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รายงานผลการด า เนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเรียนรู้           
หลักสูตร  CompTIA A+ ส าหรับผู้สอน  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้น
ระหว่าง  วันที่  17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  18  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  231,300  บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 18 คน     
คิดเป็นร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.44   
คิดเป็นร้อยละ 89.45 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.33 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.45 โดยผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร  CompTIA A+ส าหรับผู้สอน  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย      
จัดขึ ้นระหว่างวันที่  17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  231,300 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  18  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
102,700 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    84,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    29,400 บาท    
   ค่าวัสดุ     14,400 บาท 
   ค่าลงทะเบียนสอบ  51,750        บาท 
   ค่าลงทะเบียนสอบ  51,750        บาท 
   รวม    231,300 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.89  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.63 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ  100 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.33   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.47  หรือคิดเป็นร้อยละ  89.45  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 
กิจกรรมกำรฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA A+ ส ำหรับผู้สอน 

 
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) 1.1 การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) 1.2 การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 
(√ ) 1.3 การอบรม  การประชุม การสัมมนา (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) 1.4 การฝึกศึกษา การศึกษาดูงาน 
(   ) 1.5 การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  1.6 อ่ืน ๆ ............................................................................ 

 
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 

(   ) 1.1  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ 

(   ) 1.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 

(√ ) 1.3  พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
(   ) 1.4  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
(   ) 1.5  สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
(   ) 1.6  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
(   ) 1.7  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(   ) 1.8  พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
(   ) 1.9  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(   ) 1.10 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
(   ) 1.11 พัฒนาความเข้มแข็งการให้บริการเชิงวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียน 

การสอน/การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
(   ) 1.12 พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
(   ) 1.13 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
(   ) 1.14 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ชุมชน 
(   ) 1.15 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.16 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
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(   ) 1.17 พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
(   ) 1.18 พัฒนาระบบงานบริหารวิจัย 
(   ) 1.19 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน     

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 
 
ควำมสอดคล้องกับกลวิธี/มำตรกำร  

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT  
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักกำรและเหตุผล 

คนเป็นหัวใจหลักของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) Economic Community – 
AEC  ส่วนการศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และ
คุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท าได้สะดวกราบรื่น  
ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว  ดังนั้น “คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  
โดยมีการศึกษาเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาศักยภาพประเทศเพ่ือ
สามารถแข่งขันได้ในยุค AEC คือ เรื่อง “การศึกษา” 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในหลายๆ ประเทศในอาเซียนมีทัศนคติและมีการปรับตัวทางการศึกษา
อย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี เหตุผลส าคัญคือกลุ่มคนเหล่านี้มั่นใจว่าการศึกษา
และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นตัวแปรส าคัญที่จะเป็นประตูสู่ความส าเร็จในการน าตัวเองสู่โอกาส
ทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนด้วย 

การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรในภาคการศึกษาให้มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีจึงนับว่าเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ปัจจุบันมีมาตรฐานการทดสอบที่สามารถวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษา เช่น Certificate 
TOEFL/TOEIC   ส่วนทางด้าน IT ที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษา และบุคลากร ที่หลากหลาย เช่น Microsoft 
office Specialist (MOS) Certificate, Adobe Certified associate (ACA) Certificate, Internet and 
computing core certification (IC3), Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), Microsoft 
Certified Systems Engineer (MCSE), CompTIA  ซึ่งประกาศนียบัตรเหล่านี้เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพใน
ระดับสากลที่เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามรถ
ในโปรแกรมดังกล่าวอย่างแท้จริง 
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ประกาศนียบัตรในผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นเสมือนสิ่งที่รับรองบุคคลว่า บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้น
มีความรู้ความช านาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้น สามารถที่จะท างานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลายบริษัทและองค์กรต่างมีการออกประกาศนียบัตรเพ่ือรับรองถึงคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรของตน ซึ่งต้องมีการทดสอบในเรื่องความรู้และความช านาญในผลิตภัณฑ์ของตน 

Certificate IT หรือ IT Certificate คือประกาศนียบัตรของ Product ทางด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น 
Software หรือ Hardware ซึ่งมีอยู่หลาย Product และ Certificate จะเป็นสิ่งรับรองว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความช านาญใน Product นั้นๆ และสามารถท างานที่เก่ียวข้องกับ Product นั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นั้นมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา บริษัทและองค์กรต่างๆ ที่มีการน า
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ภายในองค์กรนั้น ย่อมต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว เมื่อความรู้
และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรเหล่านั้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
จึงต้องพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถท างานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้ได้ 

นอกจากนี้ บริษัท ผู้ประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน IT เองยังต้องการความ
มั่นใจว่า บุคลากรที่จ้างมาท างานนั้นมีความรู้ความสามารถเพียงพอส าหรับผลิตภัณฑ์ด้าน IT ที่องค์กรใช้อยู่ ไม่ว่า
จะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมความั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง สถาบันด้าน IT และผู้ผลิตของ
ผลิตภัณฑ์นั้นเอง ได้จัดท าใบประกาศขึ้นเพ่ือรับรองว่า ผู้ที่ผ่านการทดสอบมีความสามารถเพียงพอส าหรับ
ผลิตภัณฑ์นั้น หรือ ความสามารถเฉพาะในด้านนั้นๆ ในระดับหนึ่ง 

 การสอบเพ่ือให้ได้ใบประกาศนียบัตรเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร รวมถึงองค์กรตลอดจนถึงระดับประเทศด้วย 

  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการจัดการ การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานสากล 
3. บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรม 
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กลุ่มเป้ำหมำย    
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 18 คน เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ IT ประกอบด้วย 
อาจารย์   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  11  คน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน  3  คน 
กองคลัง     จ านวน  1  คน 
กองบริหารงานบุคคล   จ านวน  1  คน 
กองนโยบายและแผน   จ านวน  1  คน 

กรรมการด าเนินงานโครงการ     จ านวน  8  คน 
วิทยากร        จ านวน  2  คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ก าหนดเรียน 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 5 วัน ณ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
ก าหนดสอบ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 2 วัน ณ มทร.สุวรรภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ. 2557 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียด

โครงการฯ 
            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
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งบประมำณ      231,300 บำท  (สองแสนสำมหม่ืนหนึ่งพันสำมร้อยบำทถ้วน) 

เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีงบประมาณ 2557  

1. ค่ำตอบแทน             84,000 บำท 

-  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ฝึกอบรม CompTIA A+ (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 
( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200 บาท x 2 คน )  

2. ค่ำใช้สอย           132,900 บำท
(ผู้เข้าอบรมจ านวน  18 คน คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร  จ านวน 10 คน) 

-  ค่าลงทะเบียนสอบ หลักสูตร CompTIA A+ Essentials (220-701)   
จ านวน 18 คน (ต่อคน 2,875 บาท) = 51,750 บาท 

-  ค่าลงทะเบียนสอบ หลักสูตร CompTIA A+ Essentials (220-702)   
จ านวน 18 คน (ต่อคน 2,875 บาท) = 51,750 บาท 

-  ค่าอาหารว่าง (10 มื้อ x 28 คน x 30 บาท ) = 8,400 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน   (5 มื้อ x 28 คน x 150 บาท ) = 21,000 บาท 

3. ค่ำวัสดุ             14,400 บำท
รวมทั้งสิ้น  231,300 บำท  (สองแสนสำมหม่ืนหนึ่งพันสำมร้อยบำทถ้วน) 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรม CompTIA A+ ส ำหรับผู้สอน 

หลักสูตร CompTIA A+ Essentials (220-701) 
วันที่ 1 

ฮาร์ดแวร์ 
 จัดประเภทอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและสื่อส ารองข้อมูล 
 อธิบายส่วนประกอบ ประเภท และคุณสมบัติของแผงวงจรหลัก 
 จัดประเภทและลักษณะแหล่งจ่ายไฟ 
 อธิบายจุดประสงค์และลักษณะของ CPU และคุณสมบัติของ CPU 
 อธิบายอุปกรณ์และวิธีระบายความร้อน 
 เปรียบเทียบข้อเหมือนและต่างของประเภทหน่วยความจ า ลักษณะ และจุดประสงค์ 
 จ าแนกความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชนิดและลักษณะของอุปกรณ์ 
 ติดตั้งและก าหนดค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์รับข้อมูล 
 สรุปการท างานและประเภทของการ์ดอแดปเตอร์ 
 ติดตั้งและก าหนดค่าเครื่องพิมพ์ 

วันที ่2 
การแก้ไขปัญหา การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษา 
 อธิบายทฤษฎีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ 
 อธิบายและตีความอาการของระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ทั่วไป และสาเหตุของอาการดังกล่าว

ตามสถานการณ์ 
 ระบุวิธีและเครื่องมือการแก้ไขปัญหาส าหรับเครื่องพิมพ์ตามสถานการณ์ 
 อธิบายและตีความปัญหาทั่วไปของแล็ปท็อป และระบุวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
 รวมเทคนิคการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันทั่วไปตามสถานการณ์ 

ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 
 เปรียบเทียบข้อเหมือนและต่างของระบบปฏิบัติการ Windows และคุณสมบัติของแต่ละรุ่น 
 อธิบายการใช้งานอินเตอร์เฟชผู้ใช้ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการติดตั้งและก าหนดค่า Windows OS 
 อธิบายล าดับ วิธี และยูทิลิตี้การบูตเบื้องต้น 
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วันที่ 3 
ระบบเครือข่าย 
 สรุปความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่าย รวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และโปรโตคอล 
 จัดประเภทสายเคเบิลเครือข่ายและตัวเชื่อมต่อ และการใช้งาน 
 เปรียบเทียบข้อเหมือนและต่างของเครือข่ายแต่ละประเภท 

การรักษาความปลอดภัย 
 อธิบายหลักแนวคิดและเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน 
 สรุปคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 สรุปจุดประสงค์ของขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
 อธิบายการใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมและความเป็นมืออาชีพในที่ท างานตามสถานการณ์ 

 
หลักสูตร CompTIA A+ Essentials (220-702) 
วันที่ 4  
ฮาร์ดแวร์ 
 ติดตั้ง ก าหนดค่า และบ ารุงรักษาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 ระบุปัญหา แก้ไขปัญหา และซ่อมแซม/เปลี่ยนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 ติดตั้ง ก าหนดค่า ระบุปัญหา แก้ไขปัญหา และซ่อมแซม/เปลี่ยนส่วนประกอบแล็ปท็อป 
 เลือกและใช้เครื่องมือต่อไปนี้ตามสถานการณ์สมมติ 
 ระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปของเครื่องพิมพ์ 

วันที่ 5  
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 
 เปรียบเทียบข้อเหมือนและต่างของระบบปฏิบัติการ Windows และคุณสมบัติของแต่ละรุ่น 
 อธิบายการใช้งานอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการติดตั้งและก าหนดค่า Windows OS 
 อธิบายล าดับ วิธี และยูทิลิตี้การบูตเบื้องต้น 

ระบบ ICT ระดับสากลเครือข่าย 
 ติดตั้งและก าหนดค่าเครือข่ายส านักงานขนาดเล็กหรือส านักงานที่บ้าน (SOHO) 

การรักษาความปลอดภัย 
 ป้องกัน แก้ไขปัญหา และก าจัดไวรัสและมัลแวร์ตามสถานการณ์สมมติ 
 ด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาทั่วไป 
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กำรประเมินผลโครงกำร 
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจ านวน 18 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน Certified CompTIA A+ ร้อยละ 65 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 น าความรู้และทักษะไปใช้ในการจัดการ การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ IT ของมหาวิทยาลัย  
 น าความรู้และทักษะไปสอบมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 

 สอบผ่าน Certified CompTIA A+ ร้อยละ 65 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 

 สอบผ่าน Certified CompTIA A+ ร้อยละ 65 

3. เชิงเวลา 
 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2557 

4. เชิงต้นทุน 
 ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

วิธีกำรประเมิน 
1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตามมาตรฐานสากล 
2. บุคลากรได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากล 

กำรรำยงำนผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลักสูตร CompTIA A+ ส าหรับผู้สอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  18  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  231,300 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  231,300 บำท     
ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน                     42,000           บาท   
   ค่าใช้สอย           35,700           บาท 
   ค่าวัสดุ            25,000           บาท 
   ค่าลงทะเบียนสอบครั้งที่ 1         51,750            บาท 
   ค่าลงทะเบียนสอบครั้งที่ 2         51,750            บาท 
   รวม                    231,300          บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.44  คิดเป็นร้อยละ 88.89   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  18 คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.63 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ทีอ่บรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.11  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ     
อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.47 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.45    

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  CompTIA A+ ส าหรับผู้สอน 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร CompTIA A+ 
ส าหรับผู้สอน ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง ส านักวิทยบริการ            
และเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 18 คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน  18 คน   
คิดเป็นร้อยละ   100   ของผู้เขา้อบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  CompTIA A+ ส าหรับผู้สอน 
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แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร  CompTIA A+ ส าหรับผู้สอน 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  18  คน 
 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 16 88.89 
               หญิง 2 11.11 
 
ตำรำงท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์

มำกที่สุด 
(ร้อยละ) 

มำก 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 9.00  (50.00%) 9.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเดน็ 

8.00  (44.44%) 10.00  (55.56%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.89%) มาก 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 9.00  (50.00%) 9.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเดน็ 10.00  (55.56%) 8.00  (44.44%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.11%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมจี านวนเพียงพอเหมาะสม 8.00  (44.44%) 10.00  (55.56%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.89%) มาก 
 6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 8.00  (44.44%) 10.00  (55.56%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.89%) มาก 
รวมทั้งหมด 

     
4.48 (89.63%) มาก 

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
       

 1. ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งนีก้อ่นการอบรม 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 18.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งนี้หลังการอบรม 18.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์

       
 1. น าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 12.00  (66.67%) 6.00  (33.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.67  (93.33%) 

มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เพือ่น
ร่วมงานได้ 

9.00  (50.00%) 9.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 
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 3. มีความมั่นใจการน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ 9.00  (50.00%) 9.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.56 (91.11%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บรกิารของเจ้าหน้าทีัั 10.00  (55.56%) 8.00  (44.44%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.11%) 
มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่

8.00  (44.44%) 10.00  (55.56%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.89%) มาก 

 3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 8.00  (44.44%) 10.00  (55.56%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.89%) มาก 
 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความเหมาะสม 6.00  (33.33%) 12.00  (66.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.33  (86.67%) มาก 
 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

11.00  (61.11%) 7.00  (38.89%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.61  (92.22%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพงึพอใจในการอบรมครั้งนี ้ 8.00  (44.44%) 10.00  (55.56%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.89%) มาก 
รวมทั้งหมด 

     
4.47 (89.45%) มาก 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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