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ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Digital 
literacy certificate (IC3) โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร
สายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่นโดยรุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 15-19 ธันวาคม 
2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 4 วันที่ 1-5 มิถุนายน 
2558 รุ่นที่ 5 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ทั้งหมด 5 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 150 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  998,000  บาท (เก้า
แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อย
ละ 90.53 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 
หรือคิดเป็นร้อยละ 89.56 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ธันวาคม 2557 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร Digital literacy certificate (IC3) บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
โดยจัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่นโดยรุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 
รุ่นที่ 3 วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 4 วันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 5 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถเสริม ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  998,000 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  150  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
998,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่ำตอบแทน    420,000    บำท    
   ค่ำใช้สอย           402,900         บำท    
   ค่ำวัสดุ     175,100   บำท 
   รวม             998,000   บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.35 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ  100 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.53   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.50  หรือคิดเป็นร้อยละ  90.00  
 
 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 
1. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 

1.3 กิจกรรมกำรฝึกอบรมหลักสูตร Digital literacy certificate (IC3) 
 

          1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  1.8.   อ่ืน ๆ 
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
 1.  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   1.1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทีม่ีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน

ระดับอาเซียน/นานาชาติ 
   1.2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการการท างาน 
  1.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
  1.4.  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะทาง 
           1.5.  สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์และความต้องการของสังคม 
  1.6.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 2. การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  2.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
  2.2. พัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
  2.3. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยอย่างยั่งยืน 
   2.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน 
 3. การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
  3.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.2. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
  3.3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร 
  3.4. พัฒนาองค์กรเชิงคุณภาพ 
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 4. การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
   4.1. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการ วิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
  4.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ วิชาชีพ ให้มีศักยภาพ 
   4.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ วิชาชีพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชน 
 5. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  5.1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา .....................................ทุกสาขาวิชา.................................................. 
       ............................................................................................................................. ............... 
 การวิจัย ........................................................................................................... ...................... 
       ........................................................................................................................... .................. 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ........................ 
       ............................................................................................................................. ............... 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
.............................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. .................. 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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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
ทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย 

การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในภาคการศึกษาให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจึงนับว่าเป็ นหัวใจ
ส าคัญในการพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 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 

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

 การสอบเพ่ือให้ได้ใบประกาศนียบัตรเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร รวมถึงองค์กรตลอดจนถึงระดับประเทศด้วย 

  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรในด้านการจัดการ เพ่ือยกระดับความรู้และทักษะในการใช้งานด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพทางด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การใช้อินเตอร์เน็ต ให้แก่ 
อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3.  บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-University 
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กลุ่มเป้ำหมำย    
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  60   คน     ประกอบด้วย  
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รวมจ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมและสอบ  Digital literacy certificate (IC3)  จ านวน 60  คน 

กรรมการ   จ านวน  7  คน 
วิทยากร  จ านวน  2  คน 

 
สถำนที่ด ำเนินงำน 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  

ด าเนินงาน รุ่นที่ 1  วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557 
             รุ่นที่ 2  วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ. 2558 
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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         งบประมาณ   355,000 บาท   (สามแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีงบประมาณ 2558  

1. ค่ำตอบแทน           77,700    บำท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  
Digital literacy Certificate  (IC3) 
(วิทยากรหลัก 7 ชม. x 3 วัน  x  1,200 บาท x 1 คน x 2 รุ่น)  = 50,400 บาท 
(วิทยากรผู้ช่วย 7 ชม. x 3 วัน x    650 บาท x 1 คน x 2 รุ่น)  = 27,300 บาท 

2. ค่ำใช้สอย                    258,860   บำท 
( ผู้เข้าอบรมจ านวน  60 คน คณะกรรมการ 7 คน และวิทยากร 2 คน ) 

-  ค่าธรรมเนียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานระดับสากล                              74,900  บาท  
              -  ค่าลงทะเบียนสอบหลักสูตร  Digital literacy certificate (IC3)                 134,820 บาท 

จ านวน 60 คน (ต่อคน 2,247 บาท) ประกอบด้วย 3 วิชา 
1. วิชา Computing Fundamentals เป็นเงิน 44,940 บาท 
2. วิชา Key Application เป็นเงิน 44,940 บาท 
3. วิชา Living Online เป็นเงิน 44,940 บาท 

- ค่าอาหารว่าง            14,040  บาท 
ค่าอาหารกลางวัน       35,100  บาท  

 รุ่นที่ 1  เรียนปฏิบัติ 3 วัน 
-  ค่าอาหารว่าง    (6 มื้อ x 30+9 = 39 คน x 30 บาท)    =   7,020   บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน      (3 มื้อ x 30+9 = 39 คน x 150 บาท)  =  17,550  บาท 
 รุ่นที่ 2  เรียนปฏิบัติ 3 วัน   
-  ค่าอาหารว่าง    (6 มื้อ x 30+9 = 39 คน x 30 บาท)    =   7,020   บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน      (3 มื้อ x 30+9 = 39 คน x 150 บาท)  =  17,550  บาท 

3. ค่ำวัสดุ             18,440  บำท  
 
        รวมทั้งสิ้น  355,000 บาท  (สามแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รำยละเอียดหลักสูตร Digital Literacy Certificate (IC3) 
วันที่ 1 – Computing Fundamentals 

เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

8.30 -10.30 น. 

ควำมรู้พื้นฐำนคอมพิวเตอร์ : Computing Fundamentals 
1. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
   1.1. หน่วยความจุคอมพิวเตอร์ (Byte) 

   1.2. การใช้งาน Output Device (Optical Media, Robot) 

   1.3. การใช้ Output Device Application (Bluetooth) 

   1.4. การท างานกับ Device Driver (Printer) 

   1.5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการแสดงผลคอมพิวเตอร์ 

   1.6. การปรับแต่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ 

   1.7. การป้องกันภัยจากการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

   1.8. อันตรายที่เกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

   1.9. การแก้ไขปัญหาการใช้ Hardware เช่น Printer, Scanner 
 

 
 
 
 
 
 

10.30 - 12.00 น.      

2. การบริหารและจัดการซอฟต์แวร์ 
   2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ 
         2.1.1. ชนิด และตัวอย่างของซอฟต์แวร์  

         2.1.2. ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ และอายุการใช้งาน  

         2.1.3. Algorithym คือ  

         2.1.4. การใช้ Application Software  
             2.1.4.1. ส่วนประกอบและการใช้งานกระดาษค านวณ  

             2.1.4.2. ส่วนประกอบและการใช้งานโปรแกรมสร้าง Chart  

             2.1.4.3. ส่วนประกอบและการใช้งานโปรแกรมสร้างฐานข้อมูล  

             2.1.4.4. ส่วนประกอบและการใช้งานโปรแกรมกราฟิก  

             2.1.4.5. รูปแบบและชนิดของไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมกราฟิก  
         2.1.5. การ Upgrade Software  
 

 
12.00 - 13.00 น. 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

13.00 - 14.30 น. 

2.2  การใช้งานระบบปฏิบัติการ  
      2.2.1. ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ  

      2.2.2. การเข้าสู่ระบบ Windows และส่วนประกอบของ windows  

      2.2.3. การใช้งานส่วนประกอบของ Windows  
      2.2.4. การบริหารจัดการหน้าต่าง Windows  

      2.2.5. การบริหารและจัดการไฟล์ใน Windows Explorer  

      2.2.6. การปรับแต่งพ้ืนหลังของหน้าจอ (Desktop Background)  

      2.2.7. การใช้งาน Control Panel  

      2.2.8. การตั้งค่าและก าหนดความปลอดภัยใน Microsoft Windows  

      2.2.9. การจัดการเครื่องพิมพ์ (Printer)  

      2.2.10. การแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer Driver)  

 
 
 
 

14.30 – 16.30 น. 

     2.2.11. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  

     2.2.12. ตัวอย่างระบบปฏิบัติการเครือข่าย  

     2.2.13. การจ ากัดสิทธิการติดตั้งและปรับเปลี่ยน Software  

     2.2.14. การวิเคราะห์ปัญหาการท างานของระบบปฏิบัติการ  

     2.2.15. การใช้ Software Patch ปิดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ  
               ลงทะเบียนสอบ 

16.30 – 17.30 น. สอบวัดผลหลักสูตร DIGITAL LITERACY CERTIFICATE IC3 : 
Computing Fundamentals 
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วันที่ 2 – Key Applications 
เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.30 -10.30 น. 

โปรแกรมหลักส ำหรับคอมพิวเตอร์ : Key Applications 
1. กำรใช้ฟังก์ชันทั่วไปของโปรแกรม (Word, Excel, PowerPoint) 
1.1. การใช้ค าสั่งจัดเก็บไฟล์ของแต่ละโปรแกรม 
1.2. การใช้ค าสั่งออกจากโปรแกรม 
1.3. การใช้ค าสั่ง Help ของแต่ละโปรแกรม 
1.4. การใช้ค าสั่งการเปลี่ยนมุมมอง 
1.5. การใช้ค าสั่งแก้ไขค่าเริ่มต้น 
1.6. การใช้ค าสั่ง Undo และ Redo 
1.7. การใช้ปุ่มค าสั่ง Insert/Overtype 
1.8. การสร้างเอกสารจากต้นแบบของโปรแกรมต่างๆ 
1.9. การสร้างเอกสารใหม่จากโปรแกรมต่างๆ 
1.10. การปิดไฟล์จากโปรแกรมต่างๆ 
1.11. การค้นหาข้อความและแทนที่ข้อความ 
1.12. การคัดลอกและวางข้อมูลแบบต่างๆ 
1.13. การคัดลอกและวางข้อมูลข้ามโปรแกรม 
1.14. การกู้คืนไฟล์เมื่อเวลาไฟดับ 
1.15. การจัดเรียงข้อมูลในไฟล์ (Align, Arrange) 
1.16. การใช้ค าสั่ง Margin ก าหนดขอบกระดาษ ทั้ง 3 โปรแกรม 
1.17. การสร้าง Output File เป็น PDF ไฟล์ หรือ Email Attachment 
1.18. การใช้ค าสั่งควบคุมงานพิมพ์ และการยกเลิกคิวงานพิมพ์ 
1.19. การตรวจสอบสถานะงานพิมพ์ 
1.20. ชนิดของไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
1.21. Error Message ของไฟล์ 

10.30 – 12.00 น. 2.กำรใช้ฟังก์ชันประมวลผลค ำ (Word Processing) 
2.1. การจัดระยะห่างของบรรทัด 
2.2. การใช้ไม้บรรทัด (Ruler) 
2.3. การแบ่งหน้าเอกสาร 
2.4. การท างานกับตาราง 
      2.4.1. ตารางและการสร้างตาราง  
      2.4.2. การเพ่ิม หรือลบช่องเซลล์ในตาราง  
      2.4.3. การแทรกแถว หรือคอลัมน์ในตาราง  
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     2.4.4. การลบแถว หรือคอลัมน์ในตาราง  
2.4.5. การใช้ค าสั่ง Table Autoformat จัดรูปแบบตารางแบบ     
        อัตโนมัติ  

           2.4.6. การแบ่งตาราง  
2.5.   การแทรกหัวกระดาษและจัดการหัวกระดาษ  
2.6.   การใช้ค าสั่งแทรกวันที่ และจัดรูปแบบวันที่  
2.7.   การใช้เครื่องมือ Research Tool  
2.8.   การใช้เครื่องมือ Theasaurus  
2.9.   การยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเอกสาร  
2.10. การก าหนดรหัสผ่านป้องกันการเปิดไฟล์  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00 – 14.30 น. 

3. กำรใช้ฟังก์ชันของกระดำษค ำนวณ 
3.1. การจัดรูปแบบกระดาษค านวณ 
     3.1.1. การจัดระเบียบข้อมูลใน Worksheet  
     3.1.2. การใช้ค าสั่งจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข  
     3.1.3. การจัดต าแหน่งข้อความในช่องตาราง (Alignment)  
     3.1.4. การผสานช่องเซลล์และจัดต าแหน่งข้อความ (Merge Center  
             Across Column)  
     3.1.5. การแทรก หรือลบช่องเซลล์  
     3.1.6. การแทรกแถว และคอลัมน์ การลบแถวและคอลัมน์  
3.2. ชาร์ต และการปรับแต่ง  
     3.2.1. การวิเคราะห์ข้อมูลในชาร์ต  
     3.2.2. การเปลี่ยนองค์ประกอบในชาร์ต  
3.3.   การค านวณในตาราง  
     3.3.1. การแก้ไขและปรับแต่งสูตร  
     3.3.2. การใช้ฟังก์ชันพื้นฐานเบื้องต้น (SUM, Average, Min,Max,Count)  
     3.3.3. การใช้ AutoSum  
3.4.   การท างานกับฐานข้อมูล  
     3.4.1. การจัดเรียงข้อมูล  
     3.4.2. การใช้ฟิลเตอร์กรองข้อมูลแบบเลือกแสดงผล  
3.5.   การจัดงานออกทางเครื่องพิมพ์  
     3.5.1. การก าหนดการพิมพ์หัวแถวซ้ าทุกหน้า  
     3.5.2. การก าหนดสเกลการพิมพ์  
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14.30 -16.30 น. 

4. กำรสื่อสำรด้วยซอฟต์แวร์กำรน ำเสนอ 
       4.1. การใช้ Design Template 
       4.2. การจัดการองค์ประกอบในงาน Presentation 
            4.2.1. ส่วนประกอบของชาร์ตในสไลด์  
            4.2.2. ความส าคัญขององค์ประกอบในสไลด์  
       4.3. การเลื่อนไปยังสไลด์อ่ืนขณะอยู่ในมุมมองน าเสนอ (Go to Slide)  
       4.4. การแทรกตารางลงในสไลด์  
       4.5. การสร้าง Hyperlink ให้กับข้อความในสไลด์  
       4.6. การบันทึกงานน าเสนอเป็นเว็บเพจ  
 

 
16.30 – 17.30 

สอบวัดผลหลักสูตร DIGITAL LITERACY CERTIFICATE IC3 : Key 
Applications 
 

 
   
เนื้อหำกำรอบรม วันที ่3 – Living Online 

เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 
 
 
 
 
 

8.30 -10.30 น. 

ระบบออนไลน์ : Living Online 
1. เครือข่ำยและอินเตอร์เน็ต 
    1.1. ประโยชน์และตัวอย่างกิจกรรมบนระบบเครือข่าย 
    1.2. ชนิดของเครือข่าย 
    1.3. อุปกรณ์เครือข่าย (Network  Media) 
    1.4. ชนิดของการสื่อสาร (DSL,Cable,T1) 
    1.5. ชนิดของ Software ที่ใช้กับ Client และ Server 
    1.6. บริการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
    1.7. ข้อจ ากัดของระบบเครือข่าย 
    1.8. รู้จัก Biometric Data 
 

 
 

10.30 – 12.00 น. 

2. กำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกัน 
    2.1. ชนิดของการสื่อสาร 
    2.2. การบริหารจัดการ Email 
          2.2.1. องค์ประกอบของ Email Address  
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          2.2.2. ส่วนประกอบของ Email  
          2.2.3. การตั้งค่า Email  
          2.2.4. การสร้าง Email Message  
          2.2.5. การรับและส่ง Email Message  
          2.2.6. การตอบกลับ และส่งต่อ Email  
          2.2.7. การเปิดดู Email ที่ได้รับ  
          2.2.8. การสร้าง Email Folder  
          2.2.9. การย้าย Email ลงในFolder  
          2.2.10. การจัดการ Priority Email  
          2.2.11. รู้จัก Spam Email  
    2.3. รู้จักโปโตคอล  
    2.4. อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการสื่อสารผ่านเครือข่าย  
    2.5. การสื่อสารแบบ Real time  
    2.6. วิวัฒนาการของการสื่อสารแบบต่าง ๆ  
           2.6.1. Email  
           2.6.2. Conference  

2.6.3. SMS Message  
2.6.4. Webblog  

    2.7. ข้อแตกต่างของ Email กับ Instant Messaging  
    2.8. การเข้ารหัสการส่งข้อมูล  
    2.9. การกระจายข่าวลือบนอินเตอร์เน็ต  
    2.10. เครือข่ายสังคม (Social Network เช่น Facebook, Twitter 
            และอ่ืนๆ) 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. อินเตอร์เน็ตและเวิลไวด์เว็บ 
3.1. รู้จัก IP Address 
3.2. คุณสมบัติของ Weblog 
3.3. การใช้ Internet Explorer สาหรับท่องเว็บไซต์  
      3.3.1. การใช้งานช่อง Address พิมพ์ URL Website  
      3.3.2. การเปิดหน้าเว็บเพจเป็น Tab ใหม่และเปิดเป็น  
               Window ใหม่  
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13.00 – 14.30 น. 

      3.3.3. จัดเก็บเว็บไซต์ในรายการโปรด  
        3.3.4. การจัดการ History ของเว็บไซต์  
        3.3.5. การ Refresh/Reload เว็บไซต์  
        3.3.6. การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์  
3.4. การท างานกับ Wiki และข้อมูลออนไลน์  
3.5. ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ (Copyright Material)  
3.6. ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการโพสต์ข้อมูล  
3.7. การใช้ระบบเครือข่ายสังคม (Social Network Element)  
 

 
 
 
 
 
 

14.30 – 16.30 น. 

4.ระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสังคม 
4.1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และความปลอดภัยในการใช้งาน 
4.2. ตัวอย่าง Media Technology 
4.3. ตัวอย่าง E-Government 
4.4. ตัวอย่าง Online Education 
4.5. ป้องกันและจัดการความเสี่ยงด้วย Storage Backup 
4.6. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติ Disaster Recovery 
4.7. รู้จัก Virus, Worm ,Spyware และการป้องกัน 
4.8. การก าหนด Security Measure 
4.9. โปรแกรมเฉพาะทางในคอมพิวเตอร์ (ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน) 
4.10. อาการบาดเจ็บจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน 
4.11. เทคโนโลยีส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 

 
16.30 – 17.30 น. 

สอบวัดผลหลักสูตร DIGITAL LITERACY CERTIFICATE IC3 : Living 
Online 
 

 
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน 
ประกอบด้วย บุคลากร  จ านวน 60  คน  

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้และทักษะไปสอบมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน Digital literacy certificate (IC3)  ร้อยละ 65 
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ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85 
2. เชิงคุณภาพ 

 สอบผ่าน  Digital literacy certificate (IC3)  ร้อยละ 65 ของผู้เข้าสอบ 

 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

1. เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85 

2. เชิงคุณภาพ 
 สอบผ่าน Digital literacy certificate (IC3)   ร้อยละ 65 ของผู้เข้าสอบ 

3. เชิงเวลา 
 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2558 

4. เชิงต้นทุน 
 ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

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

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทักษะในด้านท างานด้าน Internet และ  Hardware /software  
ตามมาตรฐานสากล 

2. ยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน  Internet  และ  Computer  hardware/software ให้แก่บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือพร้อมเข้าสู่การเป็น e-Universit 
 
กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลักสูตร Digital literacy certificate (IC3) โดยจัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่นโดยรุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 
15-19 ธันวาคม 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 4 วันที่ 
1-5 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 5 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  150  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  998,000 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  998,000 บาท     
ประกอบด้วย (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   ค่ำตอบแทน           420,000 บำท   
   ค่ำใช้สอย           402,900   บำท 
   ค่ำวัสดุ            175,100 บำท 
   รวม            998,000   บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ  90.00   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  25  คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.35 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.70  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.56    

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2558 

หลักสูตร  Digital literacy certificate (IC3) 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Digital literacy 
certificate (IC3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ เข้าอบรม
ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 150 คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน  150 
คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูเ้ข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ตอนที  4  การมีประสิทธิผลในเรื่องของการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการท างานย่อมเสี่ยง
ที่จะมีความเข้าใจในเนื้องานที่เหมาะสมและสามารถหาความรู้ในงานที่ท าได้ส าเร็จ เป็นไปตามที่ต้องการของงาน
ปัจจุบันเป็นการท าความเข้าใจในลักษณะเดิมๆ 
 ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความส าคัญต่อพนักงานในหน่วยงานนั้นๆท าให้ประสิทธิผลนี้มีมากยิ่งขึ้น ในการ
ท างานเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2558 

หลักสูตร  Digital literacy certificate (IC3) 
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แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร Digital literacy certificate (IC3) 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 150 คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 85 62.30% 
               หญิง            75 

 
37.70% 

 
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 
 
 

ประเด็นควำมคดิเห็น 
ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำกที่สุด 
(ร้อยละ) 

มำก 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร 

19.00  (50.00%) 19.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00 (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น 

18.00  (47.37%) 20.00  (52.63%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00 (0.00%) 4.47  (89.47%) มาก 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 21.00  (55.26%) 17.00  (44.74%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (91.05%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น 

21.00  (55.26%) 17.00  (44.74%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00 (0.00%) 4.55  (91.05%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอ
เหมาะสม 

20.00  (52.63%) 18.00  (47.37%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.53%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

19.00  (50.00%) 19.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.52 (90.35%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00 0.00  (0.00%) 38.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) น้อย
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การอบรม   (0.00%) ที่สุด 
 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

38.00  (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 ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

       
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

20.00  (52.63%) 18.00  (47.37%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.53%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้ 

23.00  (60.53%) 15.00  (39.47%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.61  (92.11%) 
มาก
ที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน ์

18.00  (47.37%) 20.00  (52.63%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.47%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.54 (90.70%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ที ่ 17.00  (44.74%) 21.00  (55.26%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (88.95%) มาก 
 2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่

17.00  (44.74%) 21.00  (55.26%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (88.95%) มาก 

 3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม 

18.00  (47.37%) 20.00  (52.63%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.47%) มาก 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝกึ มีความ
เหมาะสม 

17.00  (44.74%) 21.00  (55.26%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (88.95%) มาก 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

21.00  (55.26%) 17.00  (44.74%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (91.05%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้ 

19.00  (50.00%) 19.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

1. IC3 Certificate  สามารถใช้สอนได้กับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เลย หรือสามารถเลือก 
    module ใช้ในแต่ละส่วนโดยเน้นองค์ความรู้ตามหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอนได้ตามสมควรต่อกลุ่มเป้า 
    หมาย  
2. เพ่ือยกระดับการศึกษาทางด้าน IT ของสถาบันการศึกษา ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาประเทศ 
3. เพ่ือให้สถาบันการศึกษาได้มีศูนย์กลางของการค้นคว้าและ เรียนรู้ทางด้าน IT ด้วยเนื้อหาการเรียน และระบบ 
    การประเมินทักษะความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล 
4. เพ่ือให้สถาบันการศึกษาได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับ ว่าเป็นสถาบันที่มีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
   และมีมาตรฐานมาใช้ส าหรับ การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และอาจารย์ 
5. เพ่ือเพ่ิมโอกาส และทางเลือกใหม่ในการเรียน การสอน ด้วยระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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