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ค าน า 

ส ำนกัคอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดด้ ำเนินกิจกรรมบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี 

เพื่อตอบสนองภำรกิจของมหำวทิยำลยั และสรำ้งงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนโครงกำร 1 จงัหวดั 1 มหำวทิยำลยั โครงกำร

พฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 เป็นบริกำรวชิำกำรที่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก  มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจทำงดำ้น

คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ ดำ้นกำรพฒันำเว็บไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเว็บไซต ์(CMS) 

เพื่อใหน้ักเรียน ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั

นครนำยก มคีวำมรู ้ทกัษะและฝึกปฏิบตัิงำนในกำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอรอ์ย่ำงมอือำชีพ ดำ้นกำรพฒันำ

เว็บไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเว็บไซต์ (CMS ส ำนักคอมพิวเตอรจ์ึงไดจ้ดัท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำน

โครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 เพื่อเป็นขอ้มลูสะทอ้นกลบัไปยงัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งและต่อ

ยอดหรอืพฒันำส่วนทีข่ำดในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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สว่นที่ 1 โครงการที่ขออนุมตัิ 

                                     โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทแีกชุ่มชน ระยะที่ 2 

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

หน่วยงาน    ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

ช่ือโครงการ โครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชมุชน ระยะที ่2 

ลกัษณะโครงการ   โครงกำรใหม่ 

 โครงกำรต่อเน่ือง ปีที ่พ.ศ. 2559 

ล าดบั ปญัหา อปุสรรค แนวทางการแกไ้ข/ปรบัปรุง 

1 มผูีส้นใจและเขำ้ร่วมกำรอบรมโดยที่ไม่ไดแ้จง้ชื่อเขำ้

มำจำกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก ท ำให ้

หนังสือประกอบกำรอบรมและกระเป๋ำส ำหรบัใส่

เอกสำรไม่เพียงพอกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้รบักำรอบรมที่

เพิม่ขึ้น จงึท ำใหเ้กดิปญัหำในกำรจดัซื้อวสัดุเพิม่เตมิ 

 

ในกำรประชำสมัพนัธ์โครงกำรตอ้งระบุรำยละเอียด

โครงกำรอย่ำงชดัเจน เช่น 

- ไมร่บัสมคัรหรอืจองทำงโทรศพัท ์

- พิจำรณำรบัสมคัรตำมล ำดบัก่อนหลงั โดยถือ

ตำมกำรส่งเอกสำรใบสม ัครที่กรอกสมบูรณ์

ครบถว้น อน่ึง ถำ้ผู เ้ขำ้รบักำรอบรมเต็มตำม

จ ำนวนที่หน่วยงำนก ำหนดไวก่้อน กำรปิดรบั

สมคัร หน่วยงำนจะปิดรบัสมคัรทนัท ี

- เมือ่ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมส่งเอกสำรกำรสมคัรมำแลว้ 

ยงัไม่ถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้รบักำรอบรม ท่ำนจะตอ้ง

ไดร้บักำรตอบกลบัจำกเจำ้หนำ้ที่อีกคร ัง้ จึงจะถอื

ว่ำกำรลงทะเบยีนของท่ำนเสรจ็สมบูรณ์ 

2 ตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำประกำศนียบตัรเพิ่มเพื่อใหผู้เ้ขำ้

รบักำรอบรมมำเพิ่ม ไดร้บัตำมเวลำทีก ำหนดในวนั

สิ้นสุด ถำ้มกีำรส่งกลบัไปยงัผูเ้ขำ้อบรมจะท ำใหเ้กิด

ค่ำใชจ่้ำย ซึง่โครงกำรมไิดจ้ดัต ัง้งบประมำณไว ้

แจ ้งในก ำรประชำส ัมพ ัน ธ์และใน ว ันที่ อ บ รม  

เช่น ติดประกำศใหผู้เ้ขำ้รบักำรอบรมมำติดต่อขอรบั

ใบประกำศนียบตัรไดท้ี่ส  ำนักคอมพิวเตอร์ มศว 

องครกัษ ์

3 อปุกรณใ์นกำรจดัฝึกอบรมไมเ่พยีงพอ เน่ืองจำกำรอบรมมกีำรแบ่งกลุ่มในกำรฝึกปฏบิตัิกำร

ซึ่งผูอ้บรมตอ้งกำรใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร ์ครบตำม

จ ำนวนของผูเ้ขำ้รบักำรอบรมเพื่อจะเป็นประโยชน์

อย่ำงยิ่ง ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมจะไดป้ฏิบตัิตำมวทิยำกร

บรรยำย ไปพรอ้มกนัหรือจดัที่ส  ำนกัคอมพิวเตอร ์

ของ มศว 

 

  



    

 หนา้ 5 

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 ์ดำ้นกำรพฒันำงำนบริกำรวชิำกำรเพือ่กำรพฒันำชมุชนและสงัคมอย่ำงย ัง่ยนื  

(1 จงัหวดั 1 มหำวทิยำลยั) 

 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็จติสำธำรณะของนิสติ 

 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็เศรษฐกจิพอเพยีง 

2 สนบัสนุนมำตรกำรส่งเสรมิประเดน็กำรลดควำมเหลือ่มล  ำ้ทำงสงัคม 

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

ครอบคลุมหลำยแผนงำนในโครงกำร โดยเนน้ควำมส ำคญัของแผนงำนทีต่รงประเด็นทีสุ่ด เรยีงล  ำดบั 1 2 3 4 

ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัดา้นการบรกิารวิชาการ 

มีการบูรณาการการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนกบัพนัธกจิอืน่ คอื  

 กำรเรยีนกำรสอน รำยวชิำ วศฟ 170 กำรเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

      (EE170 Computer Programming) 

 งำนวจิยั 

 กำรท ำนุบ  ำรุงศิลปวฒันธรรม 

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

*หมายเหต ุรำยละเอยีดกำรบูรณำกำรพนัธกจิตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 1  

(แบบก ำหนดกำร บูรณำกำรกบัพนัธกจิอื่น ๆ)  

  



    

 หนา้ 6 

การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือ 

ประเภทเครอืข่าย ลกัษณะความร่วมมือ 

ร่วมมอืกบัเครอืข่ำย ภำยใน มศว 
 

1. คณะวศิวกรรมศำสตร ์ บูรณกำรในพนัธกิจของมหำวทิยำลยัดำ้นเรียนกำรสอนตำม มคอ.3 : 

รหสัและชื่อรำยวิชำ วศฟ 170 กำรเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 

(EE 170 Computer Programming)  

โดยมอีำจำรยผู์ร้บัผดิชอบรำยวชิำและอำจำรยผู์ส้อน ดงัน้ี 

1. อ.ธำนินทร ์ ดวงจนัทร ์ อำจำรยผู์ร้บัผดิชอบรำยวชิำ 

2. นำยสุริยกมล ยะแสง  อำจำรยผู์ส้อน 

3. อ.อำคม  มว่งเขำแดง  อำจำรยผู์ส้อน 

4. ผศ.สมภพ  รอดอมัพร  อำจำรยผู์ส้อน 

5. อ.พชิญำ  ชยัปญัญำ  อำจำรยผู์ส้อน 

6. นิสติ 

ร่วมมอืกบัเครอืข่ำย ภำยนอก มศว 
 

1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

โรงเรียนในสงักดั องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั

นครนำยก 

1. นกัเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสงักดั 

องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก เขำ้ร่วมฝึกอบรมและ

ฝึกปฏบิตัทิกัษะทำงดำ้นไอซที ี

2. ผู ้น ำท ้อ งถิ่ น  ผู ้น ำชุม ชน  และบุค ลำกร 

องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก 

2. ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วน

จงัหวดันครนำยกเขำ้ร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบตัิท ักษะ

ทำงดำ้นไอซที ี

3. ทอ้งถิน่จงัหวดันครนำยก 3. ประสำนงำนองคก์ำรปกครองทอ้งถิ่นในกำรพฒันำศกัยภำพ

ทำงไอซทีแีละในกำรประชำสมัพนัธใ์นโครงกำร 

องคค์วามรูท้ี่คาดว่าจะไดร้บัจากโครงการที่ใหบ้ริการวิชาการ (องคค์วามรูท้ี่ผูจ้ดัโครงการไดร้บั) 

กำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืเพือ่กำรแบง่ปนั ถ่ำยทอดควำมรู ้กำรพฒันำทกัษะทำงดำ้นไอซทีี 

  



    

 หนา้ 7 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ (ระบบุุคคลหรอืองคก์รที่มีสว่นร่วมภายนอก) 

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ รอดอมัพร หวัหนำ้โครงกำร 

2. ผูช่้วยศำสตรำจำรยว์ชัรชยั  วริยิะสุทธวิงศ ์ กรรมกำร 

3. อำจำรยอ์รรณพ  โพธิสุข กรรมกำร 

4. อำจำรยธ์ำนินทร ์ ดวงจนัทร ์ (คณะวศิวกรรมศำสตร)์ กรรมกำร 

5. นำยสุริยกมล  ยะแสง  (คณะวศิวกรรมศำสตร)์ กรรมกำร 

6. อำจำรยอ์ำคม  มว่งแดง  (คณะวศิวกรรมศำสตร)์ กรรมกำร 

7. อำจำรยพ์ชิญำ  ชยัปญัญำ  (คณะวศิวกรรมศำสตร)์ กรรมกำร 

8. นำยธนรรณพ  อนิตำสำย กรรมกำร 

9. นำงสุธำทพิย ์ ผนวกสุข กรรมกำร 

10. นำงศิรศิศิเกษม  วจิติร กรรมกำร 

11. นำยวรเศรษฐ ์ ธนะคูณศรษฐ ์ กรรมกำร 

12. นำยจกัรพนัธ ์ อนิสุด กรรมกำร 

13. นำงสำวจฬุำรตัน ์ จ ำชำติ กรรมกำร 

14. นำยธนกฤต  อบุลวฒัน ์ กรรมกำร 

15. นำงสำวจติตมิำ  ช่ำงไม ้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

16. นำงสำวจนัทนำ หมืน่พนัธ ์ กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

หลกัการและเหตผุล  

 ตำมแผนยุทธศำสตร ์15 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3 สรำ้งองคค์วำมรูแ้ละ

พฒันำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มคุีณภำพเพื่อพฒันำชุมชน และสงัคมอย่ำงย ัง่ยืน  โดยมกีำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

และสงัคมเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนพนัธกิจของมหำวทิยำลยั ในพื้นที่เป้ำหมำย ไดแ้ก่ จงัหวดันครนำยก และ

จงัหวดัสระแกว้ ส ำนกัคอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงำนหลกัที่รบัผิด ชอบดำ้นไอซีที โดย

ร่วมกบัคณะและสำขำที่เกี่ยวขอ้งไดจ้ดัโครงกำรเกี่ยวกบัดำ้นไอซีทีเพื่อถ่ำยทอดควำมรูแ้ละกำรพฒันำไอซีทีแก่ชุมชน

อย่ำงต่อเน่ือง  อีกท ัง้ในปจัจุบนัเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชป้ฏรูิปกำรเรยีนรูใ้หน้กัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำ

ทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก ใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนรูใ้หเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด เพื่อใหเ้ป็นสงัคมแห่งกำรเรียนรู ้ยกระดบัขดีควำมสำมำรถดำ้นไอซีที  ใหม้ีกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง  

นอกจำกน้ีจำกกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน ส ำหรบั นกัเรียน ครู บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก มคีวำมตอ้งกำรในกำรตดิตัง้

และใชง้ำนคอมพิวเตอรเ์สมอืน กำรส ำรองขอ้มูลดว้ยระบบคลำวด ์ กำรกูค้ืนขอ้มูล  กำรติดตัง้และใชง้ำนโปรแกรม

ช่วยเหลอืระยะไกล โดยกำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชีพเป็นปจัจยัส ำคญัใน

กำรพฒันำกำรปฏบิตัิงำนเพื่อใหบ้รกิำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงท ัว่ถงึ มกีำรน ำควำมรูจ้ำกผูเ้ชี่ยวชำญมำต่อยอดกบัควำมรู ้

เดมิใหเ้พิม่ขึ้น เพื่อน ำไปใชใ้นกำรปฏบิตังิำนไดจ้ริงและในชวีติประจ ำวนัได ้รวมท ัง้ยงัน ำเสนอใหม้แีนวทำงกำรพฒันำกำร

ส่งเสริมใหผู้น้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน ใหม้ีศกัยภำพในกำรเสริมสรำ้งใหเ้ป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรูเ้พื่อรองรบัประชำคม
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อำเซียนและสนบัสนุนนโยบำยจงัหวดัอจัฉริยะตน้แบบ โดยกำรกำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำร

เวบ็ไซต ์(CMS)  เป็นกำรเผยแพร่ขอ้มลูหน่วยงำน แหลง่คน้หำขอ้มลูขำ่วสำรทีท่นัสมยัใหแ้ก่ประชำชน   

ส ำนกัคอมพิวเตอรแ์ละคณะวิศวกรรมศำสตร ์เห็นควำมส ำคญัของกำรน ำไอซทีีมำใชใ้นกำรส่งเสริมนกัเรียน 

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถงึผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถ

ประยุกตไ์อซที ีหรือแลกเปลีย่นเรียนรู ้ฝึกทกัษะในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซทีเีพื่อเตรยีมควำมพรอ้มกบักำรเปลีย่นแปลง

เทคโนโลย ีจงึไดจ้ดัโครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชมุชน ระยะที่ 2 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหน้กัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วน

จงัหวดันครนำยก  มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจทำงดำ้นคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ ดำ้นกำรพฒันำ

เวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) 

2. เพื่อใหน้กัเรียน ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วน

จงัหวดันครนำยก มคีวำมรู ้ทกัษะและฝึกปฏิบตัิงำนในกำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอรอ์ย่ำงมือ

อำชพี ดำ้นกำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 ระหว่ำงเดอืนพฤศจกิำยน 2559 - 30 มถินุำยน 2560 

สถานที่ด าเนินการ 

 ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ มศว องครกัษ ์

กลุ่มเป้าหมาย (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) จ ำนวน  87  คน 

ผูเ้ขำ้ร่วมภำยในหน่วยงำน/มหำวทิยำลยั 

1. คณำจำรย ์  จ ำนวน      7 คน 

2. บคุลำกร  จ ำนวน    10 คน 

3. นิสติ  จ ำนวน    10 คน 

 รวมท ัง้สิ้น  จ ำนวน    27 คน 

ผูเ้ขำ้ร่วมภำยนอกมหำวทิยำลยั (บคุคลทัว่ไป) 

1. นกัเรียน ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรยีน จงัหวดันครนำยก  จ ำนวน 60 คน 

ผูน้ ำทอ้งถิน่ ผูน้ ำชมุชน และบคุลำกร องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก 

   รวมท ัง้สิ้น      จ ำนวน 60 คน 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

กจิกรรม ก าหนดการ 

1.  จดัท ำแผนงำนและแนวปฏบิตั ิ

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59 

o จดัท  ำแผนกำรด ำเนนิโครงกำรและรำยละเอยีด 

o แต่งต ัง้คณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำร 

o จดัประชมุคณะกรรมเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

o ส ำรวจขอ้มลูควำมตอ้งกำรดำ้นไอซที ีเพือ่ก ำหนดหลกัสูตรอบรม 

2.  กำรจดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร  

 

ธ.ค. 59  – ก.พ. 60 

o น ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำวเิครำะหผ์ลเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

o จดัประชมุชี้แจงเพือ่สรำ้งควำมเขำ้ใจใหห้น่วยงำนหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทรำบ 

o จดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร ตำมหลกัสูตรทีไ่ดจ้ำกผลกำรส ำรวจ 

3.  ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ม.ีค. 60 

4.  กำรสรุปโครงกำร  

o สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ บก. ม.ิย. 60 

แผนการปฏบิตังิาน  

กจิกรรม 

ปี 2559 ปี 2560 

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 ำร่ำงและรำยละเอยีดโครงกำร X            

2. น ำ เส น อ ผู ้บ ริ ห ำร เพื่ อ ขอค วำม

เหน็ชอบในหลกักำรเบื้องตน้ 
X            

3. ปรบัรำยละเอียดโครงกำรตำมควำม

เหน็ชอบของผูบ้ริหำร 
X            

4. ขออนุมตัโิครงกำร  X           

5. ประสำนแผน วทิยำกร และ

ทรพัยำกรด ำเนินงำน 
 X           

Do 

6. ด ำเนินโครงกำร   X           

7. แ ต่ งต ั้ งคณ ะก รรมก ำรบ ริ ห ำร

โครงกำร 
 X           

8. จ ัด ป ร ะชุ ม คณ ะก รรม เพื่ อ ว ำ ง

แผนกำรด ำเนินงำน 
 X           
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กจิกรรม 

ปี 2559 ปี 2560 

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. 

9. ส ำรวจข อ้มู ลควำมต ้องกำร เพื่ อ

ก ำหนดหลกัสูตรอบรม 
 X           

10. น ำขอ้มูลที่ ไดม้ำวิเครำะห์ผลเพื่ อ 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 X           

11. จดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร     X        

Check 

12. ติดตำม ประเมินผลโครงกำร และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
     X       

13. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรน ำควำมรู ้

ไปใชป้ระโยชน ์
ภำยใน 30 วนั หลงัจำกด ำเนินโครงกำรเสร็จ 

Act 

14. ทบทวนปัญ ห ำข อ้ เสนอแนะใน

โครงกำร เพือ่ปรบัปรุงในปีถดัไป 
      X X     

ตวัช้ีวดั  

1.1  ผลผลติ (Out put) (ตวัช้ีวดั+ค่าเป้าหมาย) 

กจิกรรมรายปี 

(ตอ่เน่ือง 3 - 5 ปี) 
หน่วยนบั 

ตวัช้ีวดั (ส านกังบประมาณ) 

งบประจ าปี 2560 
ตวัช้ีวดั

ประจ าปี 

2561 

ตวัช้ีวดั

ประจ าปี 

2562 

หมายเหต ุ
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส  

3 

ไตรมาส 

4 

จ ำนวนกำรจดัอบรมสมัมนำ คร ัง้  2      

จ ำนวนผูเ้ขำ้รบับรกิำร คน  60      

ควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร รอ้ยละ  95      

1.2  ผลลพัธ ์(Out come)  

กจิกรรมรายปี 

(ตอ่เน่ือง 3 - 5 ปี) 
หน่วยนบั 

ตวัช้ีวดั (ส านกังบประมาณ) 

งบประจ าปี 2560 
ตวัช้ีวดั

ประจ าปี

2561 

ตวัช้ีวดั

ประจ าปี

2562 

หมายเหต ุ
ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส  

3 

ไตรมาส  

4 

ผูร้บับรกิำรน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน ์ รอ้ยละ  85     ผู ้ ร ั บ บ ริ ก ำ ร น ำ

ควำมรูไ้ปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์มำกกว่ ำ

รอ้ยละ 80 
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ผลกระทบ 

ผลกระทบต่อชุมชน 

ดา้นสงัคม 

ใหค้วำมส ำคญักบัควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และน ำประโยชนจ์ำกควำมรูน้ ัน้ไปใชใ้นกำรสรำ้ง

โอกำสใหก้บันกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั

นครนำยกในกำรเผยแพร่ต่อไปในชุมชน โดยบุคลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผูถ้่ำยทอด

ควำมรูแ้ละช่วยยกระดบัศกัยภำพควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ท ำใหเ้กิดกำรพึ่งพำอำศยัซึง่กนัและ

กนัในชมุชนมำกขึ้น 

ดา้นเศรษฐกจิ 

นกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก

สำมำรถยกระดบัควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจไปใชเ้พื่อเสริมสรำ้งศกัยภำพทำงดำ้นเศรษฐกิจ เพื่อกำรด ำร งชีวติในสงัคมที่มี

กำรเปลีย่นแปลงท ัง้ภำยในและภำยนอก อนัเน่ืองมำจำกกำรพฒันำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัตลอดเวลำ 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

สำมำรถสรำ้งสิ่งแวดลอ้มทำงกำรเรียนรูท้ี่ท  ำใหเ้กิดรูปแบบกำรเรียนรูใ้หม่ในชุมชน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหน้กัเรียน ครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถเขำ้ถงึองค์

ควำมรูใ้หม ่ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

การประเมินผลโครงการ 

ประเมนิโครงกำร เมือ่สิ้นสุดโครงกำร 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

1. นกัเรียน ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั

นครนำยกมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจทำงดำ้น คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดำ้นกำรพฒันำเว็บไซต์

หน่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) 

2. นกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั

นครนำยก มคีวำมรู ้ทกัษะจำกกำรฝึกปฏบิตัิงำน ในกำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอรอ์ย่ำงมอือำชีพ  

ดำ้นกำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) 

  



    

 หนา้ 12 

งบประมาณค่าใชจ้า่ย 

โดยใชเ้งนิรำยได ้(เงนิอุดหนุนจำกรฐับำล) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แผนงำน พื้นฐำนดำ้นกำรพฒันำ

และเสริมสรำ้งศกัยภำพคน ผลผลติ ผลงำนกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร เงนิอุดหนุนท ัว่ไป เงนิอดุหนุนโครงกำรบริกำรวชิำกำร 

โครงกำรบรกิำรวชิำกำรแก่ชมุชนและสงัคมอย่ำงย ัง่ยนืโดยชุมชนมสี่วนร่วม  จ ำนวน  125,000 บำท  (หน่ึงแสนสองหมืน่

หำ้พนับำทถว้น)  ดงัรำยกำรต่อไปน้ี 

 

ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

  

กจิกรรมที่ 1  : การจดัการและประยุกตใ์ชง้านโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างมืออาชีพ”  

ค่าตอบแทน 44,900 บาท 

ค่ำตอบแทนวทิยำกร (500 บำท x 12 ช ัว่โมง ) 6,000 บำท 

ค่าใชส้อย 
  

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (45 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 6,300 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/นิสติ/ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร/วทิยำกร)   

ค่ำอำหำรกลำงวนั (45 คน x 100 บำท x 2 มื้อ)  9,000 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/นิสติ/ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร/เจำ้หนำ้ทีด่  ำเนนิโครงกำร/วทิยำกร)   

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

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/นิสติ/เจำ้หนำ้ทีด่  ำเนินโครงกำร)   

ค่ำอำหำรเยน็ (20 คน x 200 บำท x 1 มื้อ) 4,000 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/นิสติ/เจำ้หนำ้ทีด่  ำเนินโครงกำร)   

ค่ำเช่ำรถตู ้(1 คนั x 2 วนั x 2,500 บำท) 5,000 บำท 

 หนงัสอืประกอบกำรอบรม 30 เลม่ ๆ ละ 300 บำท 9,000 บำท 

 กระเป๋ำส ำหรบัใส่เอกสำร 30 ใบ ๆ ละ 80 บำท 2,400 บำท 

   

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานของโครงการ 
  

งบด าเนินงาน 20,500  บาท 

ค่ำวสัดุ   

ค่ำวสัดุส  ำนกังำน  

 (กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม แลคซนี กระดำษปก ฯลฯ) 

10,500 บำท 

ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์

 (ชดุท  ำควำมสะอำด Disc Drive, สเปรยท์  ำควำมสะอำดแผงวงจร, สำย UTP CAT6, RJ45) 

10,000 บำท 



    

 หนา้ 13 

กจิกรรมที่ 2  : การพฒันาเวบ็ไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบรหิารจดัการเว็บไซต ์(CMS) 

ค่าตอบแทน 

 ค่ำตอบแทนวทิยำกร (500 บำท x 12 ช ัว่โมง) 

44,900 

6,000 

บาท 

บำท 

ค่าใชส้อย 
  

 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (45 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 6,300 บำท 

 (คณะกรรมกำรโครงกำร/นิสติ/ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร/วทิยำกร)   

 ค่ำอำหำรกลำงวนั (45 คน x 100 บำท x 2 มื้อ)  9,000 บำท 

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

  (คณะกรรมกำรโครงกำร/ นิสติและเจำ้หนำ้ทีด่  ำเนินโครงกำร)   

 ค่ำอำหำรเยน็ (20 คน x 200 บำท x 1 มื้อ) 4,000 บำท 

  (คณะกรรมกำรโครงกำร/นิสติและเจำ้หนำ้ทีด่  ำเนินโครงกำร)   

 ค่ำเช่ำรถตู ้(1 คนั x 2 วนั x 2,500 บำท) 5,000 บำท 

 หนงัสอืประกอบกำรอบรม 30 เลม่ ๆ ละ 300 บำท 9,000 บำท 

 กระเป๋ำส ำหรบัใส่เอกสำร 30 ใบ ๆ ละ 80  บำท 2,400 บำท 

กจิกรรมที่ 3 : ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใชส้อย 14,700 บาท 

ค่าใชจ้า่ยในการส ารวจความตอ้งการ 4,900 บาท 

 ค่ำเช่ำรถตู ้ (1 วนั ๆ ละ 2,500 บำท) 2,500 บำท 

 ค่ำเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 x 1 วนั) 2,400 บำท 

ค่าใชจ้า่ยในการติดตามและประเมินผล 9,800 บาท 

 ค่ำเช่ำรถตู ้ (2 วนั ๆ ละ 2,500 บำท) 5,000 บำท 

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

จ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 125,000 บาท 

(หน่ึงแสนสองหม่ืนหา้พนับาทถว้น)   

หมายเหตุ ขอถวัเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำรและจ ำนวนคน โดยจะเบิกจ่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละอตัรำตำมระเบียบ  

 ของทำงรำชกำร ท ัง้น้ีไมเ่กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 

 

  



    

 หนา้ 14 

 

การรายงานผล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำน ทีศู่นยบ์รกิำรวชิำกำรแก่ชุมชนก ำหนด และส่งรำยงำนฉบบัสมบูรณ์  

เมือ่ด ำเนินโครงกำรเสรจ็เรยีบรอ้ย ภำยใน 30 วนั พรอ้มหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งพรอ้มหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 1. โครงกำร

ที่ไดร้บักำรอนุมตัิ 2. ค ำส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร  3. ใบลงนำมผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรแยกเป็น

บุคคลภำยนอกและภำยใน4. ประมวลภำพกิจกรรม  5. กำรประเมนิผล 6. สรุปผลโครงกำรแนวทำงกำรแกไ้ขปรบัปรุง  

7. เอกสำรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึกำรน ำเสนอรำยงำนในรูปแบบดจิิตอลผ่ำนเวบ็ไซต ์ http://aos.swu.ac.th  

http://aos.swu.ac.th/


    

 หนา้ 15 

ก าหนดการ 

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทแีก่ชมุชน ระยะที่ 2 

 

กจิกรรมฝึกอบรม 

กจิกรรมที่ 1 การจดัการและประยกุตใ์ชง้านโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างมืออาชีพ 

วนัพฤหสับดีที่ 16 กมุภาพนัธ ์2560 

06.00  น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสำนมติร กรุงเทพมหำนคร 

07.30  น. ถงึส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์

07.30 - 08.00  น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำง

มอือำชพี” 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรม 

ในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี”(ต่อ) 

16.30 - 18.00  น. ประชมุตดิตำมผลกำรอบรม 

18.00 - 19.00  น. รบัประทำนอำหำรเยน็ 

19.00 - 21.00  น. เดนิทำงกลบั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร 

วนัศกุรท์ี่ 17 กมุภาพนัธ ์2560 

06.00  น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสำนมติร กรุงเทพมหำนคร 

07.30  น. ถงึส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์

07.30 - 08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น 
อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรม 

ในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ) 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรม 

ในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” (ต่อ) 

16.00 - 18.00  น. เดนิทำงกลบั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร 

 



    

 หนา้ 16 

กจิกรรมที่ 3 : การตดิตามและประเมินผล 

29 มีนาคม 2559 

06.30 - 18.30  น. ตดิตำมผลกำรน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

 

หมำยเหต ุ: พกัรบัประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ เวลำ 10.30 - 10.45 น. และ เวลำ 14.30 - 14.45 น.  

กจิกรรมที่ 2 การพฒันาเว็บไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบรหิารจดัการเว็บไซต ์(CMS)  

วนัพฤหสับดีที่ 23 กมุภาพนัธ ์2560 

06.00  น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสำนมติร กรุงเทพมหำนคร 

07.30  น. ถงึส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์

07.30 - 08.00  น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS)” 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS)” 

(ต่อ) 

16.30 - 18.00  น. ประชมุตดิตำมผลกำรอบรม 

18.00 - 19.00  น. รบัประทำนอำหำรเยน็ 

19.00 - 21.00  น. เดนิทำงกลบั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร 

วนัศกุรท์ี่ 24 กมุภาพนัธ ์2560 

06.00  น. เดนิทำงจำกมหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสำนมติร กรุงเทพมหำนคร 

07.30  น. ถงึส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์

07.30 - 08.00  น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS)” 

(ต่อ) 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรื่อง “กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS)” 

(ต่อ) 

16.00 - 18.00  น. เดนิทำงกลบั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร 



    

 หนา้ 17 

สว่นที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

                                  โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทแีก่ชมุชน ระยะที่ 2 

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

ผลผลติ : ผลงำนกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร 

ช่ือโครงการ : โครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชมุชน ระยะที ่2 

หน่วยงาน : ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 

ประธานโครงการ : ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์(ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ รอดอมัพร) 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ : ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ  รอดอมัพร 

ระยะเวลาการด าเนินงาน :ระหว่ำงเดอืนพฤศจกิำยน 2559 - 30 มถินุำยน  2560 

สถานที่ด าเนินงาน : จงัหวดันครนำยก 

งบประมาณ : ไดร้บัจดัสรรโดยใชเ้งนิรำยได ้(เงนิอุดหนุนจำกรฐับำล) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 

        จ านวน  125,000.00  บาท  

  ใชจ่้ำยจรงิ จ านวน   69,831.99  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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ผลที่ไดร้บัจากการด าเนินงาน 

  โครงกำรด ำเนินงำนในปีแรก 

ล ำดบั ปญัหำ อปุสรรค แนวทำงกำรแกไ้ข/ปรบัปรุง 

1 มผูีส้นใจและเขำ้ร่วมกำรอบรมโดยทีไ่มไ่ดแ้จง้ชื่อเขำ้

มำจำกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก ท ำ

ใหห้นงัสอืประกอบกำรอบรมและกระเป๋ำส ำหรบั

ใส่เอกสำรไมเ่พยีงพอกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้รบักำรอบรม

ทีเ่พิม่ขึ้น จงึท ำใหเ้กดิปญัหำในกำรจดัซื้อวสัดุ

เพิม่เตมิ 

 

ในกำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำรตอ้งระบุรำยละเอยีด

โครงกำรอย่ำงชดัเจน เช่น 

- ไมร่บัสมคัรหรอืจองทำงโทรศพัท ์

- พจิำรณำรบัสมคัรตำมล ำดบัก่อนหลงั โดยถอื
ตำมกำรส่งเอกสำรใบสมคัรทีก่รอกสมบูรณ์

ครบถว้น อน่ึง ถำ้ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมเตม็ตำม

จ ำนวนทีห่น่วยงำนก ำหนดไวก่้อน กำรปิดรบั

สมคัร หน่วยงำนจะปิดรบัสมคัรทนัที 

- เมือ่ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมส่งเอกสำรกำรสมคัรมำแลว้ 
ยงัไมถ่อืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้รบักำรอบรม ท่ำนจะตอ้ง

ไดร้บักำรตอบกลบัจำกเจำ้หนำ้ที่อกีคร ัง้ จงึจะถอื

ว่ำกำรลงทะเบยีนของท่ำนเสรจ็สมบูรณ์ 

2 
ตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำประกำศนียบตัรเพิม่เพือ่ใหผู้ ้

เขำ้รบักำรอบรมมำเพิม่ ไดร้บัตำมเวลำทกี ำหนด

ในวนัสิ้นสุด ถำ้มกีำรส่งกลบัไปยงัผูเ้ขำ้อบรมจะ

ท ำใหเ้กดิค่ำใชจ่้ำย ซึง่โครงกำรมไิดจ้ดัต ัง้

งบประมำณไว ้

แจง้ในกำรประชำสมัพนัธแ์ละในวนัทีอ่บรม  

เช่น ตดิประกำศใหผู้เ้ขำ้รบักำรอบรมมำตดิต่อ 

ขอรบัใบประกำศนียบตัรไดท้ี่ส  ำนกัคอมพวิเตอร ์

มศว องครกัษ ์
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 โครงกำรด ำเนินงำนเป็นปีที ่2  

แนวทำงกำรพฒันำจำกโครงกำรเดมิ (กรณีมโีครงกำรทีเ่คยจดัแลว้) ทีน่ ำมำปรบัปรุงในโครงกำรน้ี คือ  

1. ส่งเสริมกจิกรรมดำ้นกำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี มคีวำมรู ้

ควำมเขำ้ใจทำงดำ้นคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ และจำกแนวกำรปรบัปรุงในโครงเดิม คือ กำร

ฝึกปฏิบตัิกำรซึ่งผูอ้บรมตอ้งกำรใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร ์  ในโครงกำรระยะที่ 2 ส ำนกัคอมพิวเตอรไ์ดจ้ดั

อบรมที ่มศว  องครกัษ ์จงึท ำใหผู้เ้ขำ้อบรมใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรใ์นกำรฝึกปฏบิตัติำมทีว่ทิยำกรทุกคน  

2. ส่งเสรมิกิจกรรมดำ้นกำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบรหิำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) ควรเพิ่มจ ำนวน

วนัอบรมจำกเดิม 2 วนั เป็น 5 วนั เน่ืองจำกเน้ือหำประกอบกำรอบรมมคีวำมต่อเน่ืองกนัถำ้สอนไม่ครบ

ตำมเน้ือหำ กำรน ำไปใชจ้ะด ำเนินกำรไม่สมบรูณ ์ 

  



 

    

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัประธานโครงการ/ผูอ้ านวยการส านักคอมพวิเตอร ์

 

กำรจดัอบรมโครงกำร ICT สู่ชมุชนมคีวำมสอดคลอ้งกบันโยบำยกบัทำงมหำวทิยำลยั ควรท ำกำรส่งเสรมิใหด้ ำเนินกำรอย่ำง 

ต่อเน่ือง และพฒันำบคุลกำรใหก้บัชมุชนต่อไป โดยน ำควำมรู ้ควำมสำมำรถองคค์วำมรู ้สู่ชมุชน ท ัง้ในพื้นทีท่ีย่งัไมค่รอบคลุม 

ต่อไป 

 

 

 

 (ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ  รอดอมัพร) 

ประธำนโครงกำร 
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วธิีการด าเนินโครงการ 

โครงกำรไดจ้ดัท ำแผนด ำเนินงำนตำมวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) ประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

1. ขัน้วางแผน (Plan) ประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 

1.1)  จดัท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและรำยละเอยีด  ตลุำคม 2559 

1.2)  แต่งต ัง้คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร ตลุำคม 2559 

1.3)  จดัประชมุคณะกรรมเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน ตลุำคม 2559 

1.4)  ส ำรวจขอ้มลูควำมตอ้งกำรดำ้นไอซที ีเพือ่ก ำหนดหลกัสูตรอบรม ตลุำคม 2559 

2. ขัน้ด าเนินงาน (Do) ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี  

2.1)  น ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำวเิครำะหผ์ลเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน พฤศจกิำยน 2559 

2.2)  จดัประชมุชี้แจงเพือ่สรำ้งควำมเขำ้ใจใหห้น่วยงำนหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทรำบ มกรำคม 2560 

2.3)  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร ตำมหลกัสูตรที่ไดจ้ำกผลกำรส ำรวจ กมุภำพนัธ ์2560 

3. ขัน้ตรวจสอบ (Check) ประกอบดว้ย 1 ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 

3.1)  กำรตดิตำมผลกำรน ำควำมรูไ้ปใช ้ มนีำคม 2560 

4. ขัน้ปรบัปรุง (Action) ประกอบดว้ย 1 ข ัน้ตอนย่อย ดงัน้ี 

4.1) สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ บก. มถินุำยน 2560 

รายละเอยีดขอ้มลู 

- ขอ้มลูผูเ้ขำ้รบักำรอบรม / เขำ้ร่วมโครงกำร 
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ผลกำรสรุป   ดงัน้ี  

- เน้ือหำกำรอบรม / สำระของกำรด ำเนินโครงกำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และคณะวศิวกรรมศำสตร ์เหน็ควำมส ำคญัของกำรน ำไอซทีมีำใชใ้นกำรส่งเสริมนกัเรียน ครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถ

ประยุกตไ์อซทีี หรอืแลกเปลีย่นเรียนรู ้ฝึกทกัษะในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซีทเีพื่อเตรียมควำมพรอ้มกบักำรเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีจึงจดัโครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2   โดยเผยแพร่ควำมรูผ้่ำนกำรจดัฝึกอบรมเชิง

ปฏบิตักิำร 

ผลการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคแ์ละตวัช้ีวดัของโครงการ  

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ : 

1. จ ำนวนกำรจดัอบรม 

 

คร ัง้ 

 

2 

 

กำรจดักจิกรรมฝึกอบรมดำ้นไอซทีใีหแ้ก่นกัเรียน ครู 

บคุลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถงึผูน้ ำทอ้งถิน่ ผูน้ ำชมุชน 

และบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครนำยก 

ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์  มศว องครกัษ์  โดยจดั

กจิกรรม  2 กจิกรรม ดงันี้ 

1. กจิกรรมที ่1  : กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำน

โปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

2. กจิกรรมที ่2  : กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบ

บรหิำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) 

อบรบคร ัง้ที ่1  ระหว่ำงวนัที ่ 16 - 17 กมุภำพนัธ ์2560

อบรมคร ัง้ที ่2  ระหว่ำงวนัที ่ 23 - 24 กมุภำพนัธ ์2560 

2. จ ำนวนผูเ้ขำ้รบับรกิำร คน 60 60 คน 

3. ควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรรอ้ยละ รอ้ยละ 95 92.64 

4. จ ำนวนงำนบรกิำรวชิำกำรแลว้เสร็จ

ตำมระยะเวลำทีก่  ำหนด  

รอ้ยละ 85 100 

5. ผูร้บับรกิำรสำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดไ้ป

ใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

รอ้ยละ 85 88.86 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำรจดัโครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชุมชน ระยะที ่2 ซึ่งเป็นโครงกำร

ใหอ้งคค์วำมรูด้ำ้นทกัษะในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซีทีเพื่อเตรียมควำมพรอ้มกบักำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได ้มกีำรจดั

กิจกรรมกำรฝึกอบรมส ำหรบันกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถงึผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำร

บรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก โดยจดักจิกรรม 2 กจิกรรม ดงัน้ี 

 1. กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

 2. กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) 
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โดยอบรบครัง้ที่  1 ระหว่ำงวนัที่  16 - 17 กุมภำพ ันธ์ 2560  และอบรมครัง้ที่  2 ระหว่ำงวนัที่   23 - 24 กุมภำพ ันธ์ 2560  

ณ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ มศว องครกัษ ์ จงัหวดันครนำยก มผูีเ้ขำ้อบรมจ ำนวน 60 คน  

ผลการประเมินโครงการ/ประเมินผลความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ :  

1. รอ้ยละของผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในกระบวนกำร

ใหบ้รกิำรในระดบัมำกทีสุ่ด 

 

รอ้ยละ 

 

95 

 

92.64 

กราฟสรุปความพงึพอใจ  

 

ควำมมุง่หมำยของกำรประเมนิโครงกำรในคร ัง้น้ี  เพือ่ศึกษำควำมพงึพอใจของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรทีม่ต่ีอกำรใหบ้รกิำร และ

องคค์วำมรูท้ีไ่ดร้บัสู่กำรปฏบิตังิำนจรงิ 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 
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การวเิคราะหข์อ้มลู 

กจิกรรมกำรฝึกอบรมส ำหรบันกัเรยีน ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถงึผูน้ ำทอ้งถิน่ ผูน้ ำชมุชน และบคุลำกร 

องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก    

โครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ไดจ้ดักำรอบรมดำ้นไอซีที “เรื่อง “กำรจดักำรและ

ประยุกต์ใชง้ำนโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่ำงมืออำชีพ ” เมื่อวนัที่ 16 - 17 กุมภำพนัธ์ 2560  ณ ส ำนัก

คอมพวิเตอร ์ มศว องครกัษ ์ จงัหวดันครนำยก  มผูีเ้ขำ้อบรมจ ำนวน 30 คน  และไดร้บัแบบประเมนิกลบั 25  ฉบบั 

คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 ของผูเ้ขำ้ร่วมท ัง้หมด ปรำกฏผลดงัตำรำงต่อไปน้ี  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ก่อน ไดร้บักำรอบรมท่ำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 2.48 นอ้ย 

2. หลงั ไดร้บักำรอบรมท่ำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 4.20 มำก 

3. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ด ้ 4.36 มำก 

4. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัได ้ 4.44 มำก 

5. ควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอกำรจดัอบรมโดยรวม 4.56 มำกทีสุ่ด 

ผลกำรประเมนิผูเ้ขำ้ร่วมกำรอบรมโครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชมุชน ระยะที ่2   ในดำ้นควำมรู ้เรื่อง 

“กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี” ก่อนอบรมมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในระดบันอ้ย

ที่สุด (x  =2.48 ) หลงัจำกที่ไดร้บักำรฝึกอบรมมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเพิ่มขึ้นในระดบัมำก ( x  =4.20 )  และพิจำรณำ

เป็นรำยขอ้พบว่ำอยู่ในระดบัมำกที่สุด คือ ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจดัอบรมโดยรวม ( x  =4.56 ) รองลงมำ คือ 

สำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัและสำมำรถน ำควำมรูท้ี่ไดร้บัสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนไ์ด(้x  =4.44 ,x  

=4.36 ) 

โครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2  ไดจ้ดักำรอบรมดำ้นไอซีที เรื่อง “กำรพฒันำ

เว็บไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเว็บไซต ์(CMS)” เมื่อวนัที่ 23 - 24 กุมภำพนัธ ์2560 ณ ส ำนกัคอมพิวเตอร ์ 

มศว องครกัษ ์ จงัหวดันครนำยก มีผูเ้ขำ้อบรมจ ำนวน 30 คน และไดร้บัแบบประเมินกลบั  28  ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 

93.33 ของผูเ้ขำ้ร่วมท ัง้หมด ปรำกฏผลดงัตำรำงต่อไปน้ี 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ก่อน ไดร้บักำรอบรมท่ำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 2.82 นอ้ย 

2. หลงั ไดร้บักำรอบรมท่ำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 4.00 มำกทีสุ่ด 

3. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ด ้ 4.18 มำกทีสุ่ด 

4. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูท้ี่ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัได ้ 4.18 มำกทีสุ่ด 

5. ควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอกำรจดัอบรมโดยรวม 4.21 มำกทีสุ่ด 
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ผลกำรประเมนิผูเ้ขำ้ร่วมกำรอบรมโครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซทีแีก่ชุมชน ระยะที่ 2  ในดำ้นควำมรู ้เรื่อง 

“กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS)”” ก่อนอบรมมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในระดบันอ้ยที่สุด  

(x  = 2.82 ) หลงัจำกที่ไดร้บักำรฝึกอบรมมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเพิ่มขึ้นในระดบัมำก ( x  = 4.00 ) และพิจำรณำเป็น   

รำยขอ้พบว่ำอยู่ในระดบัมำกที่สุด คือ ควำมพึงพอใจที่มต่ีอกำรจดัอบรมโดยรวม ( x  = 4.12 ) รองลงมำ คือ สำมำรถ

น ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัและสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนไ์ดส้ำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั (x  4.18 ) 

ขอ้เสนะแนะเพิม่เติม 

- -ควรมกีำรอบรมบอ่ย ๆ มปีระโยชนม์ำก  
- -เป็นโครงกำรทีด่ ี 
- -วทิยำกรอธบิำยไดเ้ขำ้ใจมำก 

- อยำกใหว้ทิยำกรอธบิำยใหช้ำ้ลงอกีนิด ท ำตำมไมท่นั แต่โดยรวมกด็มีำกเอำใจใส่ผูเ้ขำ้อบรมไดด้ี 
- ควรกำรสอนในแต่ละข ัน้ตอนบำงคร ัง้ตำมไม่ทนั สอนเร็วไปนิด แต่มผูีช่้วยสอนแนะน ำ โดยรวมถอืว่ำ กำรจดั
อบรมเกดิประโยชนโ์ดยรวมแก่ ประชำชน องคก์รต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก  

- เน้ือหำมมีำกควรเพิม่เวลำวทิยำกร  
- ควรเพิม่เวลำอบรมมำกกว่ำน้ี 

- เพิม่วนัอบรมเป็น 5 วนั 

ผลกระทบหลงัจากการด าเนินการโครงการบรกิารวิชาการแกชุ่มชน  

ผลกระทบต่อองคก์รตนเอง 

เป็นกำรส่งเสริมใหห้น่วยงำน เห็นควำมส ำคญัของกำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศมำส่งเสริม  แนวคิด 

หลกักำรประยุกตใ์ชไ้อซีทีเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร เพิ่มประสิทธิภำพดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรสรำ้งเครือข่ำยกำร

เรยีนรูเ้พือ่กำรแบง่ปนั ถ่ำยทอดและแลกเปลีย่นเรียนรูร่้วมกบัหน่วยงำนภำครฐั 

ผลกระทบต่อชมุชนทีใ่หบ้รกิำร (ตำมตวับง่ชี้ทีก่  ำหนดไวใ้นโครงกำร) 

ดำ้นเศรษฐกจิ 

นกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิน่ ผูน้ ำชมุชน และบุคลำกร องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก

สำมำรถยกระดบัควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจไปใชเ้พือ่เสริมสรำ้งศกัยภำพทำงดำ้นเศรษฐกิจ เพื่อกำรด ำรงชีวติในสงัคมทีม่กีำร

เปลีย่นแปลงท ัง้ภำยในและภำยนอก อนัเน่ืองมำจำกกำรพฒันำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัตลอดเวลำ 

ดำ้นสงัคม 

ใหค้วำมส ำคญักบัควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์และน ำประโยชนจ์ำกควำมรูน้ ัน้ไปใชใ้นกำร

สรำ้งโอกำสใหก้บันกัเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชุมชน และบุคลำกร องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั

นครนำยกในกำรเผยแพร่ต่อไปในชมุชน โดยบุคลำกร ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ เป็นผูถ้่ำยทอด

ควำมรูแ้ละช่วยยกระดบัศกัยภำพควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ท ำใหเ้กิดกำรพึ่งพำอำศยัซึ่งกนัและ

กนัในชมุชนมำกขึ้น 
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ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

สำมำรถสรำ้งสิ่งแวดลอ้มทำงกำรเรียนรูท้ี่ท  ำใหเ้กิดรูปแบบกำรเรียนรูใ้หม่ในชุมชน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให ้

นกัเรยีน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูน้ ำทอ้งถิ่น ผูน้ ำชมุชน และบุคลำกร องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันครนำยก สำมำรถ

เขำ้ถงึองคค์วำมรูใ้หม ่ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ผลประเมินการบูรณาการ  

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

ตำมวตัถปุระสงคข์องกำรบูรณำกำร พบว่ำ  บรรลุ   ไมบ่รรลุ 

ประเมนิผลโดย  

ในปี พ.ศ. 2560 ส ำนกัคอมพิวเตอรไ์ดจ้ดักิจกรรมในโครงกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2   

มกีำรบูรณำกำรควำมรูร่้วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยั และหน่วยงำนภำยนอก ณ ณ ส ำนกัคอมพิวเตอร ์ 

มศว องครกัษ ์ จงัหวดันครนำยก  เขำ้มำร่วมกจิกรรมอบรมทำงดำ้นไอซที ีจ ำนวน 2 กจิกรรม ดงัน้ี 

1. กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

2. กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) 

ปญัหำทีพ่บในกำรบูรณำกำร คือ 

-  ไมม่ ี 

แนวทางการปรบัปรุง/พฒันาโครงการ จากผลการประเมินโครงการ 

กำรก ำหนดแผนงำนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย

เพื่อควำมเหมำะสมต่อไป มีกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ไป

พฒันำกำรปฏบิตัิงำน  ไปใชใ้นกำรปฏบิตัิงำนไดจ้ริงและในชีวติประจ ำวนัได ้อีกท ัง้กำรใชป้ระโยชนจ์ำกไอซทีเีพื่อเตรยีม

ควำมพรอ้มกบักำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
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สว่นที่ 3 ภาคผนวก 

โครงการที่ไดร้บัอนุมตัิ 
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แบบติดตามความพรอ้มของโครงการ (FM_บก 002) 
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 หนา้ 30 

 



    

 หนา้ 31 
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ค าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการ 
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รายละเอยีดค่าใชจ้า่ย 

 

 

  

 

วนั/เดือน/ปี งบประมาณ ใชจ้า่ยไป 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานของโครงการ 
 

20,500.00 7,524.99 

กจิกรรมที่ 1 : กำรจดักำรและประยุกตใ์ชง้ำนโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่ำงมอือำชพี 

 วนัที ่16  - 17  กมุภำพนัธ ์2560 44,900.00 30,107.50 

กจิกรรมที่ 2 : กำรพฒันำเวบ็ไซตห์น่วยงำนดว้ยระบบบรหิำรจดักำรเวบ็ไซต ์(CMS) 

 วนัที ่ 23 - 24  กมุภำพนัธ ์2560 44,900.00 29,699.50 

กจิกรรมที่ 3 : ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดตำมและประเมนิผล 

 วนัที ่ 29 มนีำคม 2560 14,700.00 2,500.00 

รวม 125,000.00 69,831.99 
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แผนปฏบิตัริาชการส านักคอมพวิเตอร ์
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หนังสอืตอบรบัการเขา้ร่วมการบูรณาการ 
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มคอ.3 วิชาบูรณาการกบัการเรียนการสอน 
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แบบประเมินโครงการ 

 

 

 

  



    

 หนา้ 43 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรบ 
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 หนา้ 46 

  



    

 หนา้ 47 

ภาพกจิกรรม 

    

    

    

    

    

 

  



    

 หนา้ 48 

ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมดงักลำ่วขำ้งตน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 ลงชื่อ ...............................ประธำนโครงกำร 

 (ผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มภพ  รอดอมัพร) 

 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
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