
รายงานสรปุผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

  โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทีแก่ชุมชน 

เดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนมิถนุายน 2559 

ณ จงัหวดันครนายก 

 

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

  

ส านกัคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

 

ค าน า 

ส ำนกัคอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดด้ ำเนินกิจกรรมบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเน่ืองทุก
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ส่วนท่ี 1 โครงการท่ีขออนุมติั 

                       โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทีแก่ชุมชน 

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

หน่วยงาน    ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

ช่ือโครงการ โครงกำรกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชมุชน 

ลกัษณะโครงการ  โครงกำรใหม่ 

 โครงกำรต่อเน่ือง ปีที ่ 

(โปรดแนบผลกำรประเมนิโครงกำร และขอ้เสนอแนะทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงในปีทีผ่่ำนมำ) 

ประเภทโครงการ   

  กำรประชมุเชงิวชิำกำร 

  กำรฝึกกำรอบรม กำรอบรมเชงิปฏบิตัิกำร 

  กำรสมัมนำ เสวนำ แลกเปลีย่นควำมรู ้

  กำรจดันิทรรศกำร 

  กำรวเิครำะห ์กำรทดสอบ กำรตรวจสอบ 

  กำรฝึกอบรมเพือ่ถ่ำยทอดควำมรู ้/ ควำมเชี่ยวชำญ / เทคโนโลยี 

  กำรใหบ้รกิำรขอ้มลู กำรเผยแพร่ควำมรูผ้่ำนสือ่ต่ำงๆ 

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

โครงการสอดคลอ้งกบัแผนงาน 

ใสต่วัเลข 

เช่น 1 2 3  
แผนงาน 

1 สนบัสนุนเอกลกัษณ ์ดำ้นกำรพฒันำงำนบริกำรวชิำกำรเพือ่กำรพฒันำชมุชนและสงัคมอย่ำง

ย ัง่ยนื (1 จงัหวดั 1 มหำวทิยำลยั) 

 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็จติสำธำรณะของนิสติ 

 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็เศรษฐกจิพอเพยีง 

2 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็กำรลดควำมเหลือ่มล  ำ้ทำงสงัคม 

หมายเหต ุ ใส่สญัลกัษณ ์ตวัเลข 1, 2, 3, 4 ลงในช่องดำ้นหนำ้ ระบุโครงกำรที่สอดคลอ้งกบัแผนงำนกรณีทีม่คีวำม

ครอบคลุมหลำยแผนงำนในโครงกำร โดยเนน้ควำมส ำคญัของแผนงำนทีต่รงประเด็นทีสุ่ด เรยีงล  ำดบั 1 2 3 4 
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ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัดา้นการบริการวิชาการ 

 มกีำรบูรณำกำรกำรบรกิำรวชิำกำรแก่ชมุชนกบัพนัธกจิอื่น คือ  

- กำรบูรณำกำรกบักำรเรยีนกำรสอน รำยวชิำ  กำรเรียนกำรสอน รำยวชิำ วศฟ 170 กำรเขยีนโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์(EE 170 Computer Programming)                                                    . 

- กำรบูรณำกำรกบักำรวจิยั หรอืผลงำนทีผ่่ำนกระบวนกำรวจิยั เรื่อง                                      . 

- กำรบูรณำกำรกบักำรท ำนุบ  ำรุงศิลปวฒันธรรม เรื่อง                                                     . 

- กำรบูรณำกำรกบัดำ้น..                          เรื่อง .                                                   . 

  มกีำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำยนอก  

องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก 

  มกีำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำยใน 

คณะวศิวกรรมศำสตร ์ มหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ 

องคค์วามรูท่ี้คาดว่าจะไดร้บัจากโครงการท่ีใหบ้ริการวิชาการ (องคค์วามรูท่ี้ผูจ้ดัโครงการไดร้บั)  

1. รูปแบบในกำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะดำ้นไอซทีแีก่นกัเรียน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบคุลำกร 

องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก 

2. แนวคิด หลกักำรประยุกตใ์ชไ้อซทีเีพือ่กำรตดิต่อสื่อสำร เพิม่ประสทิธภิำพดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน  

กำรฝึกปฏบิตัจิรงิ  กำรสรำ้งเครือขำ่ยกำรเรียนรู ้

ประธานโครงการ  

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ (ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ  รอดอมัพร) 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ (ระบุบุคคลหรือองคก์รท่ีมีส่วนร่วมภายนอก) 

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยว์ชัรชยั  วริยิะสุทธวิงศ ์กรรมกำร 

2. อำจำรยอ์รรณพ  โพธิสุข กรรมกำร 

3. อำจำรยธ์ำนินทร ์ดวงจนัทร ์ กรรมกำร  (อำจำรยป์ระจ ำคณะวศิวกรรมศำสตร)์ 

4. อำจำรยอ์ำคม มว่งเขำแดง กรรมกำร  (อำจำรยป์ระจ ำคณะวศิวกรรมศำสตร)์ 

5. อำจำรยพ์ชิญำ ชยัปญัญำ กรรมกำร  (อำจำรยป์ระจ ำคณะวศิวกรรมศำสตร)์ 

6. อำจำรยสุ์ธดิำ  อรรถยำนนัท ์ กรรมกำร  (อำจำรยป์ระจ ำคณะวศิวกรรมศำสตร)์ 

7. นำยดเิรก  อึ้งตระกูล กรรมกำร 

8. นำยธนรรณพ  อนิตำสำย กรรมกำร 

9. นำงสุธำทพิย ์ ผนวกสุข กรรมกำร 

10. นำงศิรศิศิเกษม  วจิติร กรรมกำร 

11. นำยวรเศรษฐ ์ ธนะคูณศรษฐ ์ กรรมกำร 
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12. นำยจกัรพนัธ ์ อนิสุด กรรมกำร 

13. นำงสำวจฬุำรตัน ์ จ ำชำติ กรรมกำร 

14. นำยธนกฤต  อบุลวฒัน ์ กรรมกำร 

15. นำงสำวบศุรำรกัษ ์ ศรอีนิทร ์ กรรมกำร 

16. นำงสำวจติตมิำ  ช่ำงไม ้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

17. นำงสำวจนัทนำ หมืน่พนัธ ์ กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

หลกัการและเหตุผล  

 ตำมแผนยุทธศำสตร ์15 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3 สรำ้งองคค์วำมรูแ้ละ

พฒันำโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่มคุีณภำพเพื่อพฒันำชุมชน และสงัคมอย่ำงย ัง่ยืน  โดยมกีำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

และสงัคมเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนพนัธกิจของมหำวทิยำลยั ในพื้นที่เป้ำหมำย ไดแ้ก่ จงัหวดันครนำยก และ

จงัหวดัสระแกว้ ส ำนกัคอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงำนหลกัที่รบัผิดชอบดำ้นไอซีที โดย

ร่วมกบัคณะและสำขำที่เกี่ยวขอ้งไดจ้ดัโครงกำรเกี่ยวกบัดำ้นไอซีทีเพื่อถ่ำยทอดควำมรูแ้ละกำรพฒันำไอซีทีแก่ชุมชน

อย่ำงต่อเน่ือง  อีกท ัง้ในปจัจุบนัเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชป้ฏิรูปกำรเรียนรูใ้หน้กัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวมท ัง้ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรเรียนรูใ้หเ้กิดประโยชน์

สูงสุด เพือ่ใหเ้ป็นสงัคมแห่งกำรเรยีนรู ้ยกระดบัขดีควำมสำมำรถดำ้นไอซที ี ใหม้กีำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง  

จำกขอ้มูลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชนของศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแก่สงัคม มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ปีพ.ศ. 2558 ในเบื้องตน้พบว่ำ จงัหวดันครนำยก มคีวำมตอ้งกำรในกำรซ่อมบ ำรุงรกัษำเครื่องคอมพวิเตอร ์ซึ่งเครื่อง

คอมพวิเตอร ์เป็นปจัจยัส ำคญัในกำรพฒันำกำรปฏบิตังิำนท ัง้ในดำ้นงำนเอกสำรและกำรติดต่อสือ่สำรกบัภำยนอก และ

กำรใหบ้ริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงท ัว่ถงึ ซึ่งจะใหเ้กิดกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมปีระสิทธิภำพ ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

และเกิดผลสมัฤทธิ์ต่อกลุ่มเป้ำหมำยไดสู้งสุดนัน้ ตอ้งมเีครื่องคอมพิวเตอรท์ี่สำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดเวลำหำกเครื่อง

คอมพวิเตอรเ์กดิควำมเสยีหำยจะท ำใหก้ำรปฏบิตังิำนขำดประสทิธภิำพ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศำสตร์ เห็นควำมส ำคญัของกำรน ำไอซีทีมำใชใ้นกำรส่งเสริมนักเรียน  

ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถงึผูน้ ำและบคุลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถประยุกตไ์อซีท ีหรอื

แลกเปลีย่นเรียนรู ้ฝึกทกัษะในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซีทเีพื่อเตรียมควำมพรอ้มกบักำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีจึงได ้

จดัโครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชมุชน 
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วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรยีน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก  

มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจทำงดำ้นคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณค์อมพวิเตอร ์

2. เพือ่ใหน้กัเรยีน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก  

มคีวำมรู ้ทกัษะและฝึกปฏบิตังิำนในกำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 ระหว่ำงเดอืนพฤศจกิำยน  2558 - เดอืนมถินุำยน 2559 

สถานท่ีด าเนินการ 

 วทิยำลยัเทคโนโลยวีรีพฒัน ์อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครนำยก 

กลุ่มเป้าหมาย (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) จ ำนวน  148 คน 

ผูเ้ขำ้ร่วมภำยในหน่วยงำน/มหำวทิยำลยั 

1. คณำจำรย ์  จ ำนวน      7 คน 

2. บคุลำกร  จ ำนวน    11 คน 

3. นิสติ  จ ำนวน    10 คน 

 รวมท ัง้สิ้น  จ ำนวน    28 คน 

ผูเ้ขำ้ร่วมภำยนอกมหำวทิยำลยั (บคุคลทัว่ไป) 

นกัเรียน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก  จ ำนวน 120 คน 

 รวมท ัง้สิ้น  จ ำนวน  120 คน 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 กจิกรรม ก าหนดการ 

1.  จดัท ำแผนงำนและแนวปฏบิตัิ 

ต.ค. 58 - ธ.ค. 58 

o จดัท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและรำยละเอียด 

o แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 

o จดัประชุมคณะกรรมเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

o ส ำรวจขอ้มูลควำมตอ้งกำรของโรงเรียน และชุมชน ดำ้นไอซีที เพื่อก ำหนด

หลกัสูตรอบรม 

2.  กำรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร  

 

ธ.ค. 58 - ม.ค. 59 

o น ำขอ้มูลที่ไดม้ำวิเครำะหผ์ลเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

o จดัประชุมชี้แจงเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจใหห้น่วยงำนหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบ  

o จดัอบรมเชิงปฏิบตัิกำร ตำมหลกัสูตรที่ไดจ้ำกผลกำรส ำรวจ  
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 กจิกรรม ก าหนดการ 

3.  ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ม.ีค. 59 

4.  กำรสรุปโครงกำร  

o สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ บก.  ม.ิย. 59 

แผนการปฏิบติังาน  

กจิกรรม 

ปี 2558 ปี 2559 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

Plan 

1. จดัท ำร่ำงและรำยละเอยีด

โครงกำร 
X            

2. น ำเสนอผูบ้ริหำรเพื่อขอ

ควำมเห็นชอบในหลกักำร

เบื้องตน้ 

X            

3. ปรบัรำยละเอยีดโครงกำร

ตำมควำมเหน็ชอบของ

ผูบ้รหิำร 

X            

4. ขออนุมตัโิครงกำร  X           

5. ประสำนแผน วิทยำกร 

และทรพัยำกรด ำเนินงำน 
 X           

Do 

6. ด ำเนินโครงกำร   X           

7. แต่งตัง้คณะกรรมกำร

บรหิำรโครงกำร 

 
X   

        

8. จดัประชุมคณะกรรมเพื่อ

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
X           

9. ส ำรวจขอ้มูลควำมตอ้งกำร

ของโรงเรียนและชุมชน 

เ พื่ อ ก ำ ห น ดหล ัก สู ต ร

อบรม 

 

X           

10. น ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำวเิครำะห์

ผลเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
X           

11. จดัอบรมเชิงปฏบิตัิกำร   X X         
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กจิกรรม 

ปี 2558 ปี 2559 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

Check 

12. ติดตำม ประเมินผลโครงกำร 

และรำยงำนผลกำรด ำเนิน

โครงกำร 

    X X       

13. รำยงำนผลกำรตดิตำมกำรน ำ

ควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน ์
ภำยใน 30 วนั หลงัจำกด ำเนินโครงกำรเสรจ็ 

Act 

14. ทบทวนปญัหำขอ้เสนอแนะ

ในโครงกำร เพื่อปรบัปรุงใน

ปีถดัไป 

 

ตวัช้ีวดั  

1. ผลผลิต (Out put) (ตวัช้ีวดั+ค่าเป้าหมาย) 

2.  ผลลพัธ ์(Out come)  

 

  

กจิกรรมรายปี 

(ตอ่เน่ือง 3 - 5 ปี) 

หน่วย

นบั 

ตวัช้ีวดั (ส านกังบประมาณ) 

งบประจ าปี 2559 
ตวัช้ีวดั

ประจ าปี

2560 

ตวัช้ีวดั

ประจ าปี

2561 

หมายเหต ุ
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

จ ำนวนกำรจดัอบรม

สมัมนำ 
ครัง้  2      

จ ำนวนผูเ้ขำ้รบับรกิำร คน  120      

ควำมพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิำร 
รอ้ยละ  95      

กจิกรรมรายปี 

(ตอ่เน่ือง  3 - 5 ปี) 

หน่วย

นบั 

ตวัช้ีวดั (ส านกังบประมาณ) 

งบประจ าปี 2559 
ตวัช้ีวดั

ประจ าปี

2560 

ตวัช้ีวดั

ประจ าปี

2561 

หมายเหต ุ
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

ผูร้บับรกิำรน ำควำมรูไ้ป

ใชป้ระโยชน ์ รอ้ยละ  85 85 
   ผูร้บับริกำรน ำควำมรู ้

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

มำกกว่ำรอ้ยละ 80 
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ผลกระทบ 

ผลกระทบต่อชุมชน 

ดำ้นสงัคม 

ใหค้วำมส ำคญักบัควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และน ำประโยชนจ์ำกควำมรูน้ ัน้ไปใชใ้นกำร

สรำ้งโอกำสใหก้บันกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก

ในกำรเผยแพร่ต่อไปในชุมชน โดยบุคลำกร ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ เป็นผูถ้่ำยทอด

ควำมรูแ้ละช่วยยกระดบัศกัยภำพควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ท ำใหเ้กดิกำรพึง่พำอำศยัซึ่ง

กนัและกนัในชมุชนมำกขึ้น 

ดำ้นเศรษฐกจิ 

นกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถยกระดบั

ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจไปใชเ้พื่อเสริมสรำ้งศกัยภำพทำงดำ้นเศรษฐกิจ เพื่อ กำรด ำรงชีวิตในสงัคมที่มีกำร

เปลีย่นแปลงท ัง้ภำยในและภำยนอก อนัเน่ืองมำจำกกำรพฒันำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัตลอดเวลำ 

ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

สำมำรถสรำ้งสิ่งแวดลอ้มทำงกำรเรียนรูท้ี่ท  ำใหเ้กิดรูปแบบกำรเรียนรูใ้หม่ในชุมชน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให ้

นกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถขำ้ถงึองค์

ควำมรูใ้หม ่ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

การประเมินผลโครงการ 

แบบประเมนิโครงกำร เมือ่สิ้นสุดโครงกำร 

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 

1. นกัเรียน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก มคีวำมรูค้วำม

เขำ้ใจทำงดำ้น คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณค์อมพวิเตอร ์

2. นกัเรียน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก มคีวำมรู ้

ทกัษะจำกกำรฝึกปฏบิตังิำน ในกำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

 

  



 

หนา้ | 11 

งบประมาณค่าใชจ่้าย 

งบประมำณเงนิแผ่นดิน 2559 แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ผลผลติ ผลงำนกำรใหบ้ริกำร

วิชำกำร เงนิอุดหนุนท ัว่ไป เงนิอุดหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวน  230,000 บำท (สองแสนสำมหมื่นบำทถว้น)  

ดงัรำยกำรต่อไปน้ี  

ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม   

กจิกรรมที่ 1 : การติดตัง้และซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอรอ์ย่างมืออาชีพ  

ครัง้ที่ 1 (อบรม กลุ่ม 1  และกลุ่ม 2  กลุ่มละ 2 วนั)  86,600 บาท 

ค่าตอบแทน 

ค่ำตอบแทนวทิยำกร (500 บำท x 12 ช ัว่โมง x 2 คน) 

 

12,000 

 

บำท 

ค่าใชส้อย   

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (90 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 12,600 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร/วทิยำกร)   

ค่ำอำหำรกลำงวนั (90 คน x 100 บำท x 2 มื้อ)  18,000 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร/เจำ้หนำ้ที่ด  ำเนินโครงกำร/วทิยำกร)   

ค่ำอำหำรเชำ้ (20 คน x 80 บำท x 2 มื้อ) 3,200 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/นิสติ/เจำ้หนำ้ที่ด  ำเนินโครงกำร)   

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานของโครงการ 
  

งบด าเนินงาน 47,000  บาท 

ค่ำใชส้อย 

- ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัประชุมกรรมกำรโครงกำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (18 คน x 35 บำท/มื้อ x 2 ครัง้) 

 

 

 1,260 

 

 

บำท 

ค่ำวสัดุ   

           ค่ำวสัดุส  ำนกังำน  

       (กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม ยำงลบ (ส ำหรบัท ำควำมสะอำดขำแผงวงจร)  

แลค็ซนี กระดำษปก ฯลฯ) 

13,540 บำท 

ค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 7,200 บำท 

      (ปล ัก๊ไฟฟ้ำ) 

          ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์

       (ชดุท ำควำมสะอำด Disc Drive, สเปรยท์  ำควำมสะอำดแผงวงจร, สำย UTP 

CAT6, RJ45, เตำ้รบั Female Outlet) 

13,000 บำท 

           ค่ำวสัดุใชป้ระกอบกำรอบรม    

      ชดุไขควง แปรงท ำควำมสะอำด คีมปำกจิ้งจก ลูกยำงเป่ำลมท ำควำมสะอำด  

      (ส  ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพวิเตอร)์ 

12,000 บำท 



 

หนา้ | 12 

ค่ำอำหำรเยน็ (20 คน x 200 บำท x 2 มื้อ) 8,000 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/ นิสติ/เจำ้หนำ้ทีด่  ำเนินโครงกำร)   

ค่ำเช่ำรถตู ้(2 คนั x 2 วนั x 2,500 บำท) 10,000 บำท 

     หนงัสอืประกอบกำรอบรม 60 เลม่ๆ ละ 300 บำท 18,000 บำท 

     กระเป๋ำส ำหรบัใส่เอกสำร 60 ใบๆ ละ 80 บำท 4,800 บำท 

ครัง้ที่ 2 (อบรม กลุ่ม 3  และกลุ่ม 4  กลุ่มละ 2 วนั)  86,600 บาท 

ค่าตอบแทน 

 ค่ำตอบแทนวทิยำกร (500 บำท x 12 ช ัว่โมง x 2 คน) 

 

12,000 

 

บำท 

ค่าใชส้อย   

 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (90 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 12,600 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำรและผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร)   

 ค่ำอำหำรกลำงวนั (90 คน x 100 บำท x 2 มื้อ)  18,000 บำท 

 ค่ำอำหำรเชำ้ (20 คน x 80 บำท x 2 มื้อ) 3,200 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/ นิสติและเจำ้หนำ้ที่ด  ำเนินโครงกำร) 

 ค่ำอำหำรเยน็ (20 คน x 200 บำท x 2 มื้อ) 8,000 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/นิสติและเจำ้หนำ้ที่ด  ำเนินโครงกำร) 

 ค่ำเช่ำรถตู ้( 2 คนั x 2 วนั x 2,500 บำท) 10,000 บำท 

     หนงัสอืประกอบกำรอบรม 60 เลม่ๆ ละ  300 บำท 18,000 บำท 

     กระเป๋ำส ำหรบัใส่เอกสำร 60 ใบๆ ละ 80  บำท 4,800 บำท 

กจิกรรมที่ 2 : ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใชจ้า่ยในการติดตามและประเมินผล 9,800 บาท 

 ค่ำเช่ำรถตู ้ (2 วนัๆ ละ 2,500 บำท) 5,000 บำท 

 ค่ำเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 x 2 วนั) 4,800 บำท 

จ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 230,000 บาท 

(สองแสนสามหม่ืนบาทถว้น)   

หมายเหตุ ขอถวัเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำรและจ ำนวนคน โดยจะเบิกจ่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละอตัรำตำมระเบียบของทำง

รำชกำร ท ัง้น้ีไมเ่กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 
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ก าหนดการ 

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทีแก่ชุมชน 

กิจกรรมท่ี 1  : ฝึกอบรม 

กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 การติดตัง้และซอ่มบ ารุงคอมพิวเตอรอ์ยา่งมืออาชีพ 

วนัพฤหสับดีท่ี  21   มกราคม  2559 

06.00  น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสำนมติร กรุงเทพฯ 

08.30  น. ถงึวทิยำลยัเทคโนโลยวีรีพฒัน ์ อ ำเภอเมอืง  จงัหวดันครนำยก 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชีพ” 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00  น. อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ) 

16.00 - 18.00  น. เดนิทำงกลบั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์จงัหวดันครนำยก 

วนัศุกรท่ี์  22  มกราคม  2559 

07.30  น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ ์จงัหวดันครนำยก 

08.30  น. ถงึวทิยำลยัเทคโนโลยวีรีพฒัน ์ อ ำเภอเมอืง  จงัหวดันครนำยก 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ) 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00  น. อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ) 

16.00 - 18.00  น. เดนิทำงกลบั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร 
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หมำยเหตุ : พกัรบัประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 – 10.45 น. และ เวลำ 14.30 – 14.45 น.  

 

  

กลุ่มท่ี 3 และ กลุ่มท่ี  4  การติดตัง้และซอ่มบ ารุงคอมพิวเตอร์อยา่งมืออาชีพ  

วนัพฤหสัท่ี  28  มกราคม  2559 

06.00  น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสำนมติร กรุงเทพฯ 

08.30  น. ถงึวทิยำลยัเทคโนโลยวีรีพฒัน ์ อ ำเภอเมอืง  จงัหวดันครนำยก 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00  น. อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ) 

16.00 - 17.00  น. เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กัมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวิโรฒ องครกัษ ์จงัหวดันครนำยก 

วนัศุกรท่ี์  29  มกราคม  2559 

07.30  น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ ์จงัหวดันครนำยก  

08.30  น. ถงึวทิยำลยัเทคโนโลยวีรีพฒัน ์ อ ำเภอเมอืง  จงัหวดันครนำยก 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ) 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00  น. อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ) 

16.00 - 18.00  น. เดนิทำงกลบั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร 

กิจกรรมท่ี  2 : การติดตามและประเมินผล 

มีนาคม 2559 

06.30 - 18.30  น. ตดิตำมผลกำรน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน ์



 

 

ส่วนท่ี 2 รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

                        โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทีแก่ชุมชน 

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

ผลผลิต : ผลงำนกำรใหบ้รกิำรวชิำกำร 

ช่ือโครงการ : โครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชุมชน 

หน่วยงาน : ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประธานโครงการ : ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์(ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ รอดอมัพร) 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ : ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ  รอดอมัพร 

ระยะเวลาการด าเนินงาน : ระหว่ำงเดอืนพฤศจกิำยน 2558 - 30 มถินุำยน 2559 

สถานท่ีด าเนินงาน : จงัหวดันครนำยก 

งบประมาณ : ไดร้บัจดัสรรงบประมำณเงนิแผ่นดิน  จ านวน  230,000.00  บาท  

 ใชจ่้ำยจรงิ  จ านวน  166,091.18  บาท 

ผลการด าเนินงาน 

  ยงัไมเ่ริ่มด ำเนินกำรเน่ืองจำก ................................................................................................................ 

 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน โดยไดด้ ำเนินงำนต่ำงๆ แลว้ ดงัน้ี .................................................................. 

 ด ำเนินโครงกำรแลว้เสรจ็ โดยมผีลด ำเนินงำนต่ำงๆ แลว้ ดงัน้ี 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ตำมตวัชี้วดัโครงกำร (กรุณำแนบหลกัฐำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิในภำคผนวก) 
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ผลท่ีไดร้บัจากการด าเนินงาน 

  โครงกำรด ำเนินงำนในปีแรก 

ล าดบั ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข/ปรบัปรุง 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. 

มีผูส้นใจและเขำ้ร่วมกำรอบรมโดยที่ไม่ไดแ้จง้

ชื่ อ เข ำ้มำจำกองค์กำรบริหำ รส่ วนจ ัง หว ัด

นครนำยก  ท ำใหห้นงัสอืประกอบกำรอบรมและ

กระเป๋ำส ำหรบัใส่เอกสำรไมเ่พยีงพอกบัจ ำนวนผู ้

เขำ้รบักำรอบรมที่เพิ่มขึ้น  จึงท ำใหเ้กิดปญัหำใน

กำรจดัซื้อวสัดุเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำประกำศนียบตัรเพิ่มเพื่อให ้

ผู เ้ขำ้ร ับกำรอบรมมำเพิ่ม ไดร้ ับตำมเวลำที

ก ำหนดในวนัสิ้นสุด ถำ้มกีำรส่งกลบัไปยงัผูเ้ขำ้

อบรมจะท ำใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำย ซึ่งโครงกำรมิได ้

จดัต ัง้งบประมำณไว ้

อปุกรณใ์นกำรจดัฝึกอบรมไมเ่พยีงพอ 

1 . ในกำรประชำส ำพ ันธ์โ ค รงกำ รต ้อ ง ร ะบุ

รำยละเอยีดโครงกำรอย่ำงชดัเจน  เช่น 

-ไมร่บัสมคัรหรอืจองทำงโทรศพัท ์

-พจิำรณำรบัสมคัรตำมล ำดบัก่อนหลงั โดยถอืตำม

กำรส่งเอกสำรใบสมคัรที่กรอกสมบูรณ์ครบถว้น 

อน่ึง ถำ้ผู เ้ข ำ้ร ับกำรอบรมเต็มตำมจ ำนวนที่

ห น่ วยง ำนก ำหนด ไว ก่้อนกำร ปิดร ับสม ัค ร 

หน่วยงำนจะปิดรบัสมคัรทนัท ี

-เมือ่ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมส่งเอกสำรกำรสมคัรมำแลว้ 

ยงัไม่ถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้รบักำรอบรม ท่ำนจะตอ้ง

ไดร้บักำรตอบกลบัจำกเจำ้หนำ้ที่อีกคร ัง้ จึงจะถือ

ว่ำกำรลงทะเบยีนของท่ำนเสรจ็สมบูรณ ์ 

2. แจง้ในกำรประชำสมัพนัธแ์ละในวนัทีอ่บรม เช่น 

ติดประกำศใหผู้เ้ขำ้รบักำรอบรมมำติดต่อขอรบัใบ

ประกำศนียบตัรไดท้ี่ส  ำนักคอมพิวเตอร์ มศว 

องครกัษ ์

  

3. เ น่ืองกำรอบรมมีกำรแบ่งกลุ่ม ในก ำรฝึก

ปฏิบ ัติ ก ำ ร  ซึ่ ง ผู ้อบรมต ้อ ง ก ำ ร ใช ้เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ ครบตำมจ ำนวนของผูเ้ขำ้รบักำร

อบรมเพื่อจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่ง ผูเ้ขำ้รบักำร

อบรมจะไดป้ฏบิตัิตำมวทิยำกรบรรยำย ไปพรอ้ม

กนัหรอืจดัทีส่  ำนกัคอมพวิเตอร ์ของ มศว  
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วิธีการด าเนินโครงการ 

โครงกำรไดจ้ดัท ำแผนด ำเนินงำนตำมวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) ประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

1. ขัน้วางแผน (Plan) ประกอบดว้ย 6 ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 

1.1)  ประชุมเตรยีมกำรด ำเนินโครงกำร  ตลุำคม  2558 

1.2)  กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของชมุชน พฤศจกิำยน  2558 

1.3)  กำรประชมุแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน พฤศจกิำยน  2558 

1.4)  กำรเขยีนโครงกำรและเสนอขออนุมตัิ พฤศจกิำยน  2558 

2. ขัน้ด าเนินงาน (Do) ประกอบดว้ย 6 ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี  

2.1)  กำรประชมุเตรยีมควำมพรอ้มกำรศึกษำและควำมเป็นไปได ้ พฤศจกิำยน 2558 

2.2)  กำรลงพื้นที่เพือ่ศึกษำและวเิครำะหค์วำมเป็นไปได ้ ธนัวำคม  2558 

2.3)  กำรพฒันำหลกัสูตรอบรม ธนัวำคม  2558 

2.4)  กำรประชมุเตรยีมควำมพรอ้มกำรฝึกอบรม ธนัวำคม  2558 

2.5)  กำรรบัสมคัรผูเ้ขำ้อบรม ธนัวำคม  2558  

2.6)  กำรฝึกอบรมหลกัสูตรเพือ่พฒันำสมรรถนะไอซทีี ธนัวำคม 2558 - มกรำคม 2559 

3. ขัน้ตรวจสอบ (Check) ประกอบดว้ย  2  ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 

3.1)  กำรประชมุเตรยีมควำมพรอ้มกำรตดิตำมและประเมนิผล กมุภำพนัธ ์ 2559 

3.2)  กำรตดิตำมผลกำรน ำควำมรูไ้ปใช ้ กมุภำพนัธ ์ 2559 

4. ขัน้ปรบัปรุง (Action) ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 

4.1)  กำรปรบัปรุงผลกำรน ำควำมรูไ้ปใช ้ มนีำคม  2559 

4.2)  กำรเขยีนรูปเลม่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เมษำยน  2559 

4.3)  กำรประชมุสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร เมษำยน  2559 
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รายละเอียดขอ้มลู 

- ขอ้มลูผูเ้ขำ้รบักำรอบรม / เขำ้ร่วมโครงกำร 

1. กจิกรรม : ประชมุกบัดร.ไอศูรย ์ดรีตัน ์ทอ้งถิน่จงัหวดันครนำยก เพือ่หำรอืขอ้ตกลงกำรเตรียมพรอ้ม

ควำมร่วมมอืเพือ่ส่งเสริมนกัเรียน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถงึผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำร

ส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถประยุกตไ์อซทีใีนกำรติดต่อสื่อสำร หรอืแลกเปลีย่นเรียนรู ้ฝึกทกัษะใน

กำรใชป้ระโยชน์จำกไอซีทีเพื่อเตรียมควำมพรอ้มกบักำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เมื่อวนัศุกรท์ี่ 13 

พฤศจกิำยน 2558  ณ   ศูนยร์ำชกำรจงัหวดันครนำยก    

ผลกำรสรุป   ดงัน้ี  

- เน้ือหำกำรอบรม / สำระของกำรด ำเนินโครงกำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และคณะวศิวกรรมศำสตร ์เหน็ควำมส ำคญัของกำรประยุกตเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร

ติดต่อสื่อสำร หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมปีระสิทธิภำพ จึงจดั โครงกำรกำร

พฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน โดยเผยแพร่ควำมรูผ้่ำนกำรจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร เพื่อสรำ้งสงัคมแห่งกำร

เรียนรูแ้ละเสริมสรำ้งสมรรถนะดำ้นไอซีทีแก่ นกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำร

บรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก ใหส้ำมำรถประยุกตใ์ชไ้อซทีไีดอ้ย่ำงมคุีณภำพ 

ผลการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคแ์ละตวัช้ีวดัของโครงการ  

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

เชิงปรมิาณ : 

1. จ ำนวนกำรจดัอบรม 

 

ครัง้ 

 

2 

 

นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและ

บุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก  

ณ วิทยำลยัเทคโนโลยีวีรพ ัฒน์ อ ำ เภอ เมือง 

จงัหวดันครนำยก โดยจดักิจกรรม กำรติดตัง้และ

ซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอรอ์ย่ำงมืออำชีพ  โดยจดั

กจิกรรม ดงัน้ี  

 อบรบครัง้ที ่ 1  

ระหว่ำงวนัที ่ 21 - 22  มกรำคม  2559  

 อบรมครัง้ที ่ 2  

ระหว่ำงวนัที ่  28 - 29  มกรำคม 2559 

2. จ ำนวนผูเ้ขำ้รบับรกิำร คน 96 130 

3. ควำมพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิำรรอ้ยละ 
รอ้ยละ 95 99.29 
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ตวัช้ีวดั หน่วยนบั เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

4. จ ำนวนงำนบรกิำรวชิำกำร

แลว้เสรจ็ตำมระยะเวลำที่

ก  ำหนด  

รอ้ยละ 85 100 

5. ผูร้บับรกิำรสำมำรถน ำ

ควำมรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน ์

รอ้ยละ 85 99.29 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำรจดัโครงกำรกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชมุชน ซึง่เป็นโครงกำรให ้

องคค์วำมรูด้ำ้นทกัษะกำรใชไ้อซทีแีละกำรประยุกตไ์อซทีใีนกำรตดิต่อสือ่สำรรวม หรอืแลกเปลีย่นเรียนรู ้ฝึกทกัษะใน

กำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซทีเีพือ่เตรยีมควำมพรอ้มกบักำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี ไดม้กีำรจดักจิกรรมกำรฝึกอบรม

ส ำหรบันกัเรียน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบคุลำกร องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก โดยจดักจิกรรม  

กำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี  โดยอบรบครัง้ที่  1 ระหว่างวนัที่  21 - 22  มกราคม  2559 และ

อบรมครัง้ที่  2 ระหว่างวนัที่  28 - 29  มกราคม 2559  ณ วทิยำลยัเทคโนโลยวีรีพฒัน ์อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครนำยก  

มผูีเ้ขำ้อบรมจ ำนวน 130 คน  

ผลการประเมินโครงการ/ประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ :  

1. รอ้ยละของผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมมคีวำมพึงพอใจในกระบวนกำร

ใหบ้รกิำรในระดบัมำกทีสุ่ด 

 

รอ้ยละ 

 

95 

 

99.29 
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กราฟสรุปความพึงพอใจ  

ควำมมุ่งหมำยของกำรประเมนิโครงกำรในครัง้น้ี  เพื่อศึกษำควำมพงึพอใจของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรที่มต่ีอกำรให ้บริกำร 

และองคค์วำมรูท้ีไ่ดร้บัสู่กำรปฏบิตังิำนจรงิ และเพือ่รวบรวมปญัหำ/อปุสรรคขอ้เสนอแนะอื่นๆ ของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

 

เกณฑก์ารแปลความหมาย 

 รอ้ยละ  60.00 - 68.00 หมำยถงึ มคีวำมพงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ยทีสุ่ด 

 รอ้ยละ  68.01 - 76.00 หมำยถงึ มคีวำมพงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ย 

 รอ้ยละ  76.01 - 84.00 หมำยถงึ มคีวำมพงึพอใจอยู่ในระดบัปำนกลำง 

 รอ้ยละ  84.01 - 92.00 หมำยถงึ มคีวำมพงึพอใจอยู่ในระดบัมำก 

 รอ้ยละ  92.01 - 100 หมำยถงึ มคีวำมพงึพอใจอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด 

 

  

90

95

100

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน
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การวิเคราะหข์อ้มลู 

กจิกรรมกำรฝึกอบรมส ำหรบันกัเรยีน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ จงัหวดันครนำยก    

โครงกำรกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชุมชน ไดจ้ดักำรอบรมดำ้นไอซที ี “เรื่อง กำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุง

คอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชีพ เมือ่วนัที่ 21 - 22 มกรำคม  2559  และวนัที่  28 - 29  มกรำคม  2559 ใหก้บันกัเรียน 

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก  อ ำเภอองครกัษ ์ จงัหวดั

น ค ร น ำ ย ก   

มีผูเ้ขำ้อบรมจ ำนวน 130 คน  และไดร้บัแบบประเมินกลบั 130 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของผูเ้ขำ้ร่วมท ัง้หมด 

ปรำกฏผลดงัตำรำงต่อไปน้ี  

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. ก่อน ไดร้บักำรอบรมท่ำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 2.79 ปำนกลำง 

2. หลงั ไดร้บักำรอบรมท่ำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 4.34 มำกทีสุ่ด 

3. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ด ้ 4.45 มำกทีสุ่ด 

4. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัได ้ 4.40 มำกทีสุ่ด 

5. ควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอกำรจดัอบรมโดยรวม 4.63 มำกทีสุ่ด 

ผลกำรประเมินผูเ้ขำ้ร่วมกำรอบรมโครงกำรกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน ในดำ้นควำมรู ้เรื่อง “กำร

ติดตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอรอ์ย่ำงมืออำชีพ ” ก่อนอบรมมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในระดบันอ้ยที่สุด ( x  = 2.79) 

หลงัจำกที่ไดร้บักำรฝึกอบรมมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเพิ่มขึ้นในระดบัมำก ( x  = 4.34)  และพจิำรณำเป็นรำยขอ้พบว่ำอยู่

ในระดบัมำกที่สุด คือ ควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอกำรจดัอบรมโดยรวม ( x  = 4.63) รองลงมำ คือ สำมำรถน ำควำมรูท้ี่ไดร้บั

สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนไ์ดแ้ละสำมำรถน ำควำมรูท้ี่ไดร้บัสำมำรถควำมรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั (x  = 4.63,x  = 

4.40) 
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ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. เป็นโครงกำรทีด่ีและควรจดัอกีโดยอำจสอบถำมควำมตอ้งกำรของผูท้ีจ่ะเขำ้อบรมว่ำมคีวำมประสงคจ์ะตอ้ง

กำรอบรมเรื่องอะไร เพือ่น ำไปใชไ้ดต้ำมควำมประสงคข์องผูเ้ขำ้รบักำรอบรม  

2. ควรมโีครงกำรดีๆ  อย่ำงน้ีต่อไปอกี เพรำะไดค้วำมรูแ้ละแนะน ำใหม้กีำรอบรมกำรส่งขอ้มลูดำ้นไอทต่ีำงๆ    

3. อยำกใหจ้ดัเพิม่จ ำนวนวนัอบรมมำกกว่ำน้ี  

4. ควรมกีำรอบรมโครงกำรน้ีต่อไป และมกีำรต่อยอดส ำหรบัผูท้ีอ่บรมโครงกำรน้ีอีก  

5. อบรมแลว้มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจดีขึ้นและไดร้บัควำมรูใ้หม ่ 

6. วทิยำกรสอนอธิบำยเขำ้ใจงำ่ย ใหค้วำมสนใจและแนะน ำใหค้วำมรูด้มีำก 

7. หำกมเีครื่องคอมพวิเตอรค์รบตำมจ ำนวนของผูเ้ขำ้รบักำรอบรมจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิง่ ผูเ้ขำ้รบักำรอบรม

จะไดป้ฏบิตัติำมวทิยำกรบรรยำย 

8. อยำกเรียนรูเ้กี่ยวกบักำรแกป้ญัหำเวลำเครื่องคอมพวิเตอรไ์ม่ติดจำกสำเหตุต่ำงๆ อยำกเรยีนรูก้ำรประกอบ

คอมพวิเตอร ์อยำกเรยีนรูก้ำรดูแลรกัษำอุปกรณค์อมพวิเตอร ์ 

9. อยำกใหม้กีำรอบรมเวบ็ไซต,์ Microsoft Office, PhotoShop และโปรแกรมทีใ่ชเ้ป็นประจ ำในหน่วยงำน

จะเป็นประโยชนม์ำกๆ  

10. ขอใหจ้ดัอบรมในสถำนที่ท  ำกำร อปท.หรอืศูนยแ์ต่ละอ ำเภอที ่อปท.ก ำหนดจะดมีำก  

ผลกระทบหลงัจากการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

ผลกระทบต่อองคก์รตนเอง 

เป็นกำรส่งเสริมใหห้น่วยงำน เห็นควำมส ำคญัของกำรประยุกตเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศมำส่งเสริ ม แนวคิด 

หลกักำรประยุกตใ์ชไ้อซีทีเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร เพิ่มประสิทธิภำพดำ้นกำรสอน กำรสรำ้งเครือข่ำยกำรเรียนรูเ้พื่อกำร

แบง่ปนั ถ่ำยทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกบัหน่วยงำนภำครฐั 

ผลกระทบต่อชมุชนทีใ่หบ้รกิำร (ตำมตวับง่ชี้ทีก่  ำหนดไวใ้นโครงกำร) 

ดำ้นเศรษฐกจิ 

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถยกระดบัควำมรู ้

และทกัษะพื้นฐำนในกำรน ำไอซีทีไปใชเ้พื่อเสริมสรำ้งศกัยภำพทำงดำ้นเศรษฐกิจใหก้บันกัเรียนและชุมชน เพื่อกำร

ด ำรงชีวิตในสงัคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงท ัง้ภำยในและภำยนอก อนัเน่ืองมำจำกกำรพฒันำเทคโนโลยีที่ทนัสมยั

ตลอดเวลำ. 

ดำ้นสงัคม 

ใหค้วำมส ำคญักบักำรใชป้ระโยชน์จำกไอซีทีในกำรสรำ้งโอกำสใหก้บัประชำชนโดยครู  ผูน้ ำและบุคลำกร 

องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก เป็นผูถ้่ำยทอดควำมรูแ้ละช่วยยกระดบัคุณภำพชีวติ และท ำใหก้ำรติดต่อสื่อสำร

ระหว่ำงประชำชนกบัประชำชน และประชำชนกบัภำครฐัเป็นไปไดอ้ย่ำงรวดเรว็  ทนัสมยัและมปีระสทิธิภำพยิง่ขึ้น 
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ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

สำมำรถสรำ้งสิง่แวดลอ้มทำงกำรเรียนรูท้ี่ท  ำใหเ้กิดรูปแบบกำรเรียนรูใ้หม่ในหอ้งเรียนและหน่วยงำน  มกีำรใชไ้อซีท ี

เพือ่อ  ำนวยควำมสะดวกใหน้กัเรียน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำและบคุลำกร องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก  

สำมำรถศึกษำ คน้ควำ้องคค์วำมรูใ้หม่ๆ  ไดด้ว้ยตนเองไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ผลประเมินการบรูณาการ  

กบัดำ้น    กำรเรยีน    งำนวจิยั   ศิลปวฒันธรรม   อื่นๆ ............. 

ตำมวตัถปุระสงคข์องกำรบูรณำกำร  พบว่ำ  บรรลุ   ไมบ่รรลุ 

ประเมนิผลโดย  

ในปี พ.ศ. 2559 ส ำนกัคอมพิวเตอรไ์ดจ้ดักิจกรรมในโครงกำรกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชนม ี

กำรบูรณำกำรควำมรูร่้วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยั และหน่วยงำนภำยนอก ณ วทิยำลยัเทคโนโลยวีีรพฒัน ์ 

อ ำเภอเมอืงจงัหวดันครนำยก  เขำ้มำร่วมกจิกรรมอบรมทำงดำ้นไอซที ีในกจิกรรมกำรตดิตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอร์

อย่ำงมอือำชพี 

ปญัหำทีพ่บในกำรบูรณำกำร คือ 

-  ไมม่ ี 
แนวทางการปรบัปรุง/พฒันาโครงการ จากผลการประเมินโครงการ 

กำรก ำหนดแผนงำนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ

กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อควำมเหมำะสมต่อไป มีกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรน ำควำมรูแ้ละ

ประสบกำรณไ์ปพฒันำกำรเรยีนกำรสอนอย่ำงเสมอภำค เท่ำทนั และท ัว่ถงึ 
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ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก 

โครงการท่ีไดร้บัอนุมติั 
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แบบติดตามความพรอ้มของโครงการ (FM_บก 002) 
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ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
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รายละเอียดค่าใชจ่้าย 

 

กจิกรรม วนั/เดือน/ปี งบประมาณ ใชจ้า่ยไป 

คา่ใชจ้า่ยในการบริหารงานของโครงการ 

งบด ำเนินงำน 

 

 

 

47,000.00 

 

26,556.93 

กจิกรรมที่ 1 : ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม 

กำรตดิต ัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

คร ัง้ที ่1 : วนัที ่21 - 22 มกรำคม 

2559 
86,600.00 66,105.00 

คร ัง้ที ่2 : วนัที ่28 - 29 มกรำคม 

2559 
86,600.00 70,449.25 

กจิกรรมที่ 2 : ค่ำใชจ่้ำยในกำรตดิตำมและ

ประเมนิผล 
วนัที ่25 มนีำคม 2559 9,800.00 2,980.00 

รวม 230,000.00 166,091.18 
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แผนปฏิบติัราชการส านกัคอมพิวเตอร ์
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หนงัสือตอบรบัการเขา้ร่วมการบรูณาการ 
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มคอ.3 วิชาบรูณาการกบัการเรียนการสอน 
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แบบประเมินโครงการ 
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รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรบ
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ภาพกิจกรรมอบรม 
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ภาพกิจกรรม : การติดตามและประเมินผล 
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