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คํานํา 
 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                   
หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริหาร โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18 สิงหาคม2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       มีผู้เข้าอบรม  64  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานรวมท้ังสิ้น  35,073  บาท 

 ผลการประเมนิโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจํานวน 64  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 90.67  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังน้ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.36   คิดเป็น
ร้อยละ 87.22 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉล่ีย 4.03     
คิดเป็นร้อยละ 80.67 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.23 คิดเป็นรอ้ยละ 884.67 จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.45 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.00 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนํา
ความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มสี่วนเก่ียวข้องต่อไป 

 
 
 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทสรปุผูบริหาร 
 

 การฝกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   หลักสูตร  การฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร  สําหรับผูบริหาร 
ระดบั CEO ของมหาวทิยาลัย   โดยจัดข้ึนวนัท่ี  18  สิงหาคม  2554  ณ  ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  สํานกัวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมศักยภาพของผูบริหารในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหาร และพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศใหกับผูบริหารใหเขาใจ
ถึงประโยชนและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยพฒันาข้ึน 
 การดําเนนิงาน ไดรับงบประมาณ  35,073  บาท  มีผูเขาอบรมจํานวน  64  คน ส้ินคาใชจาย  35,073 บาท   
ประกอบดวย 
   คาตอบแทน      6,300  บาท    
   คาใชสอย    14,600 บาท 
   คาวัสด ุ     14,173 บาท 
   รวม    35,073  บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบวา   ผูเขาอบรมมีความพงึพอใจในการอบรมคร้ังนี้อยูในระดับ
มากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย  4.53  คิดเปนรอยละ  90.67  การประเมินวิทยากร  ผูเขาอบรมมีความพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ีย 4.36  คิดเปนรอยละ  87.22  ดานความรูความเขาใจ หลังจากอบรมผูเขารวมอบรมมีความรู 
ความเขาใจในเร่ืองท่ีอบรมเพิ่มขึ้น มีคา มาก  โดยมีคาเฉลี่ย 4.03   คิดเปนรอยละ 80.67  ดานการนาํความรู  
ไปใชประโยชน ผูเขาอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงานไดอยูในระดับ 
มาก  มีคาเฉล่ีย 4.23  คิดเปนรอยละ 84.67   ดานประสิทธิภาพจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวม
อบรมในดานประสิทธิภาพ อยูในระดับ มาก  มีคาเฉล่ีย 4.45  หรือคิดเปนรอยละ  89.00    
 
 ปญหาอุปสรรค 

1. บุคลากรสวนมากไมมีเวลาเขาอบรมเนื่องจากมีงานดวนท่ีตองทํา 
2. ระยะเวลาในการอบรมนอยเกินไปทําใหผูเขาอบรมบางทานทําความเขาใจไมทัน 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. อยากใหสํานักวิทยบริการฯ จัดอบรมใหสายสนับสนุนทุกระดับ เน่ืองจาก

สมรรถนะดานคอมพิวเตอรเปนเรื่องจําเปนสําหรับทุกตําแหนง 
2. เอกสารอบรมควรมีคําอธบิายรายละเอียดมากกวาน้ี 
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โครงการงบยุทธศาสตร์เงนิงบประมาณประจําปี 2554 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน   สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลกัสูตร  การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
                สาํหรบผู้บริหาร 
 
ลักษณะโครงการ  

(  ) 1.1 การประชุมเชิงวิชาการ 
() 1.2 การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(  ) 1.3 การสมัมนา การเสวนา 
(  ) 1.4 การจัดนิทรรศการ 
(  ) 1.5 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
(  ) 1.6 การฝกึอบรมเพ่ือถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยี 
(  ) 1.7 การใหบ้ริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  
(  ) 1.8 อ่ืนๆ  

ความสอดคลอ้งกับกลยุทธ/์นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่  
(  ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(  ) 1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(  ) 1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
(  ) 1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต) 
() 1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(  ) 1.6 ให้บรกิารวิชาการแก่สังคมเพ่ือสรา้งและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(  ) 1.7 สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิง่แวดล้อม 
(  ) 1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(  ) 1.9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

ความสอดคลอ้งกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
  ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน/ภาคประชาชน เป็นต้น) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 หัวหน้าโครงการ   นางสาวเพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
     รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
 คํากล่าวที่ว่า "ผู้ใดมีข้อมูล ผู้น้ันมีอํานาจ" นับว่าเป็นความจริง โดยเฉพาะต่อการแข่งขันใน
สังคมสารสนเทศที่แต่ละองค์การต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการพลวัตรของสิ่งแวด
บ้อมอย่างถูกต้องและทันเวลา ดังน้ันผู้บริหารจึงต้องการการตอบสนองของข้อมูลที่ รวดเร็ว ชัดเจน ทันสมัย 
สมบูรณ์ ถูกต้องและเช่ือได้ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองเชิงกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารท่ีมีศักยภาพต้องสามารถตัดสินใจในปัญหาหรือวิกฤตการณ์ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําองค์การฝ่าวิกฤตและดําเนินไปสู่จุดม่งหมายท่ีต้องการอย่าง
ราบรื่น โดยเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาประยุกต์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหารมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จากผลการศึกษาผู้บริหาร 200 คนจากบริษัทที่มียอดขาย 250 ล้านถึง 2 
หมื่นล้านเหรียญในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกุญแจสําคัญ
ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ แต่ปัญหาสําคัญคือ ผู้บริหารกว่าครึ่งกลับมีความรู้สึกว่า
ระบบสารสนเทศในองค์การของตนยังให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับเงินที่บริษัทลงทุนไป แต่ภาพรวมของความ
เข้าใจและการใช้งานของระบบสารสนเทศของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทยยัง
มิได้พัฒนาทักษะทางสารสนเทศสู่ระดับที่ต้องการ และความเข้าใจอย่างแท้จริงในศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อการดําเนินธุรกิจ ในทางปฏิบัติผู้บริหารไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ แต่
ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงประโยชน์ของการนําสารสนเทศมาส่งเสริมศักยภาพในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานโดยไม่เสียเปรียบคู่แข่งขัน นอกจากน้ีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต้องได้รับความสําคัญและการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร มิเช่นน้ันพัฒนาการของระบบสารสนเทศจะไม่สามารถเกิดขึ้นในทิศทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัยได้   
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
2. พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้กับผู้บริหาร 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจถึงประโยชน์และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้อบรม  จํานวน  73  คน 
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน  64  คน  ประกอบด้วย รองอธิการบดี

ทุกด้าน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกด้าน คณบดี รองคณบดีทุกคณะ ผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ และ 
รองผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ทุกคน 

2. คณะกรรมการ  6  คน 
3. วิทยากรประจํากลุ่ม 3  คน 

 
ระยะเวลาและสถานท่ีอบรมสัมมนา 

ระหว่างวันที่  18  กรกฎาคม  2554  (1 วัน) 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ 
 
 
 



โครงการฝกอบรม หลักสูตร  คอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร 4

 

การดําเนินโครงการ 
 

กิจกรรม ปี 2553 ปี 2554 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ประชุมวางแผน             
2. จัดทําโครงการ             
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
4. ดําเนินโครงการ             
5. ประเมินผลโครงการ             
6. ติดตามการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
            

 
 
งบประมาณ      35,073       บาท 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  จํานวน   35,073  บาท  (สามหมื่นห้าพัน-
เจ็ดสิบสามบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทน                               6,300   บาท 
ค่าวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    (300 บาท x 7 ช.ม. x 3 คน)    6,300   บาท 

2. ค่าใช้สอย                              14,600    บาท   
ค่าอาหารกลางวัน   (150 บาท x 73 คน x 1 มื้อ)     10,950 บาท 
อาหารว่าง    (25 บาท x 73 คน x 2 มื้อ)         3,650  บาท   

3. ค่าวัสดุ                         14,173   บาท 
         
                        (สามหม่ืนห้าพนัเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)     รวม    35,073       บาท  

 
หมายเหตุ    ขอถัวเฉล่ียจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่รับได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการฝกอบรม หลักสูตร  คอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร 5

 

11. รายละเอียดหลักสูตรการอบรม 
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 
เวลา 8.30 – 10.30 น.  

ทําความเข้าใจกับ Layout Web page www.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

o บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport 
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

o ระบบ e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
o Webboard  Rmutp 
o ปฏิทินการประชุม/สัมนา 

      เวลา 10.30 – 12.00 น. 
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

o ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร 
o ระบบฐานข้อมูล e-Book 
o ระบบฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
o ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
o ระบบวีดีโอสื่อการสอน 

      เวลา 13.00 – 15.30 น. 
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

o ระบบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
o ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) 
o ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 
o ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
o ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 

      เวลา 15.30 – 16.30 น. 
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน 

o ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  
o ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
o แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล  

12. วิทยากร   
วิทยากรฝึกปฏิบัติประจํากลุ่ม 1 คนต่อผู้บรหิารที่เข้าอบรม 10 คน  
รวมจํานวนวิทยากร 3 คน จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 

1. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล  
2. นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ  
3. นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์ 
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ตารางเวลาการอบรม 

วัน/เวลา 08.30 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น. 

18 สิงหาคม 
2554 

ทําความเข้าใจกบั Layout Web page www.rmutp.ac.th      
ของมหาวิทยาลัย                                                                
ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต                                  
-  บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport                       
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การติดต่อสื่อสาร                 
- ระบบ e-mail  อาจารย/์เจ้าหน้าที่                                         
-  Web board  Rmutp                                                      
-  ปฏิทินการประชุม/สัมมนา                                                  
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การศึกษา                          
- ระบบคลังปัญญา มทร. พระนคร                                          
-  ระบบฐานข้อมูล  e-Book                                                  
-  ระบบฐานข้อมูลอ้างอิงงานวจิัย                                            
- ระบบการเรียนการสอนออนไลน์                                            
-  ระบบวีดีโอสื่อการสอน 

 

ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร                               
-  ระบบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ                          
-  ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)                                     
-  ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ                                                  
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การประกันคุณภาพ                  
- ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                             
-  ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)                                  
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การประเมิน                              
- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์                                        
-  ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต                                              
-  แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมภิบาล                            
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ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมสามารถนําระบบสารสนเทศทีม่อียู่ไปสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าอบรมเห็นถึงประโยชน์ของการนําสารสนเทศไปส่งเสริมศักยภาพในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

การประเมินผล 

1. จากแบบประเมินผลการฝึกอบรม 
2. ประเมินจากผลการนําไปใช้ของผู้รับการอบรม 

 
 

การรายงานผล 

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนกําหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

 

----------------------------------------------- 
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รายงานผลการดาํเนนิงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
หลักสูตร  การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริหาร 

 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งบรายจ่ายอ่ืน  ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการการพัฒนาการ       
จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  หลักสูตร  การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
ผู้บริหาร  จัดขึ้นในวันที่  18  สิงหาคม  2554  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการดําเนนิงานด้านการจัดการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์และรองผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานัก  จํานวน  64  คน 

1.2 งบประมาณที่ได้รับ  35,073 บาท  เป็นเงินคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานจริง  35,073 บาท     
ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    6,300  บาท   
   ค่าใช้สอย  14,600  บาท 
   ค่าวัสดุ   14,173  บาท 
   รวม            35,073  บาท 
  1.3  จากการสาํรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก  
มีค่าเฉล่ีย  4.53  คิดเป็นร้อยละ  90.67   จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  30  คน 

2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการนาํความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ และด้านประสทิธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่ใน   
      ระดับ  มาก  มคี่าเฉล่ีย  4.36  คิดเป็นร้อยละ 87.22   
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรือ่งที่ 
      อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มาก  มคี่าเฉล่ีย 4.03  คิดเป็นร้อยละ 80.67 
2.3  ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนําความรู้ที่ได้จากการ 
      อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีคา่เฉล่ีย 4.23 คดิเป็นร้อยละ 84.67  
2.4  ด้านประสทิธิภาพ  จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ   
      อยู่ในระดับ มาก  มคี่าเฉล่ีย 4.45 หรอืคิดเป็นร้อยละ  89.00    
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สารสนเทศเพ่ือ
  ศูนย์การเรีย
ดี รองอธิการ
อํานวยการสถ

อธิการบดี ผู้ช่ว
ถาบัน/สาํนัก 

การเงิน ลักษณ
  ปานกลาง  น้อ

กสตูร การฝึกอ
 ทั้งหมด  30

จํานวน 
 
5 
25 

ดเห็นด้านการ

พึงพอใจมากที่
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจปานก
พึงพอใจน้อย 
พึงพอใจน้อยที

โครงการฝึ
นเทศเพื่อก
อมพิวเตอร

าร 

อการเรียนรู้ ห
ยนรู้ด้วนตนเอ
บดี ผู้ช่วยอธิก
าบัน/สํานัก  

วยอธิการบดี 
  จํานวน  30 

ณะแบบสอบถ
อย  และน้อยที

อบรมคอมพิว
0  คน 

รอบรม 

สุด 

ลาง 
 
ที่สุด 

กอบรม 
ารเรียนรู้  
ร์สําหรับผู้บ

หลักสูตร การฝึ
อง  สํานักวิทย
การบดี คณบ
 จํานวน 30 ค

 คณบดี  รองค
  คน   คิดเป็น

ถามเป็นแบบม
ที่สุด แบ่งเป็น  

วเตอร์สําหรับ

ร้อยละ 
 

16.67% 
83.33% 

 
บริหาร 

9

ฝกึอบรม
ยบริการ 
ดี       
คน 

คณบดี 
ร้อยละ   

มาตรา
  3 ตอนคือ 

บผู้บริหาร 
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Pavment Terms

rr"un:rrirruodr:;
Due Date

? -r ni ; w;
410{1f tuatzatatn / ?rn
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10 uila
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2 ur{n

2 61u

2 61u

1 [Cu

2 liar

1qe
1du

225.&
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69.m

19.00

65.00
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990.00
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4,379.79
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irlrlrin:2'| / Grand Total 14,173.00
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\\iiistd

Date Date {or1rYfr z autnorized Signature

1riir irir nr r:'tumrtirrruurillfr qnd'ao15uliaulni:Ynrl
Received as per above in good order and conditon-

nr: dr r: ri! nir s ri ao; a r1: nioia r! al'iir til nr r tfi n ti tl ia u u dr
Payrnent by cheque not valid iill cheque has been honored.
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