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 รายงานผลการด า เ นินงานโครงการ ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ เรี ยนรู้                   
หลักสูตร หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นในวันที่ 20,22 และ 27 มกราคม 
2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  153  คน คิดเป็นร้อยละ 100  ส้ินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งส้ิน  94,930  
บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 153  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งน้ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.57  คิดเป็นร้อยละ 
91.37 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้นมีค่าเฉล่ีย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
100และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.63 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.59 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.76 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มกราคม 2557 
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โครงการงบประมาณในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร  หลักสูตร หลักสูตร 
ICT เพื่อการพัฒนา  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  โดยจัดขึ้นในวันที่ 20,22 และ 27 
มกราคม 2557  ณ ศูนย์การเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  94,930 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  153  คน  ส้ินค่าใช้จ่าย  
94,930บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    51,300  บาท    
   ค่าใช้สอย    38,430 บาท    
   ค่าวัสดุ     20,500 บาท 
   รวม     94,930 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมคร้ังนี้อยู่ในระดับ
มำก   มีค่ำเฉล่ีย  4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.37  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับ
มำก มีค่ำเฉล่ีย 4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.48  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในเร่ืองที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉล่ีย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 100  ด้านการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับ 
มำก  มีค่ำเฉล่ีย 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.63   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
อบรมในด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉล่ีย 4.59  หรือคิดเป็นร้อยละ  91.76  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายช่ือมาแต่ไม่เข้าอบรม เน่ืองจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายช่ือล่าช้า 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่าน้ี เน่ืองจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรงบประมำณในกำรพัฒนำตำมข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและพัฒนำบุคลำกร 

 ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา 
 
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 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน    
    ระดับอาเซียนและนานาชาติ    

(   ) 1.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ 
   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
( / ) 1.3  พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
(   ) 1.4  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
(   ) 1.5  สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
(   ) 1.6  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
(   ) 1.7  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(   ) 1.8  พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
(   ) 1.9  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(   ) 1.10 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
(   ) 1.11 พฒันาความเข้มแข็งการให้บริการเชิงวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการ 
     เรียนการสอน/การวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
(   ) 1.12 พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
(   ) 1.13 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพื่อสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
(   ) 1.14 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน            
              และชุมชน 
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(   ) 1.15 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาส่ิงแวดล้อม 
(   ) 1.16  พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
(   ) 1.17  พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
(   ) 1.18  พัฒนาระบบงานบริหารวิจัย 
(   ) 1.19  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน    
     เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของงานวิจัย 

 
ความสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                             รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
 
หลักกำรและเหตุผล   
 ในปัจจุบันน้ี เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับประเทศของเราและองค์กรต่างๆของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการท างาน ด้านการส่ือสาร ด้านธุรกิจเป็นต้น เทคโนโลยี
น้ันมีความก้าวหน้ามากขึ้นกับประเทศที่ต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งทุกคนไม่สามารถหลีกเล่ียง
เทคโนโลยีน้ันๆได้ ทุกๆคนในองค์กรหรือหน่วยงานมักจะน าเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์น้ัน หรือสามารถท าให้องค์กรได้ผลก าไรตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ การใช้เทคโนโลยีเป็นส่ิงที่สะดวกสบายทุกคนต่างที่ต้องการใช้ เพราะเทคโนโลยีเหล่าน้ันสามารถน าไป
พัฒนาทางด้านต่างๆได้เพิ่มมากข้ึน เช่น ทางด้านการติดต่อส่ือสาร ซึ่งสมัยก่อนน้ันเทคโนโลยีทางด้านการ
ติดต่อส่ือสารยังไม่ค่อยมีความส าคัญมากเท่ากับปัจจุบัน การติดต่อส่ือสารของเทคโนโลยีน้ีไม่จ าเป็นแค่คุยได้
อย่างเดียว เทคโนโลยีน้ีตอนน้ีสามารถแชทได้ โดยการที่ไม่ต้องโทรคุยกันได้แล้ว โดยมีการส่งข้อความหากันที่
สามารถไปถึงผู้รบัได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าเป็น Group ก็ได้เพื่อคุยเรื่องงานกันได้เฉพาะในกลุ่มน้ันๆ 
ปัจจุบันน้ีได้มีการอบรมแบบน้ีบ่อยครั้งมากขึ้นเพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ทางด้านน้ีเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถทัดเทียมคู่แข่งขันขององค์กรอ่ืนได้และเป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น 

ดังน้ัน ทางส านักวิทยฯบริการ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา เพื่อให้ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและติดต่อส่ือสาร
แบบครบวงจรมาปรับใช้ในการท างานในหน่วยงาน ให้หน่วยงานสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านของการท างาน ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมน้ีสามารถท าให้เรารู้เกี่ยวกับ โปรแกรมต่างๆ เช่น การ
สนทนา Chat ด้วย โปรแกรมต่างๆ สามารถประชุมผ่าน Video conference ได้โดยวิธีง่ายและส้ัน กะทัดรัด 
และเช่ียวชาญในด้านน้ีเพิ่มมากข้ึนจากเดิม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเก่ียวกับระบบ ICT เพื่อการพัฒนา แก่บุคลากรและอาจารย์ 
2. เพื่อให้บุคลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตได้ 
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กลุ่มเป้ำหมำย    
บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการของทุกหน่วยงานและทุกคณะที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
1. ผู้ปฏิบัติงานระบบ ERP ทุกคนและอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลระบบ ERP  
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. อาจารย์ผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 
4. บุคลากรและอาจารย์ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ของตนเองได้ 
5. ผู้ที่ต้องการลดค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางในการติดต่อส่ือสารและการประชุม 
6. ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองในการติดต้ังระบบ E-Commerce  
7. ผู้ที่ปฏิบัติงานข้อมูลเอกสารการใช้ไฟล์ร่วมกัน เช่นงานประกันคุณภาพ งานบริหารทั่วไป 
8. ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถสร้าง Website ของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
9. อาจารย์ที่ต้องการสร้างส่ือการเรียนการสอนด้วย Youtube 

 
    จ านวนผู้เข้าอบรม 153 คน 
    คณะ 9 คณะ x 3 วัน x 2 คน = 54 คน  
    หน่วยงานสนับสนุน 11 หน่วย x 3 วัน x 3 คน = 99 คน 
    คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน  7 คน 
    วิทยากร จ านวน 3 คน  
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ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    เดือน มีนาคม 2557   รวม 3 วัน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
 
งบประมาณ      94,930  บำท  ( เก้าหม่ืนสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน )  
เบิกจ่ายจากงบประมาณในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2557 
 

1. ค่ำตอบแทน    31,500 บำท  

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 3 วัน  x 500 บาท x 3 คน )   

2. ค่ำใช้สอย    38,430 บำท  
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  153 คน) โดยมีผู้เข้าอบรมวันละ 51 คน  

-  ค่าอาหารว่าง    ( 6 มื้อ x 61 คน x 30 บาท ) 10,980 บาท  
-  ค่าอาหารกลางวัน     ( 3 มื้อ x 61 คน x 150 บาท ) 27,450 บาท  

 
3. ค่ำวัสดุ    25,000  บำท          

  
  รวมทั้งสิ้น   94,930 บาท  ( เก้าหม่ืนสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน ) 
 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉล่ียจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ไตรมำสท่ี ๑ ไตรมำสท่ี ๒ ไตรมำสท่ี ๓ ไตรมำสท่ี ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
๒.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น 

            

๓.ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร 

            

๔.ขออนุมัติโครงการ             
๕.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

๖.ด าเนินโครงการอบรม             
๗.ติดตาม ประเมิณผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

            

๘.รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ ภายใน ๑ เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา 
 

ICT เพื่อกำรพัฒนำ 
 

ตำรำงกำรอบรม หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา 
 

หลักสูตร 8.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 
1. การติดต่อส่ือสารด้วย 

Microsoft Lync 2013 
การติดต้ังโปรแกรม 

ERP 
การแก้ไขปัญหา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2. E-Commerce by Facebook Skype Dropbox 
3. การสร้างเว็บไซด์ด้วย  

Rmutp Webhost 
Rmutp 

Webhost (ต่อ) 
การน า youtube 

แสดงบน Webhost 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำร 
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 153 คน 
2. ความรู้ความเข้าใจ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 % 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดังน้ี 

- สามารถติดต้ังโปรแกรม ERP ได้ด้วยตนเอง 
- สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเองได้ 
- สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดค่าใช้โทรศัพท์และค่าเดินทางในการประชุมติดต่องาน 
- สามารถแบ่งปันไฟล์เอกสารเดียวกันได้เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไข ช่วยพัฒนาระบบการ

ท างานประกันคุณภาพได้ดีย่ิงขึ้น 
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
- น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาช่องการหารายได้ของมหาวิทยาลัย  
- สามารถติดต่อส่ือสารด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Lync 2013 
 

วิธีกำรประเมิน 
1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาเว็ปไซต์อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง 
2. ยกระดับมาตรฐานระบบ ICT  ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนครให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เม่ือโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการงบประมาณในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน เทคโนโลยีราช
มงคล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร  หลักสูตร 
หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา   ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  โดยจัดขึ้นในวันที่ 20,22 และ 
27 มกราคม 2557  ณ ศ ูนย ์การ เร ียนรู ้ด ้วยตนเอง    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  153  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  94,930 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  94,930 บำท     
ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  31,500  บาท   
   ค่าใช้สอย  38,430  บาท 
   ค่าวัสดุ   25,000  บาท 
   รวม            94,930 บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มำก  
มีค่าเฉล่ีย  4.47  คิดเป็นร้อยละ  89.52   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   153  คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไป

ใช้ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1  ด้ำนวิทยำกร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ใน   
ระดับ  มำก  มีค่าเฉล่ีย  4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.41  
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ 
อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉล่ีย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  88.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉล่ีย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.46  
2.4 ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ      

อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉล่ีย 4.47 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.52    
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร หลักสูตร ICT 
เพื่อการพัฒนา  โดยจัดขึ้นในวันที่ 20,22 และ 27 มกราคม 2557  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน 
จ านวน  153  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน    
153   คน   คิดเป็นร้อยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพื่อการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  153  คน 

 
ตำรำงที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 97 63.4% 
               หญิง 56 36.6% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา 
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ตำรำงที่ 2 กำรประเมินตนเองของผู้รับกำรอบรมต่อควำมคิดเห็นด้ำนกำรอบรม 

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉล่ีย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็นควำมคดิเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  
มำกที่สุด 

(ร้อยละ) 

มำก 

(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร  

78.00  (50.98%) 75.00  (49.02%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.51  (90.20%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น  

71.00  (46.41%) 82.00  (53.59%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.46  (89.28%) มาก 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

87.00  (56.86%) 66.00  (43.14%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.37%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้
ตรงประเด็น  

80.00  (52.29%) 73.00  (47.71%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.46%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมีจ านวน
เพียงพอเหมาะสม  

89.00  (58.17%) 64.00  (41.83%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.63%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

73.00  (47.71%) 80.00  (52.29%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.54%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.52 (90.41%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองนี้ก่อนการอบรม  

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 153.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สดุ 

 2. ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองนี้หลังการอบรม  

153.00  (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 ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์        
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้ 

77.00  (50.33%) 76.00  (49.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.07%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้ 

86.00  (56.21%) 67.00  (43.79%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.24%) 
มาก
ที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์ 

77.00  (50.33%) 76.00  (49.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.07%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.52 (90.46%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้า
หน้าทีัั  

84.00  (54.90%) 69.00  (45.10%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (90.98%) 
มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวย
ความสะดวกของเจ้าหนา้ที ่ 

68.00  (44.44%) 85.00  (55.56%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.89%) มาก 

 3. สถานที่สะอาดและมี 71.00  (46.41%) 82.00  (53.59%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.46  (89.28%) มาก 
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ความเหมาะสม  
 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก 
มีความเหมาะสม  

77.00  (50.33%) 76.00  (49.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.07%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/
สัมมนามีความเหมาะสม 

63.00  (41.18%) 90.00  (58.82%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.41  (88.24%) มาก 

 6. ท่านมีความพึงพอใจใน
การอบรมครั้งนี้  

74.00  (48.37%) 79.00  (51.63%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.67%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.47 (89.52%) มาก 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตร ICT เพื่อการพัฒนา  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน ์
 

ประโยชน์จากการน าระบบ ICT มาใช้ในองค์กร พอสรุปเป็นข้อได้ดังน้ี 
1.มีความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการด าเนินงาน  
2.ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากข้ึน  
3.ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการด าเนินการได้  
4.สร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้  
5.ลดปริมาณเอกสาร (กระดาษ) ในระหว่างการด าเนินงานได้มาก  
6.ลดขั้นตอนในระหว่างการด าเนินการได้มาก  
7.ประหยัดเน้ือที่จัดเก็บเอกสาร (กระดาษ) 
และหากใช้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดข้อดีคือ 1.เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่องค์กร
ต้องใช้ เช่น ระบบการจัดการฐานข้อ มูล (RDBMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีช่วยควบคุมและจัดการข้อมูลบน
หน่วยความจ าส ารอง สามารถสร้าง บ ารุงรักษาและเข้าถึงฐานข้อมูลสัมพันธ์ได้ 
2.เป็น เครื่องมือเพื่อการประยุกต์ใช้ เช่น ใช้จัดท าฐานข้อมูล (Database) และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Data 
Warehouse) เป็นเครื่องมือประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบ DSS, ระบบ MIS เป็นเครื่องมือ
ปฏิบัติงานกับเอกสารเพื่อลดการใช้และการจัดเก็บกระดาษด้วย ระบบ Document Management System, 
ระบบประชุมทางไกล 
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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