
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมิน 

โครงการถายทอดความรู 

เรื่อง “การจัดทําโปสเตอร ดวยโปรแกรม Microsoft 

Power Point 2007” 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 2555  

 

17 สิงหาคม 2555 

 

กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา  

สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 



โครงการถายทอดความรู  

เร่ือง “การจัดทําโปสเตอร ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 2007” 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2555  

 

หลักการและเหตุผล 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดนิทรรศการโดยส่ือตางๆ และโดยโปสเตอรเปนประจําทุกป เชน การจัด

นิทรรศการแสดงผลงานประจําป และ Best Practice ของบุคลากรสายสนับสนุนในงาน Arch. Show and Share  การจัด

นิทรรศการในงาน Open House ประจําปของคณะ และอ่ืนๆ จึงทําใหบุคลากรจําเปนตองพัฒนาทักษะความสามารถ ในการ

ออกแบบและจัดทําโปสเตอร  ใหสามารถส่ือสารตอผูรับ ไดอยางทันสมัยและนาสนใจ ประกอบกับกลุมงานยุทธศาสตรการ

พัฒนา มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการออกแบบการจัดทําโปสเตอรไดดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 

2007  

ดังน้ัน เพื่อเปนการถายทอดความรูและทักษะ ที่จําเปนดังกลาวตอการปฏิบัติงานในยุคปจจุบัน และเพื่อสงเสริม 

วัฒนธรรมการแบงปนความรูระหวางกัน กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจึงจัดโครงการถายทอดความรู เรื่อง “การจัดทํา 

โปสเตอร ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 2007” ขึ้น 

วัตถุประสงคการประเมิน 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการถายทอดความรู“การจัดทําโปสเตอร ดวยโปรแกรม Microsoft 

Power Point 2007”  

2. เพื่อนําาขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงานการถายทอดความรูในครั้งตอไป 

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการ ตัวบงชี้การประเมิน แหลงขอมูล 

1. ดานการบรรลุวัตถุประสงค

ของโครงการ 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการฯ แบบสอบถาม 

 

2. ดานคุณภาพการใหบริการ 

 

1. การนําเอาระบบไปใชในงาน 

 

แบบสอบถาม 

 

3. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการ

ใหบริการ 

 

1. ความสะดวกของการเขาอบรม 

2. ความเหมาะสมของกําหนดการในภาพรวม 

แบบสอบถาม 

 

4. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

1. เจาหนาที่ใหการบริการ/อํานวยความสะดวกตอ

อบรม 

แบบสอบถาม 

 



ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการ ตัวบงชี้การประเมิน แหลงขอมูล 

2. เจาหนาที่ชี้แจง และทําความเขาใจในกิจกรรม

ตางๆ ตอผูเขาอบรม 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

1. ความเหมาะสมของส่ือ โสตทัศนูปกรณ  

2. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม  

3. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 

 

แบบสอบถาม 

 

6. ดานการประชาสัมพันธ 1. การประชาสัมพันธ แบบสอบถาม 

 

เกณฑการประเมิน  

คาเฉล่ีย 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง  

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช  

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ  

มีการกําหนดกลุมเปาหมายของการจัดกิจกรรมโครงการฯ ประกอบไปดวยบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 49 คน จากการดําเนินการพบวาผูเขารวมอบรมจริง 21 คน คิดเปนรอยละ 42.85 ของ

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  ทั้งน้ีผูเขารวมอบรมตอบแบบสอบถามประเมินโครงการจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

14.28   ตามรายละเอียดตามรายชื่อผูเซ็นตชื่อเขาอบรมในภาคผนวก 

ผลการประเมิน 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ประเด็นการประเมิน   มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 

การประชาสัมพันธ จํานวน 0 3 0 0 0 4.00 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร จํานวน 2 1 0 0 0 4.67 

รอยละ 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 

ทานมีความรูหลังการเขารวมกิจกรรม จํานวน   3 0 0 0 4.00 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 



ประเด็นการประเมิน   มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 

ทานคิดวาโปรแกรมที่อบรมน้ี สามารถเปน

เครื่องมือในการ แลกเปล่ียนเรียนรูได  
จํานวน 1 2 0 0 0 

4.33 

รอยละ 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 

ประโยชนที่ไดรับจากการอบรม จํานวน   3 0 0 0 4.00 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

ความเหมาะสมของระยะเวลา จํานวน 1 2 0 0 0 4.33 

รอยละ 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 

ความเหมาะสมของสถานที่  จํานวน 1 2 0 0 0 4.33 

รอยละ 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 

คาเฉล่ียภาพรวม 4.24 

คิดเปนรอยละภาพรวม 84.76 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 

 

จากตารางที่ 1 พบวา  ในภาพรวมผูเขารวมอบรมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉล่ียที่ 4.24 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการจัดการความรู “การจัดทําโปสเตอรดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007+” 

 

 ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําโปสเตอร Show and Share  ได  

 

 
 

 

ปญหาท่ีพบ แนวทางการแกปญหา 

การถายถอดความรูของวิทยากร  ยังไมสามารถถายทอด

ความรูใหผูเขารวมอบรมไดเขาใจกันอยางทั่วถึง 

ฝกฝนพัฒนาตนเองในดานการเปนวิทยากรบอยๆ  เพื่อใหเกิด

ความชํานาญและมีประสบการณในการแกไขปญหา  

อุปกรณ ประกอบการเขาอบรม มีปญหาในการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต ซ่ึงในการอบรมน้ีมีการใชงานอินเทอรเน็ตในการ

หา ขอมูลประกอบการทําโปสเตอร  

ผูดูแลหองคอมพิวเตอร ไดรับทราบปญหาและแกไขปญหา

เรียบรอยแลว 

ระดับความรูในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  เน่ืองจากไมไดมี

การจํากัดระดับความรูในการใชคอมพิวเตอรของผูเขาอบรม 

ทําใหมีปญหาในการทําความเขาใจกับโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ทําใหผูเขาอบรมบางสวนไมสามารถทําความเขาใจไดทัน 

ในการอมรมครั้งตอไป ควรจัดตามระดับความรู ของผูเขา

อบรม  

จํานวนผูเขาอบรม เน่ืองดวยมีการเปดรับสมัครผูเขาอบรม 

โดยใหมีการลงชื่อลวงหนา เพื่อจะไดจัดการเรื่องของ

งบประมาณของ เอกสาร และอาหารวาง   แตในวันอบรม

จริงมีผูเขาอบรมที่ไดลงชื่อไวกอนลวงหนา ทําใหเกิดปญหา

เอกสารและอาหารวางไมเพียงพอ 

มีความเขมงวดไมรับ ผูที่ไดไมไดลงชื่อในการเขาอบรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



โครงการถายทอดความรู  

เรื่อง “การจัดทําโปสเตอร ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 2007” 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2555 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดนิทรรศการโดยส่ือตางๆ และโดยโปสเตอรเปนประจําทุกป เชน การจัด

นิทรรศการแสดงผลงานประจําป และ Best Practice ของบุคลากรสายสนับสนุนในงาน Arch. Show and Share  การจัด

นิทรรศการในงาน Open House ประจําปของคณะ และอ่ืนๆ จึงทําใหบุคลากรจําเปนตองพัฒนาทักษะความสามารถ ในการ

ออกแบบและจัดทําโปสเตอร  ใหสามารถส่ือสารตอผูรับ ไดอยางทันสมัยและนาสนใจ ประกอบกับกลุมงานยุทธศาสตรการ

พัฒนา มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการออกแบบการจัดทําโปสเตอรไดดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 

2007  

ดังน้ัน เพื่อเปนการถายทอดความรูและทักษะ ที่จําเปนดังกลาวตอการปฏิบัติงานในยุคปจจุบัน และเพื่อสงเสริม 

วัฒนธรรมการแบงปนความรูระหวางกัน กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจึงจัดโครงการถายทอดความรู เรื่อง “การจัดทํา 

โปสเตอร ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 2007” ขึ้น 

2.วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหบุคลการมีความรูและทักษะในการทําโปสเตอรดวยโปรมแกรม Microsoft Power Point 2007 

2.เพื่อใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดรับ ไปใชในการนําเสนอผลงานประจําป และอ่ืนๆ 

3.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4.กลุมเปาหมาย  บุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่สนใจ 

5. ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ 75 ของผูรับการถายทอด สามารถใชโปรแกรม Microsoft Power Point  

                                   2007 ในการจัดทําโปสเตอรได 

6.วัน เวลา และสถานท่ี วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอง Computer 202 ชั้น 2 อาคาร  

      AR 02 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

7.วิธีดําเนินโครงการ 

 1.การบรรยาย 

 2.การฝกปฏิบัติการ 



8.งบประมาณ 

 จากงบประมาณเงินรายได  แผนงบประมาณ  ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม  ผลผลิต/โครงการ  ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รหัส  0205 

  - คาอาหารวาง (30 คน x 25 บาท)   750 บาท 

  - คาวัสดุอุปกรณ     300 บาท  

  รวมทั้งส้ิน จํานวน     1,050 บาท 

 หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. บุคลการมีความรูและทักษะในการทําโปสเตอรดวยโปรมแกรม Microsoft Power Point 2007 

2. บุคลากรนําความรูและทักษะทีไ่ดรับ ไปใชในการนําเสนอผลงานประจําป และอ่ืนๆ 

 









กําหนดขนาด Poster 80x100 cm.
1

2 3. ปรากฏหน้าต่างเพื่อกําหนดขนาดโปสเตอร์2 ฏ

4. เลือก “ขนาดภาพนิ่งสําหรับ”

5. กําหนดเอง

6. กําหนดขนาดภาพ 
ตัวอย่าง 80x100 cmตวอยาง 80x100 cm.



ขนาด Poster 80x100 cm.



กําหนดโครงร่าง Poster

8. คลิกเลือก “ไม้บรรทัด” และ “เส้นตาราง” เพื่อ
ช่วยในการกะระยะโครงสร้าง องค์ประกอบของ
โปสเตอร์

7

ไม้บรรทัด และเส้นบรรทัด ปรากฏขึ้นมา  



ใส่รูปภาพ

9  ้ใ ้ ไ ั โ ์ ์ ี่ ี ั้ ํ9. ผู้ใช้งานไปยัง โฟล์เดอร์ทีมีภาพ  จากนันทําการ copy 
ภาพ (คลิกขวา เลือก copy หรือ กดที่คีย์บอร์ด Ctrl C)

10. นําภาพที่ copy ไปวางใน พื้นทีโ่ปสเตอร์ที่เรา
ได้กําหนดขนาดไว้แล้ว  จัดรูปภาพให้สมดุล ใน
ตัวอย่างจัดตามเงื่อนไขที่ มหาลัยกําหนด โดยกะ
ระยะโลโก้ อยู่ในพื้นที่ 1/5 ของขนาดโปสเตอร์ 



ออกแบบพื้นหลัง

11. เลือก “ออกแบบ” ตัวอย่าง
ื ื้ ั ี่เลือก รูปแบบพืนหลังตามรูปแบบที

โปรแกรมให้มา 



ใส่ตัวหนังสือ
12 

13. เลือก ลักษณะตัวหนังสือ โดยปกติ
ถ้าเราเลือกรูปแบบใดแล้ว สีตัวหนังสือจะ
แสดงออกในลักษณะสีโทนเดียวกัน 

14.  ตัวอย่าง ในส่วนของหัวโปสเตอร์



นําภาพมาเป็นพื้นหลัง



นําภาพมาเป็นพื้นหลัง
16
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18.  เลือกสีภาพ ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ต้องการ

15. นําภาพที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังมา
วางในพื้นที่บนโปสเตอร์  จากนั้น คลิกที่

ื่ ํ ป ี่ ี ํ ไ ้ภาพ เพอทาการเปลยนส และนาภาพมาไว
หลังตัวหนังสือ

19.  ไดส้ีภาพตามต้องการ



นําภาพมาเป็นพื้นหลัง

20  ิ ี่20. คลกิขวาทีภาพ จะ
ปรากฏหน้าต่างคําสั่งต่างๆ เลือก 
“ย้ายไว้ข้างหลังสุด” เพื่อย้าย
ภาพไว้หลังตัวหนังสือ

21.  ภาพถูกย้ายมาเป็น
พื้นหลัง



ตกแต่ง Poster ตามเงื่อนไขและความสร้างสรรค์



บันทึก สําหรับพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่
22

23

24



บันทึก สําหรับพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่

25.  ปรากฏหน้าต่าง เพื่อใช้ในการบันทึก

26. เลือกนามสกุลไฟล์ เป็น TIFF   เพื่อใช้ในการ
พิมพ์ภาพขนาดใหญ่สําหรับโรงพิมพ์   



1 ควรใช้โปรแกรมที่ถกต้องตามลิขสิทธิ์1. ควรใชโปรแกรมทถูกตองตามลขสทธ
2. ฟอนต์บางรุ่น มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้ในการโฆษณาได้  

หากไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นั้นมาใช้  (ฟอนต์แนะนํา คือ ตระกูล 
TH-Saraban และฟอนต์ของ SIPA , ฟอนต์ Morkor1 
หรือฟอนต์ที่เผยแพร่ให้ใช้ฟร)ี

3 ภาพบางใน Internet มีลิขสิทธิ์ ของเจ้าของภาพการ3. ภาพบางใน Internet มลขสทธ ของเจาของภาพการ
นํามาใช้ควรขออนุญาตจากเจ้าของภาพ หรือใส่อ้างอิง
ให้กับเจ้าของภาพ

4. การจัดรูปภาพต่างๆ ควรจัดภาพให้สมดุล ตัวอย่างเช่น 
รูปบุคคล ไม่ควรยืดภาพในหน้ายาว หรือยืดออกข้างให้
หน้าอ้วนหนาอวน

5. ฝึกฝนใช้งานโปรแกรมบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชํานาญ

ขอบคุณค่ะ

สิงหาคม 2555




