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ค าน า 
 

รายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book กับการสร้างบทเรียน
ออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ต โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . อุดรธานี เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี พ .ศ.2555   

 
ปัจจุบันความต้องการส่ือเนื้อหาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book ได้รับ

ความสนใจสูงมากขึ้นตามเทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ในอดีตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มักจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ท าให้ความสามารถในการแสดงผลข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดิทัศน์เพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงมี
พัฒนาการตามไปด้วย และยิ่งท่ียุคของการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแทรก
ซึมเข้าไปแทบท่ัวทุกอนูของชีวิตประจ าวัน มหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองไทย จึงเริ่มเปิดให้มี
หลักสูตรเรียนหนังสือท่ีบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระบวนการหนึ่งซึ่งได้รับความนิยม
ค่อนข้างมากและเป็นท่ีรู้จักของแวดวงนักการศึกษาคือ เรื่องของการเรียนแบบบทเรียน
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญจากประโยชน์ของระบบการศึกษาบทเรียน
ออนไลน์และเพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีจะน าไปสู่ E-University อีกท้ังเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบระบบการศึกษาทางไกล จึงได้มีการ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้พัฒนาส่ือสารสนเทศ เพื่อการเรียน การสอนในรูปแบบการใช้งานผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้มีการแพร่หลายของสื่อสารสนเทศทางการศึกษาดังกล่าว
ไปสู่ประชาชนและผู้สนใจท่ัวไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น   

   
เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของโครงการ  เพื่อน าผลท่ี

ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในคร้ังถัดไป 

 

       ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 

                                          ผู้จัดท า 
        กรกฎาคม 2555 
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รายละเอียดโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันความต้องการสื่อเนื้อหาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book ได้รับความสนใจ 

สูงมากข้ึนตามเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ในอดีตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มักจะอยู่ในรูปแบบ
ของเอกสารเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมัลติมีเดี ย ท าให้
ความสามารถในการแสดงผลข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดิทัศน์เพ่ิมความน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงมีพัฒนาการตามไปด้วย และยิ่งที่ยุคของการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตแทรกซึมเข้าไปแทบทั่วทุกอนูของชีวิตประจ าวัน  มหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองไทย จึงเริ่มเปิด
ให้มีหลักสูตรเรียนหนังสือที่บ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระบวนการหนึ่งซึ่งได้รับความนิยม
ค่อนข้างมากและเป็นที่รู้จักของแวดวงนักการศึกษาคือ  เรื่องของการเรียนแบบบทเรียนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญจากประโยชน์ของระบบการศึกษาบทเรียนออนไลน์และเพ่ือสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัยที่จะน าไปสู่ E-University อีกท้ังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบระบบการศึกษาทางไกล จึงได้มีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้พัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อการเรียน 
การสอนในรูปแบบการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเพ่ือให้มีการแพร่หลายของสื่อสารสนเทศ
ทางการศึกษาดังกล่าวไปสู่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น   

ดังนั้น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งท า 
หน้าที่ตัวแทนมหาวิทยาลัยในการด าเนินการรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการสู่
สังคม  จึงได้พิจารณาจัดท าโครงการ E-Book กับการสร้างบทเรียนออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ต 

  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์การสร้างบทเรียน  

ออนไลน์แบบ E-Book 
2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้รู้และเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเพ่ือสร้าง  

E-Book ให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงรูปแบบของสื่อสารสนเทศท่ีใช้ในการเรียน  

การสอนของระบบการศึกษาทางไกล และเพ่ือเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม อีกทั้ งคนเหล่านี้จะมี
โอกาสสูงที่จะมาเป็นนักศึกษา ของ มสธ. ต่อไป 

4. เพ่ือเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ปรับเป็น E-University 
5. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนรู้จัก มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นในแง่ของมหาวิทยาลัย  

เปิดทางไกล ที่สามารถเข้ามาศึกษาได้จากทุกหนทุกแห่ง มีความพร้อมที่จะสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ได้จากระบบการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ 

6. เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา  
มสธ. ให้เกิดคุณค่ามากขึ้น 
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กลุ่มเป้าหมาย 
1.  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป 
2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย :  60 คน 

 

ก าหนดการด าเนินโครงการ 

 วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2555 
 ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 
 
ผลประเมินจากแบบสอบถามการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “E-Book กับการสร้างบทเรียนออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ต” 
ณ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 

โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 70 คน ได้รับแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 60 คน 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. วิทยากร       
1.1 การล าดับขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู ้ 65.00 35.00 0.00 0.00 0.00 93.00 
1.2 การสร้างบรรยากาศในการให้ความรู ้ 53.33 41.67 5.00 0.00 0.00 89.67 
1.3 มนุษยสัมพันธ์  71.67 28.33 0.00 0.00 0.00 94.33 
2.  อุปกรณ์       
2.1 ความพร้อมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการ  51.67 40.00 6.67 1.67 0.00 88.33 
2.2 สื่อและเอกสารประกอบท่ีใช้ในการฝึกอบรม  55.00 40.00 5.00 0.00 0.00 90.00 
3.  ความคาดหวังการน าไปใช้ประโยชน์       
3.1 ท่านได้รับความรู้ใหม่ๆ และความเข้าใจจากการเข้ารับ
การฝึกอบรม  55.00 38.33 6.67 0.00 0.00 89.67 
3.2 ท่านสามารถน าประโยชน์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปใช้งานได้จริง 60.00 33.33 6.67 0.00 0.00 90.67 
4.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 38.33 30.00 31.67 0.00 0.00 81.33 
5.  ความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองด่ืม 56.67 38.33 5.00 0.00 0.00 90.33 
6.   ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดฝึกอบรม 60.00 33.33 6.67 0.00 0.00 90.67 
7.  การต้อนรับของเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม 76.67 20.00 3.33 0.00 0.00 94.67 

คิดเป็นร้อยละโดยภาพรวม 90.24 
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ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะนี้อีกหรือไม่ 
            1) ควร จ านวน 60 คน เพราะ 
 - เพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 
 - เป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง 
 -  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รู้จักการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ 
 -  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นอย่างกว้างขวาง 
 -  มีเนื้อหาสาระดีๆ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 -  เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 -  มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก 

 2) ไม่ควร  จ านวน 0 คน 
 
เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้  

- ต้องการเรียนรู้เรื่องการท า E-book เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปภายภาคหน้า 
- ต้องการหาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม  

 -  ต้องการเพิ่มพูนความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ได้ท ากิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกับสังคมและได้มิตรพร้อมด้วยมิตรภาพเพ่ิมข้ึน  
- เพ่ือพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือก้าวทันโลกในยุคสมัยนี้ 
- เพ่ือจะน าเอาความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและกลับไปเผยแพร่ให้แก่ 

เพ่ือนๆ และบุคคลอื่นๆ ได้รับรู้ 
 
สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
 - สามารถจัดท าหนังสือ E-book เพ่ือน าไปเผยแพร่ต่อไปในอนาคตได้ 
 -  รู้จักเกี่ยวกับการศึกษาบทเรียนแบบออนไลน์ (E-learning) เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้นอก
ชั้นเรียน 
 -  เพ่ือตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในโลกของอินเตอร์เน็ต 
 - เพ่ือน าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อการด ารงชีวิตที่ดีใน
อนาคต 
 -  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังได้ท ากิจกรรมร่วมกับสังคมและได้มิตร
เพ่ิมข้ึน 
 -  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองพร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่เพ่ือนและบุคคลอื่นๆ  
 -  ได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 -  ได้เรียนรู้การท ากิจกรรมร่วมกันและมีมิตรภาพที่ดี 
 -  พบปะและแลกเปลี่ยนทัศนะคติซึ่งกันและกัน 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพ่ิมเติม) 
- เวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มจ านวนวัน 
- วิทยากร/วิทยากรฝึกปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถ และสามารถน าเสนอ เผยแพร่ความรู้ได้

อย่างเข้าใจ  
- อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในทุกๆปีเพราะได้รับทั้งความรู้ เพื่อน มิตรภาพ และความ

สนุก  
 -  อยากให้มีกิจกรรมลักษณะเช่นนี้อีกหลายรอบเพ่ือให้อีกหลายๆคนที่ไม่มีโอกาส ได้มีโอกาส
มาเรียนรู้ 

- เจ้าหน้าที่มีการต้อนรับที่ดีและมีอาหารอร่อยให้รับประทานตลอด   
- เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจะได้ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ในโลกของ

อินเตอร์เน็ต 

 

ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  รวม  70  คน (ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย 60 คน)   

แบ่งเป็นเพศหญิง  จ านวน  47  คน  เพศชาย  จ านวน  23  คน     
2. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 

แบ่งเป็นนักเรียน    จ านวน   62   คน 
แบ่งเป็นนักศึกษา มสธ.   จ านวน   2   คน 
แบ่งเป็นประชาชนผู้สนใจทั่วไป  จ านวน   3   คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ    จ านวน   3    คน 

 
ผลจากการตอบแบบประเมินโครงการ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  รวม  70  คน ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 60 คน   
แบ่งเป็นเพศหญิง  จ านวน  37  คน  เพศชาย  จ านวน  23  คน     

2. อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ  18  ปี 
3. ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 

แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน   6   คน 
แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   จ านวน   49   คน 
แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา/ปวส.  จ านวน    0    คน 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี   จ านวน    3    คน 
แบ่งเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน    2    คน 

4. อาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ 
แบ่งเป็นนักเรียน    จ านวน   52   คน 
แบ่งเป็นนักศึกษา มสธ.   จ านวน   2   คน 
แบ่งเป็นประชาชนผู้สนใจทั่วไป  จ านวน   3   คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ    จ านวน   3    คน 
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5. ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น    70    คน     ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ในโครงการคือ 60 คน ในจ านวนนี้ตอบแบบ
ประเมินแล้วได้รับกลับคืน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพบว่าผู้เ ข้าร่วม
โครงการเป็นเพศชาย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 และเพศหญิง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 61.67 

6.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจทางด้านวิทยากร ไม่ว่าจะเป็นการล าดับขั้นตอนใน  
การถ่ายทอดความรู้  การสร้างบรรยากาศในการให้ความรู้  การมมีนุษยสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 92.33 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจทางด้านอุปกรณ์        ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมและ  
เพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการ  สื่อและเอกสารประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 89.16  

8. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่ๆ และความเข้าใจจากการเข้ารับการฝึกอบรม  อยู่ใน 
ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 89.67  

9. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าประโยชน์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้งานได้จริง  
อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการ คือ ร้อยละ 82 

10. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจทางด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด  
ฝึกอบรม อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.33 

11. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจทางด้านความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม  
อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.33 

12. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจทางด้านความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด  
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.67 

13. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจทางด้านการต้อนรับของเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม  
อยู่ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 94.67 

14. ผู้เข้าร่วมโครงการ         คาดว่าจะได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ 
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดไว้ในโครงการ คือ ร้อยละ 80 

15. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการที่เก่ียวกับทางด้าน  
วิทยากร  อุปกรณ์   เจ้าหน้าที่  ความคาดหวังการน าไปใช้ประโยชน์  ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การฝึกอบรม ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรม  อยู่ใน
ระดบัมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการ คือ ร้อยละ 83 

16. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ   แบบนี้ในทุกๆปีเพราะได้รับทั้งความรู้  เพ่ือน  มิตรภาพ  

และความสนุก  
- อยากให้มีกิจกรรมลักษณะเช่นนี้อีกหลายรอบเพ่ือให้อีกหลายๆคนที่ไม่มีโอกาส ได้  

มีโอกาสมาเรียนรู้ 
- วิทยากร/วิทยากรฝึกปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถ และสามารถน าเสนอ เผยแพร่ 

ความรู้ได้อย่างเข้าใจ  
- เวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มจ านวนวัน 



9 

 

- เจ้าหน้าที่มีการต้อนรับที่ดีและมีอาหารอร่อยให้รับประทานตลอด   
- เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจะได้ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งใน  

โลกของอินเตอร์เน็ต 
17. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 52,690.-บาท (ห้าหม่ืนสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
17.1 ค่าตอบแทน  23,590.-บาท 
17.2 ค่าใช้สอย  20,330.-บาท 
17.3 ค่าวัสดุ     5,979.-บาท 

รวมงบประมาณที่ใช้จริง  49,899.-บาท (สี่หม่ืนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
คงเหลือเงิน      2,791.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนออนไลน์
ผ่านสื่อสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถศึกษาได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่จ ากัดระยะทางและเวลา  

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงรูปแบบของสื่อสารสนเทศท่ีใช้ในการเรียนการสอนของ
ระบบการศึกษาทางไกล และสามารถจัดท าสื่อสารสนเทศในรูปแบบของ E- Book เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ต่อไปในอนาคต 

3. เพ่ือเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสสูงที่จะมาเป็น
นักศึกษา ของ มสธ. ต่อไป  

4.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนรู้จัก มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึนในแง่ของมหาวิทยาลัยเปิด
ทางไกล ที่สามารถเข้ามาศึกษาได้จากทุกหนทุกแห่ง มีความพร้อมที่จะสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ได้จากระบบการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ 

5.  เพ่ือเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ปรับเป็น E-University 
 
ผลลัพธ์/ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
 ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมกับการลงมือปฏิบัติสร้างสื่อสารสนเทศแบบ  
E- Book เพ่ือน าสื่อสารสนเทศที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  อีกท้ังได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
เสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนออนไลน์ผ่านสื่อสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถศึกษาได้ทุก
หนทุกแห่ง ไม่จ ากัดระยะทางและเวลา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  และผู้สนใจทั่วไป  
ได้รู้จักระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดียิ่งขึ้น   ซึ่งเป็นระบบการศึกษาท่ี
ศึกษาได้ทุกที่  ทุกเวลา ทั้งยังมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ประชาชน  และผู้สนใจทั่วไป  ได้รับ
การศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา  และยังเป็นการส่งเสริม
ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยที่จะปรับเป็น E-University ด้วย 
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2. สนองนโยบายมหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พันธกิจที่ 1 : พัฒนาการ 
เรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  ข้อ (2) โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน E-learning  
 ผลกระทบ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสร้างสื่อสารสนเทศออนไลน์ และน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสามารถถ่ายทอดให้คนในครอบครัวและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่  

 

 ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นหลังส้ินสุดโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ผลผลิต (Output)    
1. เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คน 60 70 
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 80 90.15 

3. เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 100 

4. เชิงต้นทุน : งบประมาณ  52,690.-  บาท บาท 52,690.- 49,899.- 
ผลลัพธ์ (Outcome)    
1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 82 90.67 

2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการโครงการวิชาการแก่สังคม 

ร้อยละ 83 90.24 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ระยะเวลาน้อยไปในขณะที่เนื้อหามีรายละเอียดมาก 
2. โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จไปด้วยดีทุก

ประการ 
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หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 เรื่อง “E-Book กับการสร้างบทเรียนออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ต” 
เน้ือหา ประกอบด้วย 
ภาคเช้า (๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. -  รับลงทะเบียน 
 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - แนะน ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - แนะน าสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ บทเรียนออนไลน์ของ มสธ . 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - บทเรียนที่ 1 แนะน าโปรแกรม Flip Album พร้อมติดตั้งโปรแกรม 
* วิธีการเข้าสู่โปรแกรม   * ส่วนประกอบของโปรแกรม  
* Tools และแถบเครื่องมือ 

 ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - บทเรียนที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ E-book  

* การแบ่งหน้ากระดาษ  * การแทรกภาพปกหน้าและ
ก าหนดให้โปร่งใส 
* การเพ่ิมหน้ากระดาษ  * การใส่สีให้หน้ากระดาษ 

   - บทเรียนที่ 3 ข้อความและ Multimedia 
* การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ  * การท าภาพ Popup 
* การแทรกไฟล์ MP3  * การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ 

 
-------------- พักรับประทานอาหารกลางวัน------------------- 

 
ภาคบ่าย (๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - บทเรียนที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง 
* การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง 
* การท าสารบัญ และการเชื่อมโยง 
* การก าหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส 

 -  บทเรียนที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
* การบีบอัดไฟล์งานด้วยค าสั่ง Package 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. - ฝึกปฏิบัติในการสร้างหนังสือ E-book เพ่ือเผยแพร่ผลงานของตนเอง 1 เล่ม 

- การ Upload บทเรียนออนไลน์ผ่านฟรีเว็บไซด์สู่โลกอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน  
    

----------------------- มอบวุฒิบัตร--------------------- 

http://www.horhook.com/wbi/dta/unit3/unit31.html
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ภาคผนวก ก 
 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ มสธ. 
ชื่อโครงการ E-Book กับการสร้างบทเรียนออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ต 

(แผนงานที่ 7) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปฏิมา  พุทธน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

 
1.  ความส าคัญของโครงการ 

ปัจจุบันความต้องการสื่อเนื้อหาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book ได้รับความสนใจ 
สูงมากข้ึนตามเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ในอดีตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มักจะอยู่ในรูปแบบ
ของเอกสารเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมัลติมี เดีย ท าให้
ความสามารถในการแสดงผลข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดิทัศน์เพ่ิมความน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงมีพัฒนาการตามไปด้วย และยิ่งที่ยุคของการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตแทรกซึมเข้าไปแทบทั่วทุกอนูของชีวิตประจ าวัน  มหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองไทย จึงเริ่มเปิด
ให้มีหลักสูตรเรียนหนังสือที่บ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระบวนการหนึ่งซึ่งได้รับความนิยม
ค่อนข้างมากและเป็นที่รู้จักของแวดวงนักการศึกษาคือ  เรื่องของการเรียนแบบบทเรียนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญจากประโยชน์ของระบบการศึกษาบทเรียนออนไลน์และเพ่ือสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัยที่จะน าไปสู่ E-University อีกท้ังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบระบบการศึกษาทางไกล จึงได้มีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้พัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อการเรียน 
การสอนในรูปแบบการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเพ่ือให้มีการแพร่หลายของสื่อสารสนเทศ
ทางการศึกษาดังกล่าวไปสู่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น   

ดังนั้น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งท า 
หน้าที่ตัวแทนมหาวิทยาลัยในการด าเนินการรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการสู่
สังคม  จึงได้พิจารณาจัดท าโครงการ E-Book กับการสร้างบทเรียนออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ต 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์การสร้างบทเรียน  
ออนไลน์แบบ E-Book 

2.2 เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้รู้และเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเพ่ือสร้าง  
E-Book ให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

2.3 เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงรูปแบบของสื่อสารสนเทศท่ีใช้ในการเรียน  
การสอนของระบบการศึกษาทางไกล และเพ่ือเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม อีกทั้งคนเหล่านี้จะมี
โอกาสสูงที่จะมาเป็นนักศึกษา ของ มสธ. ต่อไป 

2.4 เพ่ือเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ปรับเป็น E-University 
2.5 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนรู้จัก มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นในแง่ของมหาวิทยาลัย  

เปิดทางไกล ที่สามารถเข้ามาศึกษาได้จากทุกหนทุกแห่ง มีความพร้อมที่จะสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ได้จากระบบการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ 
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2.6 เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา  
มสธ. ให้เกิดคุณค่ามากขึ้น 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป  
3.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย :  60 คน 

4.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
           ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book กับการสร้างบทเรียนออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ต  ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2555      ณ ห้องสมุดอิเล็ก
ทรอนิสก์ (E-Library) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 
5.  ผลการด าเนินงาน 
 5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ 
 ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book กับการสร้างบทเรียนออนไลน์สู่โลกอินเตอร์เน็ต 
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ E-Learning, ความรู้ในเรื่องสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ บทเรียน
ออนไลน์ของ มสธ.(STOU Online), การใช้งานโปรแกรม FlipAlbum เพ่ือจัดท า E-Book, การใช้งาน
เฟสบุค(Facebook)และการสืบค้นข้อมูล(Search Engine) โดยมีเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม ดังนี้ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-Learning 
E-Learning หมายถึง "การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและ

จัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน  โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน" 
ตัวอย่างเว็บไซต์อีเลินนิ่ง (E-learning) 
http://www.stou.ac.th    http://www.learn.in.th/ 
http://www.thai2learn.com   http://www.thaiwbi.com/  
http://www.learnsquare.com   http://www.dekgeng.com/ 
http://www.chulaonline.com/ocsc.asp   http://www.thaicyberu.go.th  
http://www.nectec.or.th/courseware  http://elearning.dei.ac.th/elearning  

สื่อสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Online) 
1. เข้าไปที่เว็บไซด์ของ มสธ. http://www.stou.ac.th แล้วคลิกเลือกเข้าสู่หน้าหลัก 

2. แล้วเลือกแบนเนอร์ STOU Online   จะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้ 
ซึ่งภายในหน้าต่างนี้จะประกอบไปด้วยสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่ทาง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ อันประกอบด้วย 
* E-Learning การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ * TV Online รายการโทรทัศน์ออนไลน์ 
* Radio Online รายการวิทยุออนไลน์  * Media on Demand รายการย้อนหลัง 
* M-Learning สื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ * E-Tutorials สอนเสริมผ่านอินเตอร์เน็ต 
* LOM & e-Learning สื่อการเรียนรู้บริการสังคม * E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
* E-Training ฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน็ต 
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การจัดท า E-Book โดยใช้โปรแกรม Flibalbum  
การพัฒนา Multimedia e-Book  มีซอฟต์แวร์ช่วยหลายตัว โดยซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นตัวหนึ่ง

คือ FlipAlbum ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น FlipAlbum 6.0  โดยความสามารถของโปรแกรมท่ีท าให้
การน าเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D Page-Flipping interface และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า FlipBook 
ผลงานที่ได้นี้สามารถน าเสนอได้ทั้งแบบ Offline ด้วยความสามารถ AutoRun อัตโนมัติ และ 
Online ผ่านโปรแกรมแสดงผลเฉพาะ FlipViewer 
1. การสร้างเอกสาร E – Book 
     เปิดโปรแกรม FlipAlbum จากเมนูค าสั่ง Start/Program/E-Book Systems/flipAlbum 6 
Pro/FlipAlbum Pro จะปรากฏจอภาพท างาน 
2. เทคนิคการบันทึกข้อมูล 

-  ค าสั่ง Save คือ บันทึกชื่อเดิมเหมาะส าหรับการบันทึกท่ีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์  
- ค าสั่ง Save As คือ บันทึกชื่อใหม่เหมาะส าหรับการบันทึกท่ีข้อมูลอยู่นอกโฟลเดอร์ เช่น 

ข้อมลูจาก internet, Handy Drive, แผ่น CD อ่ืน ๆ  
- เมื่อบันทึกแล้วจะปรากฏไฟล์เป็นหนังสือสีแดงมี นามสกุล .opf และจะมี Folder ชื่อ

เดียวกันกับไฟล์   ต้องจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เมื่อน าไปใช้งานในการบันทึก
ลงบนแผ่นซีดีรอม ต้องคัดลอกไฟล์ นามสกุล .opf และ Folder ชื่อเดียวกันไปด้วย 
3. เทคนิคการเพิ่มหน้าหนังสือแบบ อัตโนมัติ (Insert Multiple Pages) 
วิธีการ : เพ่ิมหน้าหนังสือหลายหน้าอย่างรวด เร็วคือ 1. เปิดโปรแกรม Flip Album 2. ใช้ค าสั่ง 
Edit/Insert Page/Multiple Pages และ 3. ใส่จ านวนหน้าหนังสือเป็นตัวเลข ตามต้องการ 
4. การเลือกสันปกเเบบต่างๆ 
     เป็นการเลือกรูปเเบบของสันปกอัลบั้มว่าจะใส่ห่วงสันปกหรือไม่ ซึ่งมีหลายเเบบให้เลือก ท าได้โดย
คลิกท่ีค าสั่ง Options >> Book Binder 
5. การปรับแต่ง / เพ่ิมเติมข้อความ 

- การปรับแต่งแก้ไขข้อความใน e-Book ท าได้โดยการดับเบิ้ลคลิกท่ีข้อความเดิม  ซึ่งจะปรากฏ
เป็นกรอบข้อความ และแถบเครื่องมือการปรับแต่งข้อความ 

-  การเพ่ิมข้อความ จะต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อความนั้นจะเพ่ิมในหน้าซ้าย  หรือหน้าขวาได้

หรือไม่ โดยสังเกตจากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation    ซึ่งจะถูกแบ่งครึ่ง ครึ่งซ้ายคือการเพ่ิม
ข้อความในกระดาษหน้าซ้าย และครึ่งขวาคือการเพ่ิมข้อความในกระดาษหน้าขวา หากปุ่มเครื่องมือ 
Insert Annotation ไม่สามารถคลิกได้ แสดงว่าหน้ากระดาษที่ปรากฏไม่สามารถป้อนข้อความ
ได้ จะต้องเพ่ิมหน้ากระดาษท่ีสามารถป้อนข้อความได้ด้วยค าสั่ง Edit, Insert Page, Left Page หรอ 
Right Page ก่อน 
6.การใส่ไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงลงในอัลบั้ม 
         นอกจากข้อความและภาพนิ่ง  โปรแกรมยังสนับสนุนการน าเสนอสื่อมัลติมีเดียรูปแบบ
ต่างๆ  เช่น  เสียง  วีดิทัศน์  และภาพเคลื่อนไหว  เช่น Gif Animation โดยใช้เทคนิคการน าเข้า 
เช่นเดียวกับรูปภาพ คือใช้ปุ่มเครื่องมือ Insert Multi-media Objects   แล้วลากไฟล์สื่อที่ต้องการมา
วางบนหน้ากระดาษ 
7.การท าจุดเชื่อมโยง(Link) 
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         การท าจุดเชื่อมหรือลิงก์ (Link) ด้วยข้อความหรือวัตถุต่างๆ  ไปยังต าแหน่งต่างๆ หรือเรียกว่ า
เว็บไซต์  ก็เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของ e-Book  ดังนั้น FlipAlbum  จงเตรียมค าสั่งเพื่อให้
สามารถท างานได้สะดวก  โดยเลือกกรอบข้อความ  รูปภาพแล้วคลิกขวา จากนั้นเลือกค าสั่ง Set 
Link.. 
8.การ Pack File เป็น .exe  
1. คลิกเมนู   CD   Maker   Create  Album CD  
2. จะปรากฏหน้าจอ ในส่วนของ Create  a New  Album  CD จะมีรายการให้เราเลือก 2  แบบคือ  
   แบบ Single  Album on CD เขียนหนังสือแบบเล่มเดียว 
   แบบ Multiple  Album on CD เขียนหนังสือแบบหลายเล่มในแผ่นซีดีเดียวกัน  
3. โปรแกรมจะให้เราเลือกDrive ที่เราจะเก็บ e-book ที่ท าเป็นไฟล์ .exe เรียบร้อย ส่วนใหญ่จะเก็บ
ในโฟลเดอร์ AlbumCD ในไดร์ฟ D: คลิก  CREATE โปรแกรมจะท าการรวมไฟล์ให้รอสักครู่หนึ่ง 
4. ในส่วนของ  Bookshelf Options โปรแกรมจะให้เราเลือกชั้นวางหนังสือ เราสามารถเลือกแบบ
ชั้นได้โดยคลิกที่ Bookshelf Style เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิก OK  
5. จากนั้นก็เพ่ิมหนังสืออีกเล่มหนึ่งเข้ามา โดยน าเมาส์ไปคลิกหนังสือ (เล่มสีแดง) ลากมาวางใน
ส่วนท้ายของกรอบ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Pack file เป็น .exe  
6.  ปิดโปรแกรม Flip Album 6.0  
9.การ เขียนไฟล์ E-Book เป็น CD  
การเขียนไฟล์ e-book เป็นแผ่นซีดี  
1. เข้าไปไดร์ฟที่เราเก็บไฟล์ที่ Pack เป็น .exe ดับเบ้ิลคลิกเข้าไป 
2. น าไฟล์ที่ได้เขียนในแผ่นซีดี โดยใช้โปรแกรม Nero หรือ ใช้ความสามารถของโปรแกรม Windows   
ในการเขียนแผ่นซีดี   

4. หลังจากท่ีเขียนเสร็จให้ลองใช้งานโดยคลิกที่  จะได้งานส าเร็จ 
 

การใช้งานเฟสบุค (Facebook) 
Facebook คือ  เว็บไซต์ Social Network เว็บหนึ่ง เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากท่ีสุดเป็น

อันดับหนึ่งของโลก การได้รับความนิยมของ Facebook อาจเนื่องมาจากบน Facebook นั้น ผู้ใช้งาน
สามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารหรือร่วมท ากิจกรรมกับผู้ใช้งานท่านอื่นได้เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่อง 
ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ  โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมท่ี
สามารถชวนผู้ใช้งานท่านอื่นมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึงท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม 
(Applications) ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพ่ิมเติมอยู่เรื่อยๆ  แอ
พลิเคชั่นยังแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพ่ือความบันเทิง เกมปลูกผักยอดนิยม  เป็นต้น หรือไม่
ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจ แอพลิเคชั่นของ Facebook ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้  Facebook จึง
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก 
วิธีการใช้งานสามารถดูได้จาก ข้อมูลจาก http://facebook.kapook.com/howto/signup.php 

การสืบค้นข้อมูล Search Engine 
Search Engine คือ โปรแกรมซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต  ซ่ึง 

Search Engine ที่นิยมใช้นั้นมีด้วยกันหลายตัวด้วยกัน แต่ในที่นี้ขอกล่าวถึง Google 
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การใช้งาน http://www.google.co.th จะมีค าสั่งในการค้นหาโดย 
1. Google จะใช้เงื่อนไข และ (and) ในการค้นหาในรูปแบบของประโยคอยู่เสมอ เช่น ถ้าเรา
ต้องการค้นหาประโยคที่ว่า คอมพิวเตอร์ เราก็สามารถพิมพ์ค าว่าคอมพิวเตอร์ลงไปได้เลย 
2. ถ้าเราต้องการใช้เงื่อนไข หรือ (OR) ส าหรับเชื่อมค าที่ต้องการค้นหา คือ น าผลที่ค้นหาได้ของ
ทั้งหมดมารวมกัน ซึ่งเราท าได้โดยใช้ค าว่า OR เป็นตัวอักษรใหญ่ระหว่างค่าที่ต้องการค้นหา เช่น ถ้า
เราต้องค้นหาว่าประโยคที่ว่า กองบิน23 OR อุดรธานี 
3. การค้นหาของ Google สามารถค้นหาแบบเป็นกลุ่มค าหรือเป็นวลีเราสามารถใช้เครื่องหมาย    “     
” เช่น “กองบิน23 อุดรธานี” 
4. Google จะสามารถค้นหาไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ โดยประเภทไฟล์ที่รองรับคือ Adobe Portable 
Document Format (มีนามสกุล เป็น pdf) Adobe Post Script (มีนามสกุลเป็น ps) Microsoft 
Word (มีนามสกุลเป็น doc) Microsoft Excel (มีนามสกุลเป็น xls) Microsoft Power Point (มี
นามสกุลเป็น ppt ) Text File  (มีนามสกุลเป็น txt ) เราสามารถค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์ที่เรา
ต้องการค้นหาได้โดยใช้ค่าว่า filetype:แล้วตามด้วยนามสกุลของไฟล์ที่เราต้องการค้นหา เช่น  
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น filetype:ppt ซึ่งเราสามารถ Download มาเก็บไว้ในเครื่องของเรา ได้โดย
คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกแถบ Save Target As 
 5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ผลผลิต (Output)    
1. เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คน 60 70 
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 80 90.15 

3. เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 100 

4. เชิงต้นทุน : งบประมาณ  52,690.- บาท บาท 52,690.- 49,899.- 
ผลลัพธ์ (Outcome)    
1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 82 90.67 

2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการโครงการวิชาการแก่สังคม 

ร้อยละ 83 90.24 

6.  ผู้รับบริการ/หน่วยงาน ได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้ 
 6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่ๆ และความเข้าใจจากการเข้ารับการฝึกอบรม  เกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ E-Learning, ความรู้ในเรื่องสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ บทเรียนออนไลน์ของ 
มสธ.(STOU Online), การใช้งานโปรแกรม FlipAlbum เพ่ือจัดท า  E-Book, การใช้งานเฟสบุค
(Facebook)และการสืบค้นข้อมูล(Search Engine) อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.67  

6.2 ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะ สามารถน าประโยชน์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้งาน
ได้จริง อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.67   
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7.  สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
 7.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการที่เก่ียวกับทางด้าน  
วิทยากร  อุปกรณ์   เจ้าหน้าที่  ความคาดหวังการน าไปใช้ประโยชน์  ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การฝึกอบรม ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรม  อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 90.24 
 7.2 ผู้รับบริการมีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมลักษณะนี้ใน
ทุกๆ ปี คิดเป็นร้อยละ 100 

ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
- อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในทุกๆปีเพราะได้รับทั้งความรู้ เพื่อน มิตรภาพ และความสนุก  
- อยากให้มีกิจกรรมลักษณะเช่นนี้อีกเพ่ือให้อีกหลายๆคนที่ไม่มีโอกาส ได้มีโอกาสมาเรียนรู้  
- วิทยากร/วิทยากรฝึกปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถ และสามารถน าเสนอ เผยแพร่ความรู้ได้อย่าง
เข้าใจ  
- เวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มจ านวนวัน 
- เจ้าหน้าที่มีการต้อนรับที่ดีและมีอาหารอร่อยให้รับประทานตลอด  
- เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจะได้ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในโลกของ
อินเตอร์เน็ต 
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ภาคผนวก ข 
 

บันทึกข้อความและค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการฯ  
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ภาคผนวก ค 
 

เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

  
ภาพที่ 1 ลงทะเบียน ภาพที่ 2 ลงทะเบียน 

  
ภาพที่ 3 ผู้บริหารโครงการกล่าวรายงาน ภาพที่ 4 ผู้อ านวยการกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 

  
ภาพที่ 5 ผู้อ านวยการกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท ภาพที่ 6 พิธีกรแนะน ามหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 7 บรรยากาศในห้องฝึกอบรม ภาพที่ 8 บรรยากาศในห้องฝึกอบรม 

  
ภาพที่ 9 วิทยากรเริ่มการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาพที่ 10 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  
ภาพที่ 11 ผู้บริหารโครงการแนะน าผู้เข้าอบรม ภาพที่ 12 ผู้บริหารโครงการแนะน าผู้เข้าอบรม 

  
ภาพที่ 13 วิทยากรแนะน าผู้เข้าอบรม ภาพที่ 14 วิทยากรฝึกปฏิบัติแนะน าผู้เข้าอบรม 
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ภาพที่ 15 วิทยากรแนะน าผู้เข้าอบรม ภาพที่ 16 วิทยากรฝึกปฏิบัติแนะน าผู้เข้าอบรม 

  
ภาพที่ 17 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาพที่ 18 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  
ภาพที่ 19 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาพที่ 20 ตอบค าถามรับรางวัล 

  
ภาพที่ 21 ตอบค าถามรับรางวัล ภาพที่ 22 อาหารว่าง 
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ภาพที่ 23 มอบวุฒิบัตร ภาพที่ 24 บรรยากาศรับประทานอาหารกลางวัน 

  
ภาพที่ 25 บรรยากาศรับประทานอาหารกลางวัน ภาพที่ 26 มอบวุฒิบัตร 

  
ภาพที่ 27 มอบวุฒิบัตร ภาพที่ 28 มอบวุฒิบัตร 

  
ภาพที่ 29 มอบวุฒิบัตร ภาพที่ 30 มอบวุฒิบัตร 
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ภาพที่ 31 มอบวุฒิบัตร ภาพที่ 32 มอบวุฒิบัตร 

  
ภาพที่ 33 ผู้เข้าอบรมกล่าวแสดงความรู้สึก ภาพที่ 34 ผู้เข้าอบรมกล่าวแสดงความรู้สึก 

  
ภาพที่ 35 ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ภาพที่ 36 ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก 

  
ภาพที่ 37 ตัวอย่างหนังสือ E-book ภาพที่ 38 ตัวอย่างหนังสือ E-book 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

รายชื่อ/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการโครงการ… 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


