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ ขอบคุณครับ 

36. ควรจัดอบรมในโปรแกรมท่ีสามารถใช้เครื่องเดียวได้เลยไม่ต้องเปลี่ยน windows หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ  
37. อยากให้มีการจัดอบรมต่อเนื่องไปอีก และอยากให้ผู้เข้าอบรมเป็นชุดเดิม ควรจะให้ ศน. และผู้เข้า

อบรม มีการเตรียมพร้อมโปรแกรมให้เหมือนกัน 
38. ควรแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันที่ใช้ในการอบรมก่อนล่วงหน้า   
39. จัดอีกนะครับ 
40. ขอเวลาอีกนิด เวลาน้อยจุงเบย 
41. จัดอบรมอีกนะคะ ขอจัดที่เชียงใหม่ เพราะพร้อมทั้งสถานที่ การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว 
42. จัดอีกนะคะ มีเวลามากข้ึนและมีเวลาในการทดลอง ต่างคนต่างท า หลังจากที่วิทยากรบรรยายจบ และ

ท าไปพร้อมกับเข้าใจ แต่ถ้าให้เริ่มใหม่ด้วยตนเองอาจจะลืมต้องมีทักษะบ่อย ๆ ค่ะ 
43. ผู้จัดทุ่มเท เสียสละ มีน้ าใจในการประสานงาน กับเครือข่ายท าให้ครูสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ได้มีเรียนรู้

เพ่ิมเติม ขอบคุณมากค่ะถ้ามีโอกาส ของโครงการต่อเนื่องจะขอมาเพ่ิมเติมต่อค่ะ  
44. ควรมีการต่อยอดการฝึกอบรม 
45. อยากให้มีการจัดประกวดเพ่ือต่อยอด 
46. จัดต่อไป 
47. โครงการนี้จัดได้ดีมาก ตรงเป้าหมายของครูผู้สอน จัดรอบต่อไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วย ความรู้

สามารถน าไปท าสื่อการสอนได้ดีจริง ๆ 
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48. เวลาในการอบรมควรให้มีเวลาเพ่ิมขึ้น 
49. ควรจัดอย่างต่อเนื่อง สถานที่จัดประชุม ควรเป็นศูนย์กลาง ไปมาสะดวก 
50. ควรจัดแบบนี้อีก แต่เน้นการเรียนการสอน (ตัวอย่าง) หรือผู้บรรยายวิทยากร ที่มาจากครูหรือท าหน้าที่

สอน 
51. อยากให้มีการอบรมในวันเสาร์ อาทิตย์ อย่างนี้อีก หรือช่วงปิดเทอมนี้ แม้จะเป็นการอบรมความรู้ใหม่ 

ท าไม่ทันบ้าง 
52. ขอบคุณมากท่ีให้โอการมาอบรม จะพยายามพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ 
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ภาพการประชุม 
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โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์
วิชาชีพ 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 

๒. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 
  

๓. งบประมาณ งบโครงการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
  
 

๔. หลักการและเหตุผล 
โลกของการศึกษาในปัจจุบันองค์กรต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นความส าคัญเบื้องต้นของทักษะการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และการจัดการอาชีวศึกษาในห้วงเดียวกัน ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทักษะด้าน 
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นอีกสมรรถนะหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเช่นกัน  

จากการที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยศึกษานิเทศก์ 
ให้จัดการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๖ ระดับภาค ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเวทีที่
กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้การพัฒนาสื่อไอซีที และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษาพัฒนาและใช้สื่อ
การสอนประเภทนี้ให้มากข้ึน ด้วยการน านวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มาใช้/ประยุกตใ์ช้เพ่ือให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและผู้เรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ได้ตามท่ีต้องการ หนึ่งในนวัตกรรมที่ก าลังเป็นที่
สนใจก็คือ  สื่อการสอนประเภทไอซีทีหรือสื่อดิจิตอลทั้งหลาย เพราะสื่อประเภทนี้  มีคุณสมบัติที่เหมาะสมใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาหลายประการ อาทิ เป็นสื่อประสมที่แสดงได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในเวลาเดียวกัน อีกท้ังเป็นสื่อที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เป็นสื่อที่มีราคาถูกเม่ือคิดต้นทุนต่อหน่วย จึงท าให้เกิดการประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถส่งผ่านหรือแจกจ่ายออกไปได้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว  ที่ส าคัญเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาให้มีการโต้ตอบกับผู้เรียนได้ และเป็นสื่อที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ด้วย 

 

นอกจากพัฒนาสื่อเหล่านี้แล้ว ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ยังเล็งเห็นว่า ผู้สอนควรจะได้เติมเต็ม
เทคนิคในการพัฒนาสื่อจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยความร่วมมือ
จาภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการภาครัฐ/โครงการ Microsoft Partners in Learning  ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่
จัดท าเนื้อหาในด้านนี้สอดรับกับสมรรถนะที่ครูอาชีวศึกษาควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ศูนย์ส่งเสริม
ฯ ภาคเหนือ จึงได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ฯ โดยจัดในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น 
  

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน 
๕.๒  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษาประเภทไอซีท ีเข้าร่วมประกวดในปีถัด ๆ ไป  
๕.๔  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ครูผู้สอน  
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๖. เป้าหมาย 
๖.๑  เชิงปริมาณ คัดเลือกจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพ่ืออาชีวศึกษาประจ าปี 

2556 ระดับภาค  จ านวน 100 ท่าน 
๖.๒ เชิงคุณภาพ  ผู้สอนได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

๗. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
๗.๑ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
๗.๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ทัดเทียม

กับนานาชาติ 
๗.๓ ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

และการพัฒนาคุณภาพครู 
 

8. การด าเนินงานโครงการ สถานที่และระยะเวลา 
๙.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ บนเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  เครือข่าย 

social network และสถานศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ช่วงกรกฎาคม – 
ต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

๙.2  เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๙.๓.๑ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพ่ืออาชีวศึกษา ประจ าปี 2556 

ระดับภาค ภาคเหนือ  จ านวน 105 ผลงาน 
๙.๓.2 กรณีท่ีจ านวนไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ส่งผลงานไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ 

หรือติดภารกิจอ่ืน  ผู้ประสานฯ ก็จะพิจารณาจากผู้สอนท่านอื่น ๆ ที่สนใจและได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา
อ่ืนให้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นล าดับถัดไป 

๙.๓.3 มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 
๙.๓.4 มีพ้ืนฐานการใช้งานชุดโปรแกรม  Microsoft Office เวอร์ชั่น 2007, 2010 และ 

New Office 2013 
๙.3  ขั้นตอนและวิธีการสมัคร โดย Download แบบฟอร์มใบสมัคร ส่งโดยรูปแบบ PDF ไฟล์ ทาง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office ของสถานศึกษาถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ซึ่งใบสมัครจะต้องได้รับการลงนามรับรองและอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารสถานศึกษา  

๙.4  การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุมฯและการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๙.4.1 หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation   
๙.4.2 หลักสูตรโปรแกรม MultiPoint  

            ๙.5 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 100 ท่าน ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือขอ
สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้มีรายชื่อครั้งท้ายสุดเท่านั้น ที่ได้ร่วมเข้ารับการประชุมฯ 
            ๙.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และผู้ผ่านการประชุมฯ จะได้เกียรติบัตรโดยโครงการ Microsoft 
Partners in Learning  
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 9. ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ  
  

กิจกรรม 255๖ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผน เตรียมงาน ประสานงาน 
ก าหนดเกณฑ ์

                  

๒. ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อ                   
๓. ประกาศรายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุม                   
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ                   
5. ประเมินผลและสรุปรายงาน                   

 
๑0. รายละเอียดงบประมาณ 

 
 

ที ่ รายการประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบิน  (3 คน x 7,000) 21,000    
 
 
 
 
 
 
 ขอถวัเฉลี่ยตามทีจ่่ายจริง 

2. ค่าที่พัก (3 ห้อง x 900 x ๒ วัน) 5,400 
3. ค่าพาหนะ (14 คน x ๑,2๐๐) 16,800 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง  (14 คน x 240 x 2 วัน) 6,720 
5. ค่าอาหารกลางวัน (110 คน x ๓๐๐ x 2 วัน) 66,000 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (110 คน x ๑๖๐ x 2 วัน) 35,200 

7. ค่าที่พัก (56 ห้อง x 900) 50,400  

8. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม  (2 วัน x 800) 1,600  

9. ค่าตอบแทนวิทยากร (14 ชม. x 1,200) 16,800  

10. ค่าจัดจ้าง ค่าวัสดุ ค่าเชื้อเพลิงและอื่น ๆ 10,000  

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 229,920  
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ได้ตามสิทธิ์จากสถานศึกษาต้นสังกัด โดยเบี้ยเลี้ยงเบิก 2 ใน 
3 จากสถานศึกษาต้นสังกัด 
 
๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.1  ครูอาชีวศึกษาพัฒนาการผลิตและใช้สื่อฯ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 
๑๒.2  ครูอาชีวศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 ๑๓.  การติดตามและประเมินผลส าเร็จโครงการ 
๑๓.๑  ประเมินหลังการประชุมฯ 
๑๓.๒  นิเทศติดตามโดยใช้ระบบเครือข่ายกับผู้เข้ารับการประชุมฯ 
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หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation  : 
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมการอบรม  และการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ :   

 ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรยีมอุปกรณ์โน๊ตบุค๊แบบพกพาของตนเอง เพื่อประกอบการอบรม 

 ระบบปฏิบตัิการ Windows 7 หรือ Windows 8  

 มีชุดโปรแกรม  Microsoft Office -  Word, Excel และ PowerPoint เวอร์ช่ัน 2010 และหรือ 
2013    

 หากไม่แน่ใจว่าเป็น Windows และ Microsoft รุ่นใด กรุณาสอบถามจากฝ่ายเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ใน
สังกัดของท่าน 

 ตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น หากพบปัญหาที่ไมส่ามารถแก้ไขได้ กรณุาเปลี่ยนเครื่องและติดตั้งใหม่ใหส้มบูรณาก่อน
อบรม เนื่องจากไมม่ีอุปกรณ์ส ารองให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 ควรเตรียมปลั๊กไฟราง เพื่อการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า และการใช้งานร่วมกัน 

 หากไม่ถนัดการใช้แป้นเมาส์ ควรเตรียมอุปกรณเ์มาส์ของตนเองมาดว้ย 

 เตรียมรูปภาพกิจกรรมหรือภาพประกอบสื่อการสอน ( .jpg หรือ .png) ประมาณ 50 ภาพขึ้นไปไว้ใน Folder 
Picture 

 

ล าดับ รายละเอียด 

1.  รู้จักหน้า รู้จกัใจ 

 การน าเสนองานบนแผ่นงานน าเสนอเบื้องต้น 
 การใช้แม่แบบประเภท Layout/การใช้แม่แบบประเภท Graphic/การแทรกหน้าใหม ่
 การใส่สีพื้นหลัง/คัดลอกหน้า/ย้ายหน้า/ลบหน้า 
 การแทรกวัตถุหรือสื่อต่างๆ ลงบนแผ่นงาน 
 ตาราง/ภาพตัดปะ/รูปร่าง/แผนภมูิ/กล่องข้อความ/เลข/วีดีโอ/เสียง/รูปภาพ 

2.  ลีลาท่ีพริ้วไหว 

 การจัดการแผ่นงาน และใส่เทคนิค Transition ให้กับแผ่นงาน 
 เทคนิคแต่ละตัวพร้อม Options / Duration ช่องความเร็ว / การเปลี่ยนภาพนิ่งทั้งหมด/การท าการ

เคลื่อนไหวระบบอัตโนมตัิ 
 การใช้เทคนิค Animation ให้กับแผ่นงาน Entrance/Emphasis/Exit/การจัดการด้วย Animation Pane 
 การท าเส้นทางส าหรับการน าเสนอ Motion path / การใช้ Trigger / การตั้งค่าด้านเวลาส าหรับการน าเสนอ 

/ การบันทึกงานน าเสนอ / เทคนคิระหว่างการน าเสนอ  

3.  
 

Power Point  มิติใหม่ 

 การบริหารจัดการรูปภาพด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ 
 เทคนิคการสร้าง Album รูป 
 ตัวเลือก และรูปแบบการบันทึกขอ้มูลเป็นรูปแบบต่างๆ 
 การตั้งเวลาอัตโนมตัิ หรือก าหนดเวลา และการตั้งค่าการน าเสนอ 
 การบันทึกด้วย Version ที่หลากหลาย / การบันทึกเป็น JPEG, PNG, PPTS, VDO, CD Package, Handout 
 การเช่ือมโยงหลายมติิ เพื่อการบันทึกในรูปแบบ HTML ส าหรับเว็บไซด ์
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 การเช่ือมโยงระหว่างหน้าสไลด ์/ ระหว่างเว็บไซด ์/ ระหว่างสไลด์ใหม่ / ไปหาอีเมล ์
 การใช้แม่แบบเพื่อสรา้งงานประเภทต่างๆ และบันทึกเป็น PDF 

4. สร้างอย่างโปร 

 การประยุกต์ใช้ส าหรับ เกม 
 การประยุกต์ใช้ส าหรับสร้างสื่อการสอน 

 

หลักสูตรโปรแกรม   MultiPoint : 

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมการอบรม MultiPoint และ การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ : 
ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมเครื่อง Notebook มาด้วยตนเอง พร้อมการลงโปรแกรม มาให้เรียบร้อย 

ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดโปรแกรม และคู่มือ 
http://sdrv.ms/SZAokr 

แม่แบบ PowerPoint ช่วยสรา้งเนื้อหาส าหรับการเรียนการสอนด้วย Microsoft MultiPoint 
http://www.mediafire.com/file/1l3znwing1i/lectureTemplate.rar 

รายละเอียดสเปคเครื่อง Computer หรือ เครื่อง NoteBook เพื่อใช้อบรมโปรแกรม Microsoft MultiPoint 
- ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, หรือ Windows 7 แบบ 32-bit 
[เนื่องด้วยโปรแกรม MultiPoint สามารถรองรับการท างาน 32-bit เท่านั้น] 
- ติดตั้ง DirectX และ .NET Framework 3.5 หรือ 4.0 (ตามแต ่สเปคเครื่อง) 

 

ล าดับ รายละเอียด 

1.  ลงโปรแกรม MultiPoint  (เครื่องผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทดสอบเครื่อง)  

2.  สาธิตการใช้โปรแกรม “MultiPoint”  

3.  วิธีการ และเทคนคิสรา้งสื่อการสอนด้วยโปรแกรม “MultiPoint” พร้อมปฏิบตัิการสร้างสือ         

4.  วิธีการน าเสนอ และการควบคุมโปรแกรม “MultiPoint”       

5.  การติดตั้ง และความต้องการของระบบ       
 สร้างไอคอลด้วยภาพนักเรยีน หรอืภาพท่ีอื่นๆ ที่ต้องการ 
 ต าแหน่งการบันทึก File PowerPoint และ อ่ืนๆ  

6.  การน าโครงการ “MultiPoint” ไปใช้อย่างเกิดผลในสถานศึกษา   
 แนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรม “MultiPoint” ในสถานศึกษา    
 เทคนิคการบูรณการร่วมกับการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน 

7.  ถาม-ตอบ 

 
 
 
 

https://sixprd0111.outlook.com/owa/redir.aspx?C=WT_g1t1AjU6Y-CbyXi8xGDn9Cyy8lM8IDOlgqXmXM7dtRM-b24mQXS_od5EGzBKz-4lPp0UnA9Q.&URL=http%3a%2f%2fsdrv.ms%2fSZAokr
https://sixprd0111.outlook.com/owa/redir.aspx?C=WT_g1t1AjU6Y-CbyXi8xGDn9Cyy8lM8IDOlgqXmXM7dtRM-b24mQXS_od5EGzBKz-4lPp0UnA9Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.mediafire.com%2ffile%2f1l3znwing1i%2flectureTemplate.rar
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint 
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน  2556  
ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วันแรก  
8.30 - 8.45 น. ลงทะเบียน 
8.45 - 9.00 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย ผอ.วิทยา  ใจวิถี  

ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 
  
 หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation ดร.สพุจน์ ศรีนุตพงษแ์ละคณะ 
9.00 - 10.30 น. รู้จักหน้า รู้จักใจ   
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. ลีลาที่พลิ้วไหว   
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องพวงคราม) 
13.00 - 15.00 น. Power Point  มิติใหม ่  
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.10 - 17.00 น. สร้างอย่างโปร   
  
วันที่สอง  
 หลักสูตรโปรแกรม MultiPoint  คุณเรวดี  รามสูตร และ อ.วิชัย สีสุด 
8.45 - 9.00 น. ลงโปรแกรม MultiPoint  (เครื่องผูเ้ขา้รบัการอบรม พรอ้มทดสอบเครื่อง) 
9.00 - 10.30 น. สาธติการใชโ้ปรแกรม “MultiPoint” 
 วธิกีาร และเทคนคิสรา้งสือ่การสอนดว้ยโปรแกรม “MultiPoint”  

พรอ้มปฏบิตักิารสรา้งสือ่         
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. วธิกีารน าเสนอ และการควบคมุโปรแกรม “MultiPoint”       
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องพวงคราม) 
13.00 – 14.30 น. การตดิตัง้และความตอ้งการของระบบ       
15.00 – 16.30 น. การน าโครงการ “MultiPoint” ไปใชอ้ย่างเกดิผลในโรงเรยีน   

 ถาม-ตอบ 

 สรุปและประเมนิผลการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ 

 
หมายเหตุ :  ตารางอาจจะปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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ค ากล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint” 

ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ  
วันท่ี  14-15 กันยายน  2556 

โดย  ผูร้ับผดิชอบโครงการ ........................... 

--------------------- 

เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

 ดิฉัน.…................. ในนามผู้ประสานงานโครงการประชุมฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  ขอขอบคุณ
ท่าน…............ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม  ในวันนี้ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้
จัดการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพ่ืออาชีวศึกษา ประจ าปี 2556 ระดับภาค ภาคเหนือ พบว่า ครูที่ส่งผล
งานเข้าประกวดส่วนใหญ่ มาจากหลากหลายสาขางาน แต่มีพ้ืนฐานเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับ
หนึ่ง และบางส่วนก็ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับก้าวหน้าหรือได้รับการอบรมทางด้านนี้อย่างสม่ าเสมอ แล้วได้
พัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง  และจากการประเมินผลการประกวดครั้งนั้น ได้ทราบถึง ความต้องการและจ าเป็น
ที่ต้องการพัฒนาการใช้โปรแกรมที่มีอยู่แพร่หลายนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางศูนย์ฯ จึงได้จัด
โครงการนี้ 

การจัดประชุมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาชีวศึกษามีทักษะเพ่ิมข้ึนด้านการใช้เทคโนโลยีจากโปรแกรมที่มีอยู่
แพร่หลายเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษาประเภทไอซีที  เข้าร่วมประกวดในปีถัด ๆ ไป 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ครูผู้สอน 
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 

 ผู้ส่งผลงานงานเข้าร่วมประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพ่ืออาชีวศึกษา ประจ าปี 2556 ระดับภาค 
ภาคเหนือ จ านวน 105 ผลงาน จ านวน 52  คน จากทั้งหมด 93 คน 

 ครจูากเครือข่ายชมรมวิชาชีพครูและอ่ืน ๆ  จ านวน 74 คน  
 จ านวน 15 จังหวัด จังหวัดที่ไม่ได้มีสถานศึกษาเข้าร่วมครั้งนี้คือ  ตากและเพชรบูรณ์ 
 จ านวน 36 วิทยาลัย จากท้ังหมด 85 วิทยาลัยในสังกัด กลุ่มภาคเหนือ 

 
ทั้งนี้  ได้รับความเอ้ือเฟ้ือจากผู้อ านวยการฝ่ายโครงการภาครัฐ Microsoft Thailand ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ 

และผู้จัดการโครงการ Microsoft Partners in Learning คุณเรวดี  รามสูตร  และ อ.วิชัย  สีสุด ผูช้นะเลิศใน
โครงการฯ มาเป็นวิทยากรโดยตรง 

บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน..................  ได้เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าว
ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม   ณ  บัดนี้  ขอเรียนเชิญคะ 

 



 

รายงานผลการประชุมฯ หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint 39 

 

ค ากล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“หลักสูตร Power point Dynamic Presentation และ Multipoint” 

ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ  
วันท่ี  14-15 กันยายน  2556 

โดย  ประธาน ................................... 

---------------------- 

คณะผู้บริหาร  ครูอาจารย์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเกียรติให้ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม “หลักสูตร Power 
point Dynamic Presentation และ Multipoint” ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ ในวันนี้ 

จากรายงานของผู้จัด และโครงการที่ได้อนุมัติ เบื้องต้นก าหนดเป้าหมายของผู้เข้าประชุมฯ ไว้เพียง 
100 ท่าน แล้วพบว่า มีผู้สนใจอีกจ านวนมากท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ จึงได้พิจารณาขยายยอด
เพ่ิมเป็น 120 ท่าน โดยขอให้ทางฝ่ายจัดฯ ด าเนินการให้เหมาะสมกับหลักสูตรเพราะต้องลงมือปฏิบัติในแต่
ละหัวข้อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มาร่วมงาน  รวมถึงได้พิจารณาเพ่ิมเติมงบประมาณเป็นค่าที่พักลด
ภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับสถานศึกษา พิจารณาสนับสนุนทุกส่วนที่ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จะ
สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในกลุ่มภาคเหนือ ได้
ยกระดับและพัฒนายิ่งขึ้นสืบไป ตอบสนองต่อการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาใน
ภาพรวม 

กระผมขอขอบคุณ คณะด าเนินการทุกท่าน   ที่ได้ด าเนินการในโครงการฯ ประสานงานน านโยบายสู่
การปฏิบัติให้กับครู อาจารย์ในสถานศึกษา และขอขอบคุณ  คณะวิทยากรจากโครงการภาครัฐ Microsoft 
Thailand และโครงการ Microsoft Partners in Learning Thailand  รวมทั้งผู้บริหารที่ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุน และครู อาจารย์ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ จะได้น าความรู้ทักษะนี้ ลงสู่การปฏิบัติจริง แล้วน าไปสู่
การจัดการเรียนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม  ณ  บัดนี้ 
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ใบสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตักิาร หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ MultiPoint 
ตามโครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 

โดยศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ    
วันท่ี 14-15  กันยายน  2556 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 

ข้อมูลผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ  
 

ชื่อ–สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)   
ต าแหน่ง   ชื่อเล่น    
สถานศึกษา    จังหวัด    
โทรศัพท์    โทรสาร   
โทรศัพท์มือถือ   e-mail   

 

ลงชื่อ   ผู้ส่งผลงาน 

 ( ) 
วันที่สมัคร     

 
ลงชื่อ     ผู้รับรอง 

 ( ) 
ต าแหน่ง     

 วัน       เดือน                   พ.ศ. 2556 

 
 
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร โดย Download แบบฟอร์มใบสมัคร กรอกด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ส่งโดยรูปแบบ PDF ไฟล์ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office ของสถานศึกษาถึง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งใบสมัครจะต้องได้รับการลงนามรับรองและอนุญาตเข้าร่วม
ประชุมโดยผู้บริหารสถานศึกษา และตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมประชุมได้ฯ  ภายในวันที่ 8 กันยายน 2556 
และขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตาม timeline ที่น าเสนอให้โครงการด้วยค่ะ 
 
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง จากสถานศึกษาต้นสังกัด 
ส าหรับค่าที่พักจากศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าค าสั่งอนุญาตให้ไปราชการมอบให้
คณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ในวันที่ 14 กันยายน 2556 
 
 
 
 

กลุ่มส่งผลงานเข้าประกวด......................... 
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ใบสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตักิาร หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ MultiPoint 
ตามโครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 

โดยศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ    
วันท่ี 14-15  กันยายน  2556 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 

 
ข้อมูลผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ  
 

ชื่อ–สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)   
ต าแหน่ง   ชื่อเล่น    
สถานศึกษา    จังหวัด    
โทรศัพท์    โทรสาร   
โทรศัพท์มือถือ   e-mail   
 

ลงชื่อ   ผู้ส่งผลงาน 

 ( ) 
วันที่สมัคร     

 
ลงชื่อ     ผู้รับรอง 

 ( ) 
ต าแหน่ง     

 วัน       เดือน                   พ.ศ. 2556 
 

 

 
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร โดย Download แบบฟอร์มใบสมัคร กรอกด้วยตวับรรจงหรือพิมพ์ด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ส่งโดยรูปแบบ PDF ไฟล์ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office ของสถานศึกษาถึง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งใบสมัครจะต้องได้รับการลงนามรับรองและอนุญาตเข้าร่วม
ประชุมโดยผู้บริหารสถานศึกษา และตรวจสอบรายช่ือเข้าร่วมประชมุได้ฯ  ภายในวนัท่ี 8 กนัยายน 2556 

และขอความร่วมมือทกุทา่นให้ปฏิบตัิตาม timeline ท่ีน าเสนอให้โครงการด้วยคะ่ 

 
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง จากสถานศึกษาต้นสังกัด 
ส าหรับค่าที่พักจากศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าค าสั่งอนุญาตให้ไปราชการมอบให้
คณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ในวันที่ 14 กันยายน 2556 
 
 

กลุ่มชมรมวิชาชีพครู......................... กลุ่มอ่ืน ๆ 
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แบบประเมินโครงการประชุมฯ 
หลักสูตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint 

วันที่ 14-15 กันยาย 2556 ณ โรงแรมพรพิงค์  ทาวเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ค าชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนตรงประเด็นในแบบ
ประเมิน 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.1  ผู้เข้าร่วมประชุม  จาก       วท.         วอศ.     วพณ.         วช.        วษท.      
  วก.      
 1.2  เพศ     ชาย    หญิง 
 1.3  ท่านมาจากกลุ่มใด 
           ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีฯ 
           กลุ่มชมรมวิชาชีพครูหรืออ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................... .... 
  

ตอนที่  2  ความเหมาะสมของการจัดประชุม 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด ข้อเสนอแนะ 

1 ช่วงเวลาที่จัดงานประชุมฯ       
2 สถานท่ีจัดงานประชุมฯ       
3 วิทยากรหัวข้อ PPt Dynamic Presentation       
4 วิทยากรหัวข้อ Multipoint       
5 ช่วงเวลาของการฝึกปฏิบตัิแตล่ะหวัข้อ       
6 ข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับก่อนการประชุมฯ       
7 การติดต่อประสานงานกับเจา้หน้าที่ศูนย์ฯ        
8 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประชุมฯ ครั้งน้ี       

ตอนที่  3  อยากบอกวิทยากรว่า 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
................................ 
ตอนที่  4  อยากบอกผู้จัด/ผู้ประสานงาน/ศูนย์ฯ ภาคเหนือว่า 
.......................................................................... .................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ขอขอบพระคุณ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
หน่วยศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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