
โครงการบรกิารวิชาการแกชุ่มชน 

ส านักคอมพวิเตอร ์

โครงการเตรยีมความพรอ้มบคุลากรทางการศึกษาดว้ยไอซีทีสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ระยะที่  2 

 

เดือนพฤศจกิายน 2557 - เดือนมิถนุายน 2558 

ณ จงัหวดันครนายก 

 



โครงการบรกิารวชิาการแกชุ่มชน 

หน่วยงาน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ลกัษณะโครงการ 

 โครงกำรใหม่ 

 โครงกำรต่อเน่ือง ปีที ่ 2 (ระบผุลกำรประเมนิโครงกำร และขอ้เสนอแนะทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงใน ปีทีผ่่ำนมำ) 

ล  ำดบั ปญัหำ อปุสรรค แนวทำงกำรแกไ้ข/ปรบัปรุง 

1 

 

 

 

 

 

 

- ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรควรเริ่มตน้ในเทอมแรก

ของกำรเรียนกำรสอน เพื่อใหบ้คุลำกรทำงกำรศึกษำได ้

น ำผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละประสบกำรณ์ที่ไดร้บั

จำกโครงกำรไปปรบัใชก้บันกัเรียนที่เขำ้ร่วมโครงกำร

อย่ำงไดผ้ลดยีิง่ขึ้น 

- มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมคือ กิจกรรมกำรฝึกอบรมควร

ก ำหนดในวนัเสำร-์อำทติยเ์พือ่ไม่ใหก้ระทบกำรเรยีนกำร

สอนปกตขิองโรงเรียนและควรขยำยเวลำใหม้ำกกว่ำเดมิ

จะไดม้เีวลำฝึกทกัษะเพิม่ขึ้น 

- เพิ่มควำมหลำกหลำยของเครื่องมือในกำรผลติสื่อกำร

เรียนกำรสอนทำงกำรศึกษำเพื่อใหบุ้คลำกรทำงกำร

ศึกษำไดเ้ลอืกใชง้ำนตำมควำมเหมำะสมของกำรเรยีนรู ้

- เครื่องคอมพวิเตอรไ์ม่สำมำรถใชง้ำนไดบ้่อยคร ัง้กระทบ

ต่อกำรเรยีนกำรสอนและกำรฝึกอบรม 

- ด ำเนินกำรปรบัปรุงแผนงำนและระยะเวลำในกำรด ำเนนิ

โครงกำรใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุม่เป้ำหมำย

เพือ่ควำมเหมำะสมต่อไป 

- ด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรน ำ

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ไปพฒันำกำรเรียนกำรสอนอย่ำง

เสมอภำค เท่ำทนั และท ัว่ถงึ 

 

ประเภทโครงการ (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 กำรประชมุเชงิวชิำกำร 

 กำรฝึกกำรอบรม กำรอบรมเชงิปฏบิตัิกำร 

 กำรสมัมนำ เสวนำ แลกเปลีย่นควำมรู ้

 กำรจดันิทรรศกำร 

 กำรวเิครำะห ์กำรทดสอบ กำรตรวจสอบ 

 กำรฝึกอบรมเพือ่ถ่ำยทอดควำมรู ้/ ควำมเชี่ยวชำญ / เทคโนโลยี 

 กำรใหบ้ริกำรขอ้มลู กำรเผยแพร่ควำมรูผ้่ำนสือ่ต่ำงๆ 

 อื่นๆ ............................................................................................ 
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โครงการสอดคลอ้งกบัแผนงาน 

ใสต่วัเลข 

เช่น 1 2 3  

แผนงาน 

1 สนบัสนุนเอกลกัษณ ์ดำ้นกำรพฒันำงำนบริกำรวชิำกำรเพือ่กำรพฒันำชมุชนและสงัคมอย่ำงย ัง่ยนื 

(1 จงัหวดั 1 มหำวทิยำลยั) 

 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็จติสำธำรณะของนิสติ 

 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็เศรษฐกจิพอเพยีง 

2 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็กำรลดควำมเหลือ่มล  ำ้ทำงสงัคม 

หมายเหต ุ ในกรณีทีม่จีดุเนน้หลำยดำ้นใหใ้ส่สญัลกัษณ ์ตวัเลข 1, 2, 3, 4 ลงในช่องดำ้นหนำ้ เนน้ควำมส ำคญัของ

แผนงำนที่ตรงประเดน็ทีสุ่ด โดยเรยีงล  ำดบั 1 2 3 4 

ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัดา้นการบรกิารวิชาการ 

 มกีำรบูรณำกำรกำรบรกิำรวชิำกำรแก่ชมุชนกบัพนัธกจิอื่น ดงัน้ี  

 กำรเรียนกำรสอน รำยวชิำ วศฟ 170 กำรเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(EE 170 Computer Programming) 

 งำนวจิยั เรื่อง “กำรพฒันำบคุลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกบักำรสรำ้งสือ่บทเรียนออนไลน์” 

 กำรท ำนุบ  ำรุงศิลปวฒันธรรม 

 อื่นๆ .................................. 

*หมายเหต ุรำยละเอยีดกำรบูรณำกำรพนัธกจิตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 1 (แบบก ำหนดกำร บูรณำกำรกบัพนัธกจิอื่นๆ)  

การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือ  

ประเภทเครอืขำ่ย ลกัษณะควำมร่วมมอื 

ร่วมมอืกบัเครอืข่ำยภำยใน มศว 

1. คณะวศิวกรรมศำสตร ์

 

บูรณกำรในพนัธกิจของมหำวิทยำลยัดำ้นเรียนกำรสอนและ

งำนวจิยั ตำม มคอ.3 : รหสัและชื่อรำยวชิำ วศฟ 170 กำรเขยีน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (EE 170 Computer Programming)

โดยมอีำจำรยผู์ร้บัผดิชอบรำยวชิำและอำจำรยผู์ส้อน ดงันี้ 

1. อำจำรยธ์ำนินทร ์ดวงจนัทร ์ผูป้ระสำนรำยวชิำและอำจำรยผู์ส้อน 

2. อำจำรยอ์ำคม ม่วงเขำแดง อำจำรยผู์ส้อน 

3. ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ รอดอมัพร อำจำรยผู์ส้อน 

4. อำจำรยพ์ชิญำ ชยัปญัญำ อำจำรยผู์ส้อน 

5. นิสติ 

ร่วมมอืกบัเครอืข่ำยภำยนอก มศว 

1 .นกัเรยีน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรยีนในสงักดั 

สพฐ. จ ำนวน 60 คน 

นกัเรยีน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 

เขำ้ร่วมฝึกอบรมและฝึกปฎบิตัทิกัษะทำงดำ้นไอซที ี



FM_001 ศูนยบ์รกิำรวชิำกำรแก่ชมุชน มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

 

 

องคค์วามรูท้ี่คาดว่าจะไดร้บัจากโครงการที่ใหบ้ริการวิชาการ(องคค์วามรูท้ี่ผูจ้ดัโครงการไดร้บั)  

 มกีำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืเพือ่กำรแบง่ปนั ถ่ำยทอดควำมรู ้กำรพฒันำทกัษะทำงดำ้นไอซที ี  

ผูร้บัผิดชอบโครงการ (ระบบุุคคลหรอืองคก์รที่มีสว่นร่วมภายนอก) 

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ รอดอมัพร หวัหนำ้โครงกำร 

2. ผูช่้วยศำสตรำจำรยว์ชัรชยั  วริยิะสุทธวิงศ ์ กรรมกำร 

3. อำจำรยอ์รรณพ  โพธิสุข กรรมกำร 

4. อำจำรยธ์ำนินทร ์ดวงจนัทร ์ กรรมกำร 

5. อำจำรยอ์ำคม มว่งเขำแดง กรรมกำร 

6. อำจำรยพ์ชิญำ ชยัปญัญำ กรรมกำร 

7. อำจำรยสุ์ธดิำ อรรถยำนนัท ์ กรรมกำร 

8. นำงสำววลิำวลัย ์ บวัข  ำ กรรมกำร 

9. นำยดเิรก  อึ้งตระกูล กรรมกำร 

10. นำงสุธำทพิย ์ ผนวกสุข กรรมกำร 

11. นำงศิรศิศิเกษม  วจิติร กรรมกำร 

12. นำยถำวร  หงษท์อง กรรมกำร 

13. นำงสำวจนัทนำ  หมืน่พนัธ ์ กรรมกำร 

14. นำยอ ำนำจ  น่ิมนวล กรรมกำร 

15. นำงสำวจฬุำรตัน ์ จ ำชำติ กรรมกำร 

16. นำยธนกฤต  อบุลวฒัน ์ กรรมกำร 

17. นำยสุกจิ  วนิยัธรรม กรรมกำร  

18. นำงสำวบศุรำรกัษ ์ ศรอีนิทร ์ กรรมกำร 

19. นำยไพโรจน ์   ผำสุวรรณ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

20. นำงสำวจติตมิำ  ช่ำงไม ้ กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

หลกัการและเหตผุล  

 ตำมแผนยุทธศำสตร ์15 ปี มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3 สรำ้งองคค์วำมรูแ้ละพฒันำ

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มคุีณภำพเพื่อพฒันำชุมชน และสงัคมอย่ำงย ัง่ยืน  โดยมกีำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสงัคม

เป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนพนัธกิจของมหำวทิยำลยั ในพื้นที่เป้ำหมำย ไดแ้ก่ จงัหวดันครนำยก และจงัหวดัสระแกว้  

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นหน่วยงำนหลกัที่รบัผดิชอบดำ้นไอซที ีโดยร่วมกบัคณะและสำขำที่

เกี่ยวขอ้งไดจ้ดัโครงกำรเกี่ยวกบัดำ้นไอซีทีเพื่อถ่ำยทอดควำมรูแ้ละกำรพฒันำไอซีทีแก่ชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง  อีกท ัง้ใน

ปจัจุบนัเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชป้ฏิรูปกำรเรียนรูใ้หน้กัเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศใน

กำรเรียนรูใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด เพื่อใหเ้ป็นสงัคมแห่งกำรเรียนรู ้ยกระดบัขดีควำมสำมำรถดำ้น ICT นอกจำกน้ีจำกกำร

ติดตำมประเมนิผลเตรียมควำมพรอ้มบุคลำกรทำงกำรศึกษำดว้ยไอซีทีสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนส ำหรบั นกัเรียน ครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มจี  ำเป็นในกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อนกัเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไดเ้รียนรูก้ำร

สรำ้งสื่อกำรเรียนกำรสอนจำกโปรแกรมที่มคีวำมทนัสมยั และทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี และสำมำรถน ำไปใช ้

ไดอ้ย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ 
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 ส ำนกัคอมพิวเตอรแ์ละคณะวศิวกรรมศำสตร ์ เลง็เหน็ควำมส ำคญัของกำรน ำไอซทีีมำใชใ้นกำรส่งเสริมนกัเรียน 

ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกตไ์อซที ีในกำรติดต่อสื่อสำร หรือแลกเปลีย่นเรียนรูด้ำ้นกำรจดักิจกรรมกำร

เรียนกำรสอนอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ฝึกทกัษะในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซทีเีพื่อเตรียมควำมพรอ้มสู่ประชำคมอำเซยีน  จึงได ้

จดัโครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มบคุลำกรทำงกำรศึกษำดว้ยไอซทีสู่ีประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน ระยะที ่2 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรยีน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถประยุกตไ์อซที ีในกำรตดิต่อสือ่สำร หรอืแลกเปลีย่น

เรยีนรูด้ำ้นกำรจดักจิกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

2. เพือ่ใหน้กัเรยีน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำฝึกทกัษะในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซทีเีพือ่เตรยีมควำมพรอ้มสู่

ประชำคมอำเซยีน 

3. เพือ่ใหน้กัเรยีน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำมคีวำมรู ้ทกัษะและฝึกปฏบิตังิำนในกำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุง

คอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระหว่ำงเดอืนพฤศจกิำยน 2557 - 30 มถินุำยน 2558 

สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนวดัโพธิ์แทน  อ ำเภอองครกัษ ์ จงัหวดันครนำยก 

กลุ่มเป้าหมาย (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) จ ำนวน 90 คน 

ผูเ้ขา้ร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 

1. คณำจำรย ์  จ ำนวน      4 คน 

2. บคุลำกร  จ ำนวน    16 คน 

3. นิสติ  จ ำนวน    10 คน 

 รวมท ัง้สิ้น  จ ำนวน    30 คน 

ผูเ้ขา้ร่วมภายนอกมหาวิทยาลยั (บคุคลทัว่ไป) 

นกัเรียน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรยีน จงัหวดันครนำยก  จ ำนวน  60 คน 

 รวมท ัง้สิ้น จ ำนวน    60 คน  
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 กจิกรรม ก ำหนดกำร 

1.  จดัท  ำแผนงำนและแนวปฏบิตั ิ

ต.ค. 57 - พ.ย. 57 

o จดัท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและรำยละเอียด 

o แต่งต ัง้คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 

o จดัประชุมคณะกรรมเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

o ส ำรวจขอ้มูลโรงเรียน ควำมตอ้งกำรดำ้นไอซีท ีเพื่อก ำหนดหลกัสูตรอบรม 

2.  กำรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร  

 

พ.ย. 57 –ม.ค. 58 

o น ำขอ้มูลที่ไดม้ำวเิครำะหผ์ลเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

o จดัประชุมชี้แจงเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจใหห้น่วยงำนหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบ  

o จดัอบรมเชิงปฏิบตัิกำร ตำมหลกัสูตรที่ไดจ้ำกผลกำรส ำรวจ 

3.  ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน ม.ีค. 58 

4.  กำรสรุปโครงกำร  

o สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ บก.  ม.ิย. 58 

แผนการปฏบิตังิาน  

กจิกรรม 

ปี 2557 ปี 2558 

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Plan 

1. จดัท  ำร่ำงและ

รำยละเอยีดโครงกำร 

X            

2. น ำเสนอผูบ้ริหำรเพื่อ

ขอควำมเห็นชอบใน

หลกักำรเบื้องตน้ 

X            

3. ปรบัรำยละเอยีด

โครงกำรตำมควำม

เหน็ชอบของผูบ้รหิำร 

X            

4. ขออนุมตัโิครงกำร  X           

5. ประสำนแผน วทิยำกร 

และทรพัยำกร

ด ำเนินงำน 

 X           

Do 

6. ด ำเนินโครงกำร   X           

7. แต่งต ัง้คณะกรรมกำร

บรหิำรโครงกำร 

 X           
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กจิกรรม 

ปี 2557 ปี 2558 

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. จดัประชมุคณะกรรม

เพือ่วำงแผนกำร

ด ำเนินงำน 

 X           

9. ส ำรวจขอ้มลูควำม

ตอ้งกำรของโรงเรยีน 

อ.องครกัษ ์เพือ่

ก ำหนดหลกัสูตรอบรม 

  X          

10. น ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำ

วเิครำะหผ์ลเพือ่วำง

แผนกำรด ำเนนิงำน 

  X          

11. จดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร   X X         

Check 

12. ตดิตำม ประเมนิผล

โครงกำร และรำยงำน

ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

    X        

13. รำยงำนผลกำรตดิตำม

กำรน ำควำมรูไ้ปใช ้

ประโยชน ์

ภำยใน 30 วนั หลงัจำกด ำเนินโครงกำรเสร็จ 

Act 

14. ทบทวนปญัหำ

ขอ้เสนอแนะใน

โครงกำร เพือ่ปรบัปรุง

ในปีถดัไป 
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ตวัช้ีวดั 

1.1 ผลผลติ (Out put) (ตวัช้ีวดั+ค่าเป้าหมาย)  

กจิกรรมรำยปี 

(ต่อเนื่อง 3-5 ปี) 

หน่วย

นบั 

ตวัชี้วดั (ส  ำนกังบประมำณ) 

งบประจ ำปี 2558 
ตวัชี้วดั

ประจ ำปี

2559 

ตวัชี้วดั

ประจ ำปี

2560 

หมำยเหต ุ
ไตรมำส 

 1 

ไตรมำส  

2 

ไตรมำส  

3 

ไตรมำส 

 4 

จ ำนวนกำรจดัอบรมสมัมนำ คร ัง้  2      

จ ำนวนผูเ้ขำ้รบับรกิำร คน  60      

ควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร รอ้ยละ  95      

1.2  ผลลพัธ ์(Out come) 

กจิกรรมรำยปี 

(ต่อเนื่อง 3-5 ปี) 

หน่วย

นบั 

ตวัชี้วดั (ส  ำนกังบประมำณ) 

งบประจ ำปี 2558 
ตวัชี้วดั

ประจ ำปี

2559 

ตวัชี้วดั

ประจ ำปี

2560 

หมำยเหต ุ

ไตรมำส  

1 

ไตรมำส  

2 

ไตรมำส  

3 

ไตรมำส  

4 

ผูร้บับรกิำรน ำควำมรูไ้ปใช ้

ประโยชน ์

รอ้ยละ  85     ผูร้บับรกิำรน ำ

ควำมรูไ้ปใชใ้หเ้กดิ

ประโยชนม์ำกกว่ำ

รอ้ยละ 80 

ผลกระทบต่อชุมชน  

ดา้นเศรษฐกจิ 

ครูซึ่งเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถยกระดบัควำมรูแ้ละทกัษะพื้นฐำนในกำรน ำไอซทีไีปใชเ้พื่อเสริมสรำ้ง

ศกัยภำพทำงดำ้นเศรษฐกิจใหก้บันกัเรียนและชุมชน เพื่อกำรด ำรงชีวติในสงัคมที่มกีำรเปลีย่นแปลงท ัง้ภำยใน

และภำยนอก อนัเน่ืองมำจำกกำรพฒันำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัตลอดเวลำ 

ดา้นสงัคม 

ใหค้วำมส ำคญักบักำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซทีใีนกำรสรำ้งโอกำสใหก้บัประชำชนโดยครูเป็นผูถ้่ำยทอดควำมรูแ้ละ

ช่วยยกระดบัคุณภำพชวีติ และท ำใหก้ำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงประชำชนกบัประชำชน และประชำชนกบัภำครฐั

เป็นไปไดอ้ย่ำงรวดเรว็  ทนัสมยัและมปีระสทิธภิำพยิง่ขึ้น 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

สำมำรถสรำ้งสิ่งแวดลอ้มทำงกำรเรียนรูท้ี่ท  ำใหเ้กิดรูปแบบกำรเรียนรูใ้หม่ในหอ้งเรียน มกีำรใชไ้อซีท ีเพื่ออ ำนวย

ควำมสะดวกใหน้กัเรยีนสำมำรถศึกษำ คน้ควำ้องคค์วำมรูใ้หม่ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
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การประเมินผลโครงการ 

1. ท ำแบบทดสอบก่อน-หลงักำรด ำเนินโครงกำร 

2. ท ำแบบประเมนิโครงกำร เมือ่สิ้นสุดโครงกำร 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

1. นกัเรียน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถประยุกตไ์อซที ีในกำรตดิต่อสือ่สำร หรอืแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ดำ้นกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

2. นกัเรียน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำไดฝึ้กทกัษะในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซที ีเพือ่เตรียมควำมพรอ้มสู่ประชำคมอำเซยีน 

3. เพือ่ใหน้กัเรยีน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำมคีวำมรู ้ทกัษะจำกกำรฝึกปฏบิตังิำนในกำรติดตัง้และซ่อม

บ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

งบประมาณค่าใชจ้า่ย 

งบประมำณเงนิแผ่นดนิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ผลผลติ 

ผลงำนกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร เงนิอดุหนุนท ัว่ไป เงนิอดุหนุนโครงกำรบรกิำรวชิำกำร จ ำนวน 200,000 บำท (สองแสนบำทถว้น)  
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ก าหนดการ 

โครงการเตรยีมความพรอ้มบคุลากรทางการศึกษาดว้ยไอซีทสูี่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  ระยะที่ 2 

ก ำหนดกำร กจิกรรม หมำยเหต ุ

กจิกรรมที่ 1 คา่ใชจ้า่ยในการส ารวจความตอ้งการ  

1 ธนัวำคม 2557 06.30 - 16.00 น. 
ส ำรวจขอ้มลูควำมตอ้งกำรดำ้นไอซทีขีองโรงเรยีนวดัโพธิ์แทน 

 อ.องครกัษ ์จ.นครนำยก เพือ่ก ำหนดหลกัสูตรอบรม 

 

กจิกรรมที่ 2.1  การสรา้งสือ่บทเรียนออนไลน์  

12 ธนัวำคม 2557 06.30 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร  

 08.30 - 16.00 น. ตดิต ัง้โปรแกรมและเตรยีมควำมพรอ้มหอ้งส ำหรบัอบรม  

 16.00 - 17.00 น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

13 ธนัวำคม 2557 08.00 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น. อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 16.00 - 17.00 น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

14 ธนัวำคม 2557 08.00 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 16.00 - 18.00 น. เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ  

23 มกรำคม 2558 06.30 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 16.00 - 17.00 น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

24 มกรำคม 2558 08.00 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 16.00 - 17.00 น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

25 มกรำคม 2558 08.00 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ (ต่อ)  

 16.00 - 18.00 น. เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ  
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ก ำหนดกำร กจิกรรม หมำยเหต ุ

กจิกรรมที่ 2.2  การตดิต ัง้และซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอรอ์ยา่งมืออาชีพ  

12 ธนัวำคม 2557 06.30 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร  

 08.30 - 16.00 น. เตรยีมอปุกรณแ์ละควำมพรอ้มหอ้งส ำหรบัอบรม  

 16.00 - 17.00 น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

13 ธนัวำคม 2557 08.00 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น. อบรมเชิงปฏบิตักิำร เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี”  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 16.00 - 17.00 น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

14 ธนัวำคม 2557 08.00 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 16.00 - 18.00 น. เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ  

23 มกรำคม 2558 06.30 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 16.00 - 17.00 น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

24 มกรำคม 2558 08.00 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 16.00 - 17.00 น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

25 มกรำคม 2558 08.00 - 08.30 น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จ.นครนำยก  

 08.30 - 09.00 น. รบัลงทะเบยีน   

 09.00 - 12.00 น ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏบิตักิำรตำมกลุม่  เรื่อง “กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ)  

 16.00 - 18.00 น. เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ  

กจิกรรมที่ 3 คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามและประเมินผล  

27 กมุภำพนัธ ์2558 06.30 - 16.00 น. ตดิตำมผลกำรน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน ์  
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เอกสารแนบหมายเลข 1  แบบก ำหนดกำร บูรณำกำรกบัพนัธกิจอื่นๆ 

แบบก าหนดการบูรณาการทางวิชาการ โครงการเตรียมความพรอ้มบุคลากรทางการศึกษาดว้ยไอซีทสูีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ระยะที่  2 

 การเรยีน  งานวจิยั  การเรยีนและการวจิยั  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (ตอ้งมพีนัธกจิกำรเรยีน และ/หรอืกำรวจิยัควบคู่) 

การ 

บูรณาการ 

กบัพนัธกจิ 

การบูรณาการ 
วตัถปุระสงคข์องการ 

บูรณาการ 

ตวับง่ช้ีในการวดั 

ความส าเร็จของ 

การบูรณาการ 

เป้าหมาย ลกัษณะการบูรณาการ 

1. กำรเรยีน รำยวชิำทีบู่รณำกำร วศฟ 170 กำร

เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

(EE 170 Computer Programming) 

(ตอ้งปรำกฏใน มคอ.3) 

เพื่อใหน้ิสติเขำ้ใจกำรท ำงำนของเครื่อง

คอมพิวเตอรท์ ัง้องคป์ระกอบทำงดำ้น

ฮำรด์แวรแ์ละซอฟแวร ์และกำรใชง้ำน

เครื่องคอมพวิเตอรใ์นกำรประมวลผล

ขอ้มลู 

คะแนนใบงำนในภำคปฏิบตัิและ

กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม  Problem Base 

Learning 20 % 

มทีกัษะในกำรใช ้

คอมพวิเตอรส์  ำหรบักำร

ท ำงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิำชพี

ไดเ้ป็นอย่ำงด ี

ในหวัขอ้กำรเรยีนรู ้ : ควำมรูเ้บื้องตน้

เกี่ยวกบัระบบกำรท ำงำนของ

คอมพวิเตอร ์โครงสรำ้งทำงดำ้น

ฮำรด์แวรข์องคอมพวิเตอร ์

2. กำรวจิยั เกิดงำนวิจ ัย เรื่อง  “กำรพ ัฒนำ

บคุลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกบักำร

สรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์ 

 

เพื่ อใหน้ ัก เรียน ค รู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำสำมำรถประยุกตไ์อซีท ี

ในกำรติดต่อสื่อสำร หรือแลกเปลี่ยน

เรียนรูด้ำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนโดยสรำ้งสือ่บทเรียนออนไลน์

ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

บคุลำกรทำงกำรศึกษำทีเ่ขำ้รบักำร

อบรมสำมำรถสรำ้งสือ่บทเรยีน

ออนไลนไ์ปประยุกตใ์ชใ้นกำร

จดักำรเรยีนกำรสอนได ้

มทีกัษะในกำรใชเ้ครื่องมอื

ส  ำหรบัสรำ้งสือ่บทเรยีน

ออนไลนป์ระยุกตใ์ชใ้นกำร

จดักำรเรยีนกำรสอนได ้

อย่ำงด ี

น ำผลงำนสือ่บทเรยีนออนไลนไ์ปใชใ้น

กำรเรยีนกำรสอน 
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เอกสารแนบหมายเลข 2  แบบฟอรม์กำรด ำเนนิงำนตำมตวัชี้วดั (KPI’s Template) 

แบบฟอรม์แผนและการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั (KPI’s Template) 

โครงการเตรียมความพรอ้มบคุลากรทางการศึกษาดว้ยไอซีทสูีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ระยะที่  2 

วตัถปุระสงค ์

(ตามที่ระบใุนโครงการ) 

ตวัช้ีวดั 

(KPIs) 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผูด้ าเนินการ ช่วงเวลา ขอ้มูลที่ตอ้งการ 

ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด        

1. จ ำนวนกำรจดัอบรมสมัมนำ  

(หน่วยงานก าหนดเอง) 

คร ัง้ 2 คร ัง้ กจิกรรม 2.1 การสรา้งสื่อบทเรียน

ออนไลน์ จ านวน 2 คร ัง้ 

กจิกรรม 2.2 การติดต ัง้และซ่อม

บ ารุงคอมพิวเตอรอ์ย่างมืออาชีพ 

จ านวน 2 คร ัง้ 

200,000 ผศ.สมภพ  รอดอมัพร เดือนพฤศจกิายน 2557 – 

เดือนมิถนุายน 2558 

1. แบบส ารวจความตอ้งการ 

2. ท าแบบทดสอบกอ่น-หลงัการ

ด าเนินโครงการ 

3. ท าแบบประเมินโครงการ เม่ือ

สิ้นสดุโครงการ 

2. จ ำนวนผูเ้ขำ้รบับริกำร   

  (นบัแต่บคุคลภำยนอกทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร และเขำ้ร่วมไมต่ ำกวำ่รอ้ยละ 80

ของเป้ำหมำย) 

คน ไมต่ ำ่กวำ่

รอ้ยละ 80 

60     

3. จ ำนวนงำนเผยแพร่ควำมรูบ้ริกำรวชิำกำร (ถา้มี) ชิ้น       

4. ควำมพงึพอใจของผูร้บับริกำร รอ้ยละ 95 95     

5. รอ้ยละของจ ำนวนงำนบริกำรวชิำกำรแลว้เสร็จตำมระยะเวลำทีก่  ำหนด  

    (1 ปีงบประมาณ)  
รอ้ยละ   

    

6. รอ้ยละของผูร้บับริกำรน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน ์ รอ้ยละ 85 85     

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ        

1. เพือ่ใหน้กัเรียน ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำสำมำรถประยุกตไ์อซที ีใน

กำรตดิต่อสือ่สำร หรือแลกเปลีย่นเรียนรูด้ำ้นกำรจดักจิกรรมกำรเรียนกำร

สอนอย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

       

2. เพือ่ใหน้กัเรียน ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำฝึกทกัษะในกำรใช ้

ประโยชนจ์ำกไอซทีเีพือ่เตรียมควำมพรอ้มสู่ประชำคมอำเซยีน 

       

3. เพือ่ใหน้กัเรียน ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำมคีวำมรู ้ทกัษะและฝึก

ปฏบิตังิำนในกำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

       



FM_001 ศูนยบ์รกิำรวชิำกำรแก่ชมุชน มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

 

 

เอกสารแนบหมายเลข 3 ฟอรม์แบบประเมนิโครงกำร 

 
 
 

แบบประเมินโครงการเตรียมความพรอ้มบคุลากรทางการศึกษาดว้ยไอซีทสูีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ระยะที่ 2 

วนัที่           เดือน                  พ.ศ.    

ณ  โรงเรียนโพธิ์แทน  อ าเภอองครกัษ ์ จงัหวดันครนายก 

__________________________________________ 
 

ค าช้ีแจง ขอใหท้่ำนท ำเครื่องหมำย ลงในช่องทีต่รงกบัควำมเป็นจรงิ และควำมคดิเหน็ของท่ำนมำกทีสุ่ด 

ตอนที่ 1  ขอ้มลูท ัว่ไป 

 1. เพศ  

  ชำย    หญงิ 

 2. ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร  

   นกัเรยีน  ครู/อำจำรย ์  บคุลำกรทำงกำรศึกษำ 

   อืน่ๆ (ระบ.ุ..................................................................................................)  

ตอนที่ 2 ควำมพงึพอใจในกำรเขำ้ร่วมโครงกำร 

ที่ ขอ้ความ 
ระดบัความเหน็ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ 

 ดา้นความพงึพอในกระบวนการ       

1 กำรตดิต่อประสำนงำน      

2 กำรใหก้ำรตอ้นรบัดว้ยน ำ้ใจบรกิำร      

3 กำรอ ำนวยควำมสะดวก      

4 กำรเดนิทำง      

5 สถำนทีจ่ดัโครงกำร      

 ดา้นความรู ้เรื่อง “กำรสรำ้งสือ่บทเรยีนออนไลน”์      

6 กอ่นไดร้บักำรอบรมท่ำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ      

7 หลงัไดร้บักำรอบรมท่ำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ      

8 ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ด ้      

9 ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัได ้      

10 ควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอกำรจดัอบรมโดยรวม      

 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณทกุท่ำนทีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรตอบแบบประเมนิ 


