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ส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



 

ค าน า 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจด้านบริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักที่ 3 การพัฒนางานบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน(1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) เป้าประสงค์ สร้างงานบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและ
สังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้น ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่และส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและ
สมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถน าความรู้ และทักษะ
ด้านไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ส านักคอมพิวเตอร์จึงขอสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) เพ่ือเป็นข้อมูล
สะท้อนไปในการต่อยอดและการพัฒนาต่อไป  

รองศาสตราจารย์วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 
หัวหน้าโครงการ   



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

----------------------------------------  
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ  
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

(จังหวัดนครนายก - อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)  
หน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ที่ปรึกษาโครงการ -  
ประธานโครงการ -  
รองประธาน -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. รองศาสตราจารย์วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์  หัวหน้าโครงการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์  กรรมการ  

3. อาจารย์ธนกร ขันทเขตต์  กรรมการ  

4. อาจารย์จีรเดช จานเก่า  กรรมการ  

5. อาจารย์ปัทมา กุออ  กรรมการ  

6. อาจารย์พรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย  กรรมการ  

7. นายธนรรณพ อินตาสาย  กรรมการ  

8. นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง  กรรมการ  

9. นางชูศรี เชาวนารมย์  กรรมการ  

10. นายดนัย มณฑาทิพย์กุล  กรรมการ  

11. นายอ านาจ นิ่มนวล  กรรมการ  

12. นายอุดร วงษ์ไทย  กรรมการ  

13. นางสาวจุฬารัตน์ จ าชาติ  กรรมการ  

14. นายธนกฤต อุบลวัฒน์  กรรมการ  

15. นางสาวจิตติมา ช่างไม้  กรรมการและเลขานุการ  

16. นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562  
สถานที่ด าเนินงาน จังหวัดนครนายก  

และโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม  
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วิธีการด าเนินโครงการ 
วิธีการด าเนินโครงการได้ด าเนินงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 4 

ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน (Plan) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

1.1) จัดท าแผนการด าเนินโครงการและรายละเอียด 

1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 

1.3) จัดประชุมคณะกรรมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

1.4) ส ารวจข้อมูลความต้องการด้านไอซีที เพื่อก าหนดหัวข้ออบรม 

2. ขั้นด าเนินงาน (Do) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

2.1) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

2.2) จัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

2.3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรที่ได้จากผลการส ารวจ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

3.1) การประเมินและติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ 

3.2) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานต่อส่วนกิจการเพ่ือสังคม 

4. ขั้นการปรับปรุง (Action) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

4.1) ทบทวนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินงานโครงการ 

4.2) หาวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานโครงการในครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้ จังหวัดนครนายก - อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

สถานที ่ - 
จังหวัด นครนายก - เชียงใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ 26-28 พฤศจิกายน 2561 และ 15 ธันวาคม 2561  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จ านวน 7 คน ได้แก่  

1. คณาจารย์ 2 คน  

2. บุคลากร 5 คน  

ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จ านวน 10 คน ได้แก่  

1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชน และสมาชิกของชุมชน/
ท้องถิ่น จังหวัดนครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 10 คน  
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ จังหวัดนครนายก  
สถานที ่ - 
จังหวัด นครนายก  
ระยะเวลาด าเนินการ 22-24 เมษายน 2562  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จ านวน 11 คน ได้แก่ 
1. คณาจารย์ 2 คน  
2. บุคลากร 4 คน  
3. นิสิต 5 คน  
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จ านวน 20 คน ได้แก่  
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชน และสมาชิกของชุมชน/

ท้องถิ่น จังหวัดนครนายก 20 คน  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
สถานที ่ - 
จังหวัด เชียงใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ 14-17 มกราคม 2562  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จ านวน 21 คน ได้แก่  
1. คณาจารย์ 6 คน  
2. บุคลากร 10 คน  
3. นิสิต 5 คน  
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จ านวน 25 คน ได้แก่  
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชน และสมาชิกของชุมชน/

ท้องถิ่น อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 25 คน  
กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์

ความรู้ จังหวัดนครนายก - อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
สถานที ่ - 
จังหวัด นครนายก - เชียงใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ 7-9 มีนาคม 2562 และ 1 มิถุนายน 2562  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จ านวน 8 คน ได้แก่  
1. คณาจารย์ 2 คน  
2. บุคลากร 6 คน  
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จ านวน 10 คน ได้แก่  
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชน และสมาชิกของชุมชน/

ท้องถิ่น จังหวัดนครนายและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 10 คน  



- 4 - 

งบประมาณ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 180,000 บาท  
ใช้จ่ายจริง 169,886 บาท  
คงเหลือ 10,114 บาท  
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

การบูรณาการ  
การบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การเรียนการสอน ผลที่ได้จากการบูรณาการ 

1. การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Programming) 

นิสิตสามารถให้ความรู้ ให้ค าแนะน าระบบการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และในส่วนของการดูแลท า
ความสะอาด การบ ารุงรักษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

นิสิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน ใน
ด้านการใช้สื่อเพ่ือส ารวจความต้องการของลูกค้า การค้นคว้าหาความรู้
เพ่ือต่อยอดธุรกิจชุมชน 

ผลประเมินการบูรณาการ  บรรลุ  ไม่บรรลุ  
ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 83.84 %  
สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

พ้ืนที่จังหวัดนครนายกส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่เกือบครึ่งหนึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
และมีครัวเรือนเกษตรกรรมสูงเกิน 1 ใน 3 ของครัวเรือนทั้งหมด นอกจากเกษตรกรรมแล้วจังหวัดนครนายก
ยังมีการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การปศุสัตว์ การประมง การท่องเที่ยว การผลิตอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งทาง
จังหวัดนครนายกมีนโยบายในการพัฒนาจังหวัด เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นทางด้าน
เกษตรกรรมและการจัดการท่องเที่ยว โดยจัดเปิดตลาดจุดแวะซื้อสินค้าการเกษตรและผลผลิตแปรรูปต่างๆ ใน
จุดพื้นที่ชุมชนทางผ่านแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว 

ส าหรับพ้ืนที่อ าเภอแม่เจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนที่เป็นป่าและภูเขา โดยชุมชนแม่
เจ่มประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ไตยวน ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซอ เป็นต้น มีการประกอบอาชีพหลัก 
ได้แก่ เกษตรกรรมและหัตถกรรม ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 100 กิโลเมตร 
และเส้นทางการเดินทางมีความคตเคี้ยวสูงชันยากต่อการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ 

คณะผู้จัดโครงการได้มีโอกาสเดินทางเพ่ือส ารวจพื้นที่ของจังหวัดนครนายก และอ าเภอแม่เจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า พ้ืนที่ทั้ง 2 พ้ืนที่อาจมีความแตกต่างกันอยู่มาก แต่บนพ้ืนฐานวิถีชนบทที่มีพ้ืนฐานทาง
เกษตรกรรม โดยยังขาดโอกาสทางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะน าไปถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจ รวมไปถึงการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือการขยายโอกาสทางการแข่งขันด้านอ่ืนๆ} 
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การมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย  
คณะผู้จัดโครงการได้รับความร่วมมือจากส่วนงานและบุคคลในพ้ืนที่ ทั้งทางด้านข้อมูลและการ

ประสานงานต่างๆ ในการเก็บข้อมูลเพ่ือส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของประชากรในพ้ืนที่ โดยเน้นที่
กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ทั้ง 2 พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในอนาคต 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนงานและบุคคลในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ จังหวัดนครนายก 
2. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม 
โดยส่วนงานทั้ง 2 ส่วนงานมีความใกล้ชิดชุมชน รับรู้วิถีชุมชนและสภาพปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน

เป็นอย่างดี การได้รับข้อมูลจากส่วนงานในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยตรง ท าให้คณะผู้จัดโครงการสามารถก าหนดแนว
ทางการพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ทั้ง 
2 ส่วนงานยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่อยู่แล้ว กิจกรรมดังกล่าวจึงได้รับการยอมรับและ
ร่วมมือจากกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ ทั้งด้านการร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมและการติดตามผล 
กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

คณะผู้จัดโครงการได้ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเน้นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติ ดังนี้ 

1. การอบรมด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เห็นและสัมผัสกระบวนการท างาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการปฏิบัติการถอดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้เห็นอุปกรณ์ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังเรียนรู้วิธีการการดูแลซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเบื้องต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทัศนคติ ท าให้ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความกล้าที่จะทดลองแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังได้รับความรู้ ทักษะในด้านการ
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 

2. การอบรมด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการพัฒนาต่อยอดการค้าขายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและผลผลิตแปรรูปต่างๆ 
โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้วิธีการจัดท าแบบส ารวจออนไลน์ การฝึกแนวคิดในทางการตลาดเพ่ือพัฒนา
ความคิดไปสู่ความส าเร็จ 

3. การอบรมด้านการใช้งานระบบปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์เ พ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานระบบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึก
ทักษะการลงโปรแกรมส าเร็จรูป จึงสามารถเลือกใช้และสามารถลงโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ได้ในอนาคต หรือ
สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือการประกอบอาชีพหารายได้เสริมภายในครอบครัว และสามารถใช้งานโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยสถานประกอบการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
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ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
หลังจากผ่านกิจกรรมการอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้และทักษะ ดังนี้ 
1. ความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อและ

แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้ 
2. ความรู้และทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการตลาด โดยได้รับแนวคิดทางการตลาดและ

วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาประกอบการเสริมสร้างธุรกิจในอนาคต 
3. ความรู้และทักษะในการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการลงโปรแกรมส าเร็จรูป โดย

สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสม สามารถลงโปรแกรมส าเร็จรูป
ต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี 
การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 

การเกิดเครือข่ายพันธมิตร 
จากกิจกรรมการอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้เกิด

เครือข่ายภายในระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการแก้ไขปัญหา โดยการ
พูดคุยและพบปะหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ 

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของพ้ืนที่ 
จากกิจกรรมการอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการอบรมส่วนใหญ่มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ โดยการศึกษาหาความรู้เพ่ืมเติมและได้น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การค้นหาความรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต 
2. การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3. การท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. การติดตั้งและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
6. การประกอบการเรียน 
7. การน าเสนองานต่างๆ 

การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 
ผลผลิตของโครงการมีดังนี้ 
1. การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
2. การน าความรู้ และทักษะด้านไอซีที มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
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ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ของโครงการมีดังนี้ 
1. กิจกรรรมการจัดอบรม จ านวน 2 กิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมการจัดอบรม จ านวน 54 คน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมการจัดอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.78 
4. กิจกรรรมการจัดอบรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100.00 
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมการจัดอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 89.66 
ผลกระทบ 
ผลกระทบของโครงการมีดังนี้ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถยกระดับความรู้และทักษะด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยน าไปใช้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความส าคัญกับความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และน า
ประโยชน์จากความรู้นั้นไปใช้ในการสร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไปในชุมชน โดยเป็นผู้ร่วม
ถ่ายทอดความรู้ และช่วยยกระดับศักยภาพในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันใน
ชุมชนมากขึ้น 
แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการให้เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป  

จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีใ น
เบื้องต้น และมีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาของการจัดกิจกรรมซึ่งมีจ านวนจ ากัด การที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะต่อไปจะมีการลงลึกใน
ด้านขององค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้เพ่ิมเติมครอบคลุมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่กว้างขวาง เพ่ือเป็นประโยชน์และการรักษาพัฒนาการสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก่อเกิดชุมชนการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 

จุดเด่นของโครงการ จุดด้อยของโครงการ 

จุดเด่นของโครงการมีดังนี้  
1. การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารให้แก่เยาวชนและสมาชิกในชุมชน โดยเน้นการ
ฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยี ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจท าให้เกิดองค์ความรู้ 

2. การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายส่วน
งานภายในพ้ืนที่ ทั้งการประสานงานกิจกรรมต่างๆ 

จุดด้อยของโครงการมีดังนี้  
1. คณะผู้จัดโครงการยังขาดประสบการณ์ใน

การจัดกิจกรรมและการสอนกลุ่มเยาวชนซึ่งมี
ความแตกต่างกันของช่วงอายุ 

2. หัวข้อและเนื้อหาการอบรมบางส่วนยังขาด
การบูรณาการร่วมกับเนื้อหารายวิชาการ
เรียนการสอน  
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จุดเด่นของโครงการ จุดด้อยของโครงการ 

3. การจัดกิจกรรมอบรมได้รับความร่วมมือจากนิสิตในการ
เป็นพี่เลี้ยงร่วมถ่ายทอดองค์รู้ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม 

4. คณะผู้จัดโครงการมีความตั้งใจจริงในการส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม  

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการมีดังนี้  
1. กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมส่วนใหญ่เป็นเยาวชน 

ท าให้บางกลุ่มยังขาดสมาธิและไม่ให้ความส าคัญกับ
เนื้อหาองค์ความรู้ 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกและการเดินทาง เนื่องจาก
ชุมชนของผู้ร่วมกิจกรรมอยู่ห่างไกลและยังขาดอุปกรณ์
ที่จ าเป็นต่อการฝึกภาคปฏิบัติ จึงท าให้ต้องมีการขน
สัมภาระซ่ึงเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3. กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมส่วนใหญ่เป็นเยาวชน 
ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลานานมากๆ อาจ
ท าให้ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมได้  

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาของโครงการมีดังนี้  
1. ควรมีการเตรียมการและเตรียมกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมอบรม 
2. ควรมีการพัฒนาหัวข้อและเนื้อหาการอบรม 
โดยการร่วมมือกับส่วนงานที่มีรายวิชาการเรียน
การสอนที่สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการ  

______________________________  
รองศาสตราจารย์วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์  

หัวหน้าโครงการ  
ข้อเสนอแนะส าหรับคณบดี/ผู้อ านวยการ  

 
 
 
 

______________________________  
(รองศาสตราจารย์วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์)  

คณบดี/ผู้อ านวยการ             
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก รูปภาพประกอบการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ จังหวัดนครนายก - อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 
บรรยากาศการส ารวจสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเตรียมการจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
 

 
บรรยากาศการส ารวจสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเตรียมการจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
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บรรยากาศการส ารวจสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเตรียมการจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
 

 
บรรยากาศการส ารวจสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเตรียมการจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
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บรรยากาศการต้องการเพ่ือเตรียมการจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที 

 

 
คณะกรรมการด าเนินโครงการและกลุ่มเยาวชนจากอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จังหวัดนครนายก 

 
การลงทะเบียนการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  

 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  
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บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  

 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  
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บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  

 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  
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บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  

 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  
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บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  

 

 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ วิทยากร และกลุ่มเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์  
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การลงทะเบียนการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
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บรรยากาศการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
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บรรยากาศการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
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บรรยากาศการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
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บรรยากาศการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
 

 
การมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
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การมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
 

 
หัวหน้าโครงการ วิทยากร และกลุ่มเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

หัวข้อ เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 
การลงทะเบียนการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  

 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  

 



- 25 - 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  

 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  
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บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  

 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  
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บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  

 

 
บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  
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บรรยากาศการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  

 

 
การมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  
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การมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  
 

 
หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการด าเนินโครงการ และกลุ่มเยาวชนจากอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  
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กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ จังหวัดนครนายก - อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 
บรรยากาศการสอบถามข้อมูลกลุ่มเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ 

เพ่ือการประเมินและติดตามผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
 

 
บรรยากาศการสอบถามข้อมูลกลุ่มเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ 

เพ่ือการประเมินและติดตามผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
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บรรยากาศการสอบถามข้อมูลกลุ่มเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ 

เพ่ือการประเมินและติดตามผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
 

 
บรรยากาศการสอบถามข้อมูลกลุ่มเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ 

เพ่ือการประเมินและติดตามผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
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บรรยากาศการสอบถามข้อมูลกลุ่มเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ 

เพ่ือการประเมินและติดตามผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที  
 

 
คณะกรรมการด าเนินโครงการและกลุ่มเยาวชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ  
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เอกสารแนบ 
1. หนังสือขออนุม้ติโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน (จังหวัดนครนายก - อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่).pdf 
2. ค าสั่ง มศว ที่ 34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้าง

องค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่).pdf 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรม การอบรม เรื่อง การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์.pdf 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรม การอบรม เรื่อง เรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Windows และก.pdf 
5. แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ อ าเภอแม่

แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.pdf 
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