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ค าน า 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด ำเนินกิจกรรมบริกำรวิชำกำรอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือตอบสนองภำรกิจของมหำวิทยำลัย และสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนโครงกำร 1 จังหวัด 1 
มหำวิทยำลัย โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 เป็นบริกำรวิชำกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครนำยก มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ด้ำนกำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุง
และอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และเพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้น ำ
ท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน 
Presentation ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่
ชุมชน ระยะที่ 3 เพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต่อยอดหรือพัฒนำส่วนที่ขำดใน
กำรด ำเนินงำนต่อไป 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
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 หนา้ 1 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้

และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน  โดยมีการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ จัง หวัด
นครนายก และจังหวัดสระแก้ว ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบด้านไอซีที โดยร่วมกับคณะและสาขาที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการเกี่ยวกับด้านไอซีทีเพ่ือถ่ายทอดความรู้
และการพัฒนาไอซีทีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ให้
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีด
ความสามารถด้านไอซีที  ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้จากการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ส าหรับ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความต้องการในการติดตั้งและใช้งานคอมพิวเตอร์เสมือน การส ารอง
ข้อมูลด้วยระบบคลาวด์  การกู้คืนข้อมูล  การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมช่วยเหลือระยะไกล โดยการจัดการและ
ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง มีการน าความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาต่อยอดกับความรู้เดิมให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งยังน าเสนอให้มีแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ให้มีศักยภาพในการเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
และสนับสนุนนโยบายจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ โดยการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 
(CMS)  เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน แหล่งค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้แก่ประชาชน  

ส านักคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความส าคัญของการน าไอซีทีมาใช้ในการส่งเสริมนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สามารถ
ประยุกต์ไอซีที หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 โดยเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนกำร
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที ่1 กำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook  
กิจกรรมที ่2 กำรบ ำรุงรักษำโน้ตบุ๊กอย่ำงมืออำชีพ 
กิจกรรมที ่3 Ideas to Create Interesting Presentation 

ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครนำยก  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ด้ำนกำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุง
และอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน Presentation 

  



 

 หนา้ 2 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ผลผลิต 

ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 

ชื่อโครงการ  

โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 

หน่วยงาน 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร หัวหน้าโครงการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์ กรรมการ 
3. อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 
4. อาจารย์ธานินทร์  ดวงจันทร์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กรรมการ 
5. นายสุริยกมล  ยะแสง  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กรรมการ 
6. อาจารย์อาคม  ม่วงเขาแดง (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กรรมการ 
7. อาจารย์พิชญา  ชัยปัญญา (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กรรมการ 
8. นายธนรรณพ  อินตาสาย กรรมการ 
9. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง กรรมการ 
10. นางชูศรี  เชาวนารมย์ กรรมการ 
11. นายอ านาจ นิ่มนวล กรรมการ 
12. นายจักรพันธ์  อินสุด กรรมการ 
13. นางสาวจุฬารัตน์  จ าชาติ กรรมการ 
14. นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ กรรมการ 
15. นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ กรรมการ 
16. นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 หนา้ 3 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2560 - 30 มิถุนำยน  2561 

สถานที่ด าเนินงาน 

จังหวัดนครนำยก 

งบประมาณ  

ได้รับจัดสรรโดยใช้เงินรำยได้ (เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล) จ านวน 137,800.00 บาท 
 ใช้จ่ำยจริง จ านวน 97,299.38 บาท 
 คงเหลือ จ านวน  40,500.62 บาท 

ผลการด าเนินงาน 

  ยงัไมเ่ริ่มด าเนินการเน่ืองจาก_______________________________________________ 

 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยไดด้ าเนินงานต่างๆ แลว้ ดงัน้ี________________________ 

 ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ โดยมีผลด ำเนินงำนต่ำงๆ แล้ว ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ตำมตัวชี้วัดโครงกำร (กรุณำแนบหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินในภำคผนวก) 

วิธีการด าเนินโครงการ 
โครงกำรได้จัดท ำแผนด ำเนินงำนตำมวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

1. ขั้นวางแผน (Plan) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้
1.1) จัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและรำยละเอียด  มกรำคม 2561 

1.2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร มกรำคม 2561 
1.3) จัดประชุมคณะกรรมเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน มกรำคม 2561 

1.4) ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรดำ้นไอซีที เพื่อก ำหนดหลักสตูรอบรม มกรำคม 2561 

2. ขั้นด าเนินงาน (Do) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้ 

2.1) น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน พฤศจิกำยน 2559 
2.2) จัดประชุมช้ีแจงเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้หน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ กุมภำพันธ์ 2561 
2.3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ตำมหลักสตูรที่ได้จำกผลกำรส ำรวจ กุมภำพันธ์ - มีนำคม 2561 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้
3.1) กำรตดิตำมผลกำรน ำควำมรูไ้ปใช้ พฤษภำคม 2561 

4. ขั้นปรับปรุง (Action) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้
4.1) สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่ บก. มิถุนำยน 2561 
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รายละเอียดข้อมูล 
- ข้อมูลผู้เข้ำรับกำรอบรม / เข้ำร่วมโครงกำร 

กิจกรรมที ่ หลักสูตร / หัวข้อ (วันที่จัดกิจกรรม) 
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
1. กำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook 

(วันท่ี 13 - 14 มีนำคม 2561) 
28 คน 

2. กำรบ ำรุงรักษำโน้ตบุ๊กอย่ำงมืออำชีพ  
(วันท่ี 15 - 16 มีนำคม 2561) 

35 คน 

3. Ideas to Create Interesting Presentation  
(วันท่ี 23 กุมภำพันธ ์2561) 

17 คน 

รวมท้ังหมดผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน 

- เนื้อหำกำรอบรม 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศำสตร์ เห็นควำมส ำคัญของกำรน ำไอซีทีมำใช้ในกำรส่งเสริม

นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครนำยก สำมำรถประยุกต์ไอซีที หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะในกำรใช้ประโยชน์จำกไอซีทีเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจึงจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 โดยเผยแพร่
ควำมรู้ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที ่1 กำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook 
1. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

 หลักกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ 

 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และหน้ำที่ของอุปกรณ์ 
2. กำรดูแลรักษำ และกำรประกอบติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย 

 กำรท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 กำรท ำควำมสะอำดเมำส์และคีย์บอร์ด 

 กำรท ำควำมสะอำดเครื่องอ่ำน CD-DVD ด้วยแผ่นและน้ ำยำท ำควำมสะอำด 

 กำรก ำจัดฝุ่นละอองภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 กำรท ำควำมสะอำดแรมและกำร์ดจอ 

 กำรตรวจสอบระบบสำยไฟเชื่อมต่อต่ำง ๆ ภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์  

 กำรตรวจสอบระบบพัดลมระบำยควำมร้อนต่ำง ๆ ภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 กำรถอดและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. กำรเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบรนด์เนม และกำรซื้อเครื่องประกอบโดยกำรน ำมำประกอบเอง 

ประกอบด้วย 

 กำรจัดคุณลักษณะเฉพำะคอมพิวเตอร์ 

 กำรเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับรำคำ 
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4. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 

 ซอฟต์แวร์ หมำยถึงอะไร 

 ประเภทของซอฟต์แวร์ 
5. ควำมรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติกำร Windows ประกอบด้วย 

 สเปคขั้นต่ ำในกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 10,8.1,7 

 ตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม CPU-Z 

 วิธีสร้ำงแผ่นบู๊ต Windows 10 Pro จำก USB Drive 
6. กำรติดตั้ง และกำรดูแลรักษำซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 

 ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Pro 

 กำรตรวจสอบไดรเวอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 กำรติดตั้งโปรแกรมประจ ำเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 กำรอัพเดทโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรไมโครซอฟต์วินโดว์ให้เป็นปัจจุบัน 

 กำรอัพเดทซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสให้เป็นปัจจุบัน (Windows Defender) 

 วิธีกำร Backup - Restore ระบบปฏิบัตกำร Windows 10 Pro 

 กำรลบไฟล์ขยะที่ไม่ต้องกำร (delete temp) 

 กำรจัดเรียงไฟล์ในระบบปฏิบัติกำรไมโครซอฟต์วินโดวส์ (defregment) 

 กำรตรวจเช็คฮำร์ดดิสก์เพ่ือหำควำมเสียหำยโดยกำรใช้โปรแกรมสแกนดิสก์ 

 กำรติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ส ำนักงำน เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ 

 กำรแชร์ไฟล์และแชร์เครื่องพิมพ์ในส ำนักงำน 
กิจกรรมที ่2 กำรบ ำรุงรักษำโน้ตบุ๊กอย่ำงมืออำชีพ 
1. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 หลักกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ Notebook 

 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ Notebook  และหน้ำที่ของอุปกรณ์ 
2. กำรดูแลรักษำ และกำรประกอบติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 กำรท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 

 กำรท ำควำมสะอำดคีย์บอร์ด Notebook 

 กำรท ำควำมสะอำดเครื่องอ่ำน CD-DVD ด้วยแผ่นและน้ ำยำท ำควำมสะอำด 

 กำรก ำจัดฝุ่นละอองภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 

 กำรท ำควำมสะอำดแรมและกำร์ดจอ Notebook 

 กำรตรวจสอบระบบสำยไฟเชื่อมต่อต่ำง ๆ ภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์  Notebook 

 กำรตรวจสอบระบบพัดลมระบำยควำมร้อนต่ำง ๆ ภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 

 กำรถอดและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook   
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3. กำรเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบรนด์เนม และกำรซื้อเครื่องประกอบโดยกำรน ำมำประกอบเอง 

 กำรจัดคุณลักษณะเฉพำะคอมพิวเตอร์ Notebook  

 กำรเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook กับรำคำ 

 เรียนรู้กำรใช้งำน Multimiter ใน Function ต่ำง ๆ และเรียนรู้กำรใช้เครื่องมือส ำหรับซ่อม Main 
board 

 เทคนิคกำรใช้เครื่องมือตรวจซ่อม เช่น 
- หัวแร้ง  - Hot Air (เครื่องเป่ำลมร้อน) 

- ตัวดูดตะกั่ว  -  Flux (น้ ำยำประสำน) เป็นต้น 

 กำรอ่ำน Flow Chart Main board ยี่ห้อ/รุ่น ต่ำง ๆ 

 ตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม CPU-Z 

 กำรเรียนรู้ Function ของอุปกรณ์ทุกชนิดภำยใน Main board 

 กำรเรียนรู้ Function ของ CPU RAM VGA I/O Device Super I/O CMOS/BIOS Chipset   

Battery/Jumper Clear CMOS Clock 

 กำรเรียนรู้วงจรไฟ ทุกอุปกรณ์ภำยใน Main board 

 เทคนิคกำรตรวจเช็ค Line วงจร ภำยใน Main board แต่ละรุ่น 

 เทคนิคกำรตรวจเช็คอำกำรเสียของอุปกรณ์ภำยใน Mainboard เช่น Capacitor, MOS FET - 

R L C 

 เทคนิคกำรตรวจเช็ควงจรไฟทุกต ำแหน่ง ภำยใน Main board เช่น วงจรไฟของ CPU, RAM, 

VGA, CMOS/BIOS, PW SW, Crystal Oscillator เป็นต้น 

 กำรประกอบ Note Book ในรูปแบบต่ำง ๆ 

 กำรประกอบ CPU และพัดลมระบำยควำมร้อน 

 กำรประกอบเมนบอร์ด กำรประกอบกำร์ดต่ำง ๆ 

  กำรประกอบจอภำพ กำรประกอบคีย์บอร์ด 

 เทคนิคกำรกำรต่อสำยแพจุดต่ำง ๆ เช่น สำยแพคีย์บอร์ด, จอ 

 เทคนิคกำรประกอบCase โนต้บุ๊ก เทคนิคกำรประกอบแรมยี่ห้อต่ำง ๆ 

  เทคนิคกำรประกอบฮำร์ดดิสก์ ยี่ห้อต่ำง ๆ 

 กำรตรวจสอบไดรเวอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
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กิจกรรมที ่3 Ideas to Create Interesting Presentation  
1. เทคนิคและหลักกำรออกแบบงำนน ำเสนอ 

ควำมรู้และเทคนิคในกำรออกแบบเนื้อหำให้มีควำมน่ำสนใจ ได้แก่ ขั้นตอนกำรจัดเตรียมเนื้อหำ วิธีกำร
จัดเรียงเนื้อหำ กำรเลือกใช้สื่อและรูปแบบอักษร กำรเลือกใช้ธีมและเทมเพลต กำรจัดวำงข้อควำม กำรเลือกใช้สีเพ่ือ
กระตุ้นควำมสนใจ กำรเลือกลักษณะของกำรแสดงวัตถุบนภำพนิ่ง กำรเลือกใช้แผนภูมิ/ตำรำง  รวมทั้งวิธีกำรน ำเสนอ
งำนอย่ำงมืออำชีพ  

2. เครื่องมือส ำหรับสร้ำงและออกแบบงำนน ำเสนอ 
แนะน ำเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำงและออกแบบงำนน ำเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint, Google 

Slides เครื่องมือส ำหรับเผยแพร่งำนน ำเสนอบนเว็บไซต์ ได้แก่ SlideShare, Google Drive เครื่องมือที่ช่วยในกำร
ออกแบบเพ่ือเลือกสีที่จะน ำมำใช้ เช่น Adobe Color CC, PHOTOCOPA, COPASO เป็นต้น รวมถึงแนะน ำเว็บไซต์
แหล่งรวมรูปภำพที่สำมำรถน ำมำใช้ในงำนน ำเสนอได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

3. กำรใช้โปรแกรมส ำหรับสร้ำงงำนน ำเสนอ (Microsoft PowerPoint) 
3.1 ควำมรู้เบื้องต้นส ำหรับกำรใช้งำนโปรแกรม ได้แก ่

- กำรติดตั้งรูปแบบอักษรแบบเฉพำะ 
- รูปแบบไฟล์ที่สร้ำงจำกโปรแกรม Microsoft PowerPoint   
- กำรสร้ำง/กำรบันทึกไฟล์น ำเสนอ  
- แถบเครืองมือหรือชุดค ำสั่งใน Tab และ Ribbon  
- มุมมองสไลด์ในแบบต่ำง ๆ 

3.2 เรียนรู้กำรใช้เครื่องมือในกำรสร้ำงและปรับแต่งภำพนิ่ง ได้แก่  
- กำรปรับแต่งเทมเพลตภำพนิ่ง 
- กำรปรับแต่งเค้ำโครงภำพนิ่ง 
- กำรปรับแต่งธีม 
- กำรปรับแต่งภำพนิ่ง กำรจัดเรียงล ำดับภำพนิ่ง และกำรท ำ slide transition 
- กำรปรับแต่งรูปแบบอักษรและข้อควำมบนภำพนิ่ง 
- กำรปรับแต่งและกำรเพ่ิมลูกเล่นให้กับวัตถุต่ำง ๆ เช่น รูปภำพ (picture), รูปร่ำง (shape)  

บนภำพนิ่ง 
- กำรใช้ SmartArt 
- กำรแทรกวิดีโอลงบนภำพนิ่ง 
- กำรใช้ Slide Master ในกำรก ำหนดรูปแบบและจัดวำงองค์ประกอบของวัตถุบนภำพนิ่ง 
- กำรสั่งพิมพ์งำนแบบ handouts, notes, และ outlines 
- กำรตั้งค่ำกำรน ำเสนอ  



 

 หนา้ 8 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงกำรให้องค์ควำมรู้ด้ำนทักษะในกำร

ใช้ประโยชน์จำกไอซีทีเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม 
โดยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงกำร ดังนี้ 

วัตถุประสงค/์ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้ำนกำรดูแล
รักษำซ่อมบ ำรุงและกำรอัพเกรด
คอมพิวเตอร์ Notebook และ PC 

 
ร้อยละ 

 
85 

 
93.07 

2. เพื่อให้นกัเรียน ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน Presentation 

ร้อยละ 85 83.08 

ตัวชี้วัดของโครงการ : 
1. จ ำนวนกำรจัดอบรม 

 
ครั้ง 

 
3 

 
กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้ำนไอซทีีให้แก่นักเรียน 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำ
ชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครนำยก ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์ 
โดยมกีิจกรรม 3 กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมที่ 1 : กำรดูแลรักษำซอ่มบ ำรุงและ

อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ 
Notebook (ระหว่ำงวันที่  13 - 14  มีนำคม  2561) 

2. กิจกรรมที่ 2 : กำรดูบ ำรุงรักษำโน้ตบุ๊กอย่ำงมือ
อำชีพ (ระหว่ำงวันท่ี  15 - 16  มนีำคม  2561) 

3. กิจกรรมที่ 3 : Ideas to Create Interesting 
Presentation (วันท่ี  23  กุมภำพันธ์  2561) 

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร คน 60 80.00  

3. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ร้อยละ 95 89.80 

4. จ ำนวนงำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสรจ็ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ร้อยละ 85 100.00 

5. ผู้รับบริกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได ้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

ร้อยละ 85 89.62 
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การวเิคราะหข์อ้มลู 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ได้จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม ส ำหรับนักเรียน ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก โดย
สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรจำกกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมได้ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
คิดแป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

แปลผล 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1  
เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้ำนกำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุงและกำรอัพเกรด
คอมพิวเตอร์ Notebook และ PC 

กิจกรรมที่ 1. 
ท่ำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและ
แนวคิดด้ำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณค์อมพิวเตอร์ กำร
ดูแลรักษำซ่อมบ ำรุง อัพเกรดเครือ่งคอมพิวเตอร์ 
PC และ Notebook 

 
4.67 

 
93.33 

 
มำกทีสุ่ด 

 
85.00 

 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรมที่ 2. 
ท่ำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร 
แนวคิด และกำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

 
4.64 

 
92.80 

 
มำกที่สุด 

 
85.00 

 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค ์ข้อ 1 4.65 93.04 มำกที่สุด 85.00 สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อ 2  
เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจดำ้น Presentation 

กิจกรรมที่ 3. 
ท่ำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและ
แนวคิดของกำรน ำเสนอผลงำน 

 
4.15 

 
83.08 

 
ปำนกลำง 

 
85.00 

 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค ์ข้อ 2 4.15 83.08 ปำนกลำง 85.00 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ซึ่งได้มำจำกผลกำรประเมินของผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 พบว่ำ นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้น ำท้องถิ่น 
ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้ำนกำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุงและกำรอัพเกรดคอมพิวเตอร์ Notebook และ PC อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.07 สูงกว่ำเป้ำหมำย โดยผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้รับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและแนวคิดด้ำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุง 
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.67 คิดเป็น
ร้อยละ 93.34 และผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร แนวคิด และกำรบ ำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 สูงกว่ำเป้ำหมำย  
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ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ข้อ 2 พบว่ำ นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้น ำ
ท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน Presentation 
อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.08 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย โดยผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้รับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและแนวคิดของกำรน ำเสนอผลงำน อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.08 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
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แผนภูมิแสดงสรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ข้อ 3) 

รายการประเมิน 
กิจกรรม

ที่ 1 
กิจกรรม

ที่ 2 
กิจกรรม

ที่ 3 
ค่าเฉลี่ย

รวม 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

(ร้อยละ) 
ระดับ เป้าหมาย แปลผล 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดโครงการ 

1. เนื้อหาสาระของการอบรม
สอดคล้องกับหัวข้อตามโครงการ 

 4.67   4.64   4.15   4.49  89.76 มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

2. การประชาสมัพันธ์/การติดต่อ
ประสานงาน 

 4.48   4.36   4.23   4.36  87.14 มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

3. สื่อ/เอกสารประกอบการจดั
โครงการมคีวามเหมาะสม 

 4.67   4.48   4.23   4.46  89.21 มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ด้านวิทยากร 

4. วิทยากรมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเป็นอย่างด ี

4.90 4.64 4.23 4.59 91.81 มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้ฟังเข้าใจ 

4.81 4.64 3.85 4.43 88.64 มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

6. วิทยากรสามารถในการตอบ
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและตรง
ประเด็น 

4.81 4.68 4.08 4.52 90.45 มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ด้านอื่น ๆ 

7. เนื้อหาสาระของโครงการเป็น
ประโยชนส์อดคล้องกับความ
ต้องการ 

 4.71   4.68   4.08   4.49   89.78  มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

8. ระยะเวลาการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม 

 4.48   4.52   4.15   4.38   87.69  มาก 95 ต่ ากวา่
เป้าหมาย 

9. สถานท่ีจัดโครงการมีความ
เหมาะสม 

 4.62   4.68   4.46   4.59   91.74  มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

10. อุปกรณ์และเครื่องมือมีความ
ทันสมัย 

 4.71   4.60   4.46   4.59   91.81  มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ค่ำเฉลี่ยรวมควำมพึงพอใจ  4.69   4.59   4.19   4.49   89.80  มาก 95 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่

ชุมชน ระยะที่ 3 พบว่ำ โดยภำพรวมผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.49 
คิดเป็นร้อยละ 89.80 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย โดยเมื่อพิจำรณำตำมรำยข้อ พบว่ำ ทุกข้ออยู่ในระดับมำก และต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย ซึ่งรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยำกรมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเป็นอย่ำงดี  และอุปกรณ์และ
เครื่องมือมีควำมทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.81 รองลงมา คือ สถานที่จัดโครงการมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.74 ส ำหรับรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ กำร
ประชำสัมพันธ์/กำรติดต่อประสำนงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 91.81 รองลงมา คือ ระยะเวลำกำร
จัดโครงกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.69  
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แผนภูมิแสดงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ
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แผนภูมิแสดงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แยกรายข้อ

1. เนื้อหาสาระของการอบรมสอดคลอ้ง
กับหัวข้อตามโครงการ
2. การประชาสัมพันธ์/การติดตอ่
ประสานงาน
3. สื่อ/เอกสารประกอบการจัดโครงการมี
ความเหมาะสม
4. วิทยากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เป็นอย่างดี
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้ฟังเข้าใจ
6. วิทยากรสามารถในการตอบปัญหาได้
อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
7. เนื้อหาสาระของโครงการเป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ
8. ระยะเวลาการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม
9. สถานท่ีจัดโครงการมีความเหมาะสม

10. อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัย
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- ผู้รับบริกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ข้อ 5) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
คิดแป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

แปลผล 

กิจกรรมที่ 1 
ท่ำนคิดว่ำจะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับกำรกำร
อบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรเรียนหรือกำร
ท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 

 
4.62 

 
92.38 

 
มำกที่สุด 

 
85.00 

 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดร้ับไปใช้เพื่อกำรดูแล
รักษำซ่อมบ ำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
และ Notebook อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.62 92.38 มำกท่ีสุด 85.00 สูงกว่ำเป้ำหมำย 

คำ่เฉลี่ยรวมของกิจกรรมที่ 1 4.62 92.38 มำกท่ีสุด 85.00 สูงกว่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรมที่ 2 
ท่ำนคิดว่ำจะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับกำรกำร
อบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรเรียนหรือกำร
ท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 

 
4.64 

 
92.80 

 
มำกที่สุด 

 
85.00 

 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดร้ับไปใช้เพื่อกำร
บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.56 91.20 มำก 85.00 สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ค่ำเฉลี่ยรวมของกิจกรรมที่ 2 4.60 92.00 มำกที่สุด 85.00 สูงกว่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรมที่ 3 
ท่ำนคิดว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รบัจำกกำรอบรม
ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนหรือกำร
ท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 

 
4.38 

 
87.69 

 
มำก 

 
85.00 

 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดร้ับจำกกำรอบรมไปใช้
เพื่อกำรน ำเสนอผลงำนท่ีมปีระสิทธิภำพ 

4.08 81.54 ปำนกลำง 85.00 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

ค่ำเฉลี่ยรวมของกิจกรรมที่ 3 4.23 84.62 มำก 85.00 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

ค่าเฉลี่ยรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ข้อ 5 4.53 90.51 มากที่สุด 85.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย
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ผลกำรประเมนิในส่วนของผู้รับบริกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 สำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พบว่ำ โดยภำพรวมผู้รับบริกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.51 สูงกว่ำเป้ำหมำย โดยเมื่อพิจำรณำตำมรำย
กิจกรรม พบว่ำ กิจกรรมที่ 1 : กำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.38 สูงกว่ำเป้ำหมำย รองลงมำ คือ 
กิจกรรมที่ 2 : กำรบ ำรุงรักษำโน้ตบุ๊กอย่ำงมืออำชีพ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 
92.00 สูงกว่ำเป้ำหมำย และกิจกรรมที่ 3 : Ideas to Create Interesting Presentation อยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.62 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย 
ร้อยละ  60.00 - 68.00 หมำยถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ  68.01 - 76.00 หมำยถึง  อยู่ในระดับน้อย 
ร้อยละ  76.01 - 84.00 หมำยถึง  อยู่ในระดับปำนกลำง 
ร้อยละ  84.01 - 92.00 หมำยถึง  อยู่ในระดับมำก 
ร้อยละ  92.01 – 100.00 หมำยถึง  อยู่ในระดับมำกที่สุด 

ข้อเสนะแนะเพ่ิมเติม 
- เป็นกำรอบรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงมำก เนื่องจำกให้โอกำสผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกกลุ่มวิชำชีพ 
- เห็นควรจัดท ำโครงกำรดี ๆ แบบนี้อีก 
- อยำกให้เพ่ิมหัวข้อในกำรแสดงควำมคิด กำรน ำเสนอรูปแบบกำรสื่อสำร เป็นกำรฝึกวิสัยทัศน์ ในกำร

น ำเสนอ ได้ดี 
- อยำกให้เพิ่มช่องทำงกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆมำกกว่ำกำรใช้ระบบ IT  
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แยกรายข้อ

สามารถน าความรู้ที่ได้รบัจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนหรือการท างานและชีวิตประจ าวัน

สามารถน าความรู้ที่ได้รบัจากการอบรมไปใช้อย่างมีประสทิธิภาพ
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ผลกระทบของชุมชนหลังจากการด าเนินการโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 
ผลกระทบต่อองค์กรตนเอง 
เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานเห็นความส าคัญของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริม แนวคิด 

หลักการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพ่ือการปฏิบัติงา เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้เพ่ือการแบ่งปัน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

ผลกระทบต่อชุมชนที่ให้บริการ (ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในโครงการ) 
ด้านเศรษฐกิจ 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครนายกสามารถยกระดับความรู้และความเข้าใจไปใช้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตลอดเวลา 

ด้านสังคม 
ให้ความส าคัญกับความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และน าประโยชน์จากความรู้นั้นไป

ใช้ในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครนายกในการเผยแพร่ต่อไปในชุมชน โดยบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และช่วยยกระดับศักยภาพความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ท าให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในชุมชนมากขึ้น 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ในชุมชน เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครนายก สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลประเมินการบูรณาการ 

ผลประเมินการบูรณาการกับด้าน  การเรียน   งานวิจัย  ศิลปวัฒนธรรม  อ่ืนๆ .......... 

พบว่า  บรรลุ   ไม่บรรลุ  
ประเมินผลโดย ในปี พ.ศ. 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีที

แก่ชุมชน ระยะที่ 3 มีการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่ วยงาน
ภายนอก ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก เข้ามาร่วมกิจกรรมอบรมทางด้านไอซีที จ านวน 
3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook 
กิจกรรมที่ 2 : การดูบ ารุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 3 : Ideas to Create Interesting Presentation 

ปัญหาที่พบในการบูรณาการ คือ 

-  ไม่มี  
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ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  โครงการด าเนินงานในปีแรก 

ล าดับ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

1 มีผู้สนใจและเข้าร่วมการอบรมโดยที่ไม่ได้
แจ้งชื่อเข้ามาจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครนายก ท าให้หนังสือ
ประกอบการอบรมและกระเป๋าส าหรับใส่
เอกสารไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมที่เพ่ิมขึ้น จึงท าให้เกิดปัญหาในการ
จัดซื้อวัสดุเพ่ิมเติม 
 

ในการประชาสัมพันธ์โครงการต้องระบุรายละเอียด
โครงการอย่างชัดเจน เช่น 
- ไม่รับสมัครหรือจองทางโทรศัพท์ 
- พิจารณารับสมัครตามล าดับก่อนหลัง โดยถือ

ตามการส่งเอกสารใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
ครบถ้วน อนึ่ง ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเต็มตาม
จ านวนที่หน่วยงานก าหนดไว้ก่อน การปิดรับ
สมัคร หน่วยงานจะปิดรับสมัครทันที 

- เมื่อผู้เข้ารับการอบรมส่งเอกสารการสมัคร
มาแล้ว ยังไม่ถือว่าท่านได้เข้ารับการอบรม ท่าน
จะต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
จึงจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จ
สมบูรณ์ 

2 ต้องด าเนินการจัดท าประกาศนียบัตรเพ่ิม
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมาเพ่ิม ได้รับตาม
เวลาทีก าหนดในวันสิ้นสุด ถ้ามีการส่งกลับ
ไปยังผู้เข้าอบรมจะท าให้เกิดค่าใช้จ่าย  
ซึ่งโครงการมิได้จัดตั้งงบประมาณไว้ 

แจ้งในการประชาสัมพันธ์และในวันที่อบรม  
เช่น ติดประกาศให้ผู้เข้ารับการอบรมมาติดต่อ 
ขอรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ส านักคอมพิวเตอร์ 
มศว องครักษ์ 

 โครงการด าเนินงานเป็นปีที่ 2  
แนวทางการพัฒนาจากโครงการเดิม (กรณีมีโครงการที่เคยจัดแล้ว) ที่น ามาปรับปรุงในโครงการนี้ คือ  
1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ มี

ความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และจากแนวการปรับปรุงในโครง
เดิม คือ การฝึกปฏิบัติการซึ่งผู้อบรมต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในโครงการระยะที่ 2 ส านัก
คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมที่ มศว  องครักษ์ จึงท าให้ผู้เข้าอบรมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติ
ตามท่ีวิทยากรทุกคน  

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ควรเพ่ิม
จ านวนวันอบรมจากเดิม 2 วัน เป็น 5 วัน เนื่องจากเนื้อหาประกอบการอบรมมีความต่อเนื่องกันถ้า
สอนไม่ครบตามเนื้อหา การน าไปใช้จะด าเนินการไม่สมบรูณ์   
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 โครงกำรด ำเนินงำนเป็นปีที่ 3 
แนวทำงกำรพัฒนำจำกโครงกำรเดิม (กรณีมีโครงกำรที่เคยจัดแล้ว) ที่น ำมำปรับปรุงในโครงกำรนี้ คือ  
1. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้กับผู้สนใจ ผู้จัดโครงกำรได้ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ส่งบุคลำกร

เข้ำร่วมโครงกำรและเชิญชวนผู้สนใจภำยในชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัดนครนำยก ไปถึงยังหน่วยงำน
ท้องถิ่นต่ำง ๆ ในจังหวัดนครนำยก และประชำสัมพันธ์เพ่ิมเติมทำงสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค รวมถึง
กำรติดตำมผ่ำนทำงโทรศัพท์เพื่อเชิญชวนและขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท้องถิ่นต่ำง ๆ นอกจำกนี้ 
คณะผู้จัดโครงกำรยังเพ่ิมกลุ่มเป้ำหมำย โดยเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน/นักศึกษำของจังหวัดนครนำยก 
โดยติดต่อประสำนงำนไปยังสถำบันกำรศึกษำโดยตรง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยำวชนภำยในจังหวัด
นครนำยกมีศักยภำพด้ำนไอซีทีเพ่ือกำรปฏิบัติงำนและกำรประกอบอำชีพ 

2. เนื้อหำและกระบวนกำรจัดกำรอบรมในครั้งนี้มีทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จะได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริง โดยทีมวิทยำกรเป็นบุคลำกรผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมช ำนำญในสำยงำน นอกจำกนี้ยังน ำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง มำ
ใช้ในภำคปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ทดลองปฏิบัติเหมือนกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรประกอบ
อำชีพจริง 

3. สถำนที่ที่ใช้จัดกำรอบรมเป็นสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสม โดยคณะผู้จัดโครงกำรได้จัดกำรอบรมครั้งนี้
ที่ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ของส ำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ เนื่องจำกเป็นสถำนที่ที่มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกครบครัน มีอุปกรณ์ทำงคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีสภำพแวดล้อมที่สำมำรถ
ส่งเสริมบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ จากผลการประเมินโครงการ 

กำรก ำหนดแผนงำนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือควำมเหมำะสมต่อไป มีกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรน ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ไปพัฒนำกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริงและในชีวิตประจ ำวันได้ อีกทั้งกำรใช้
ประโยชน์จำกไอซีทีเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ข้อเสนอแนะส าหรับประธานโครงการ/ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... .............. 
................................................................................................................................................................................. 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมภพ  รอดอัมพร) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 

โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
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แบบติดตามความพร้อมของโครงการ (FM_บก 002) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 
  

วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ใช้จ่ายไป 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของโครงการ 25,000.00 17,228.13 

กิจกรรมที่ 1 : กำรดูแลรักษำซ่อมบ ำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook 

 วันที่  13 – 14  มีนำคม  2561 38,500.00 30,006.25 

กิจกรรมที่ 2 : กำรบ ำรุงรักษำโน้ตบุ๊กอย่ำงมืออำชีพ 

 วันที่  15 – 16  มีนำคม  2561 38,500.00 31,406.25 

กิจกรรมที่ 3 : Ideas to Create Interesting Presentation 

 วันที่  23  กุมภำพันธ์  2561 21,500.00 15,678.75 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,800.00 2,980.00 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 3,500.00 - 

รวม 137,800.00 97,299.38 
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แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ 

  



 

 

หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการบูรณาการ 
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มคอ.3 วิชาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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แบบประเมินโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรบ 
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ภาพกิจกรรม 

กจิกรรมที่ 1 : การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook 
(วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2561) 
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กิจกรรมที่ 2 : การบ ารุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ (วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561) 
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กิจกรรมที่ 3 : Ideas to Create Interesting Presentation (วันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2561) 
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ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 ลงชื่อ .............................................................ประธำนโครงกำร 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมภพ  รอดอัมพร) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
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