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รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน โดยส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 9803 ตึก 40 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
พระนครเหนือ มีผู้เข้าอบรม 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 133,650 บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.67 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.60 คิด
เป็นร้อยละ 92.00 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.51 หรือคิดเปน็ร้อยละ 90.11 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              กรกฎาคม 2559 
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 การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล หลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 
กรกฎาคม 2559 ณ 9803 ตึก 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถเสริม ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  133,650  บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  30  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
94,650 บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน      42,000    บาท    
   ค่าใช้สอย              52,650       บาท    
   ค่าวัสดุ       39,000   บาท 
   รวม               133,650   บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ย  4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.67  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก         มี
ค่าเฉลี่ย 4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.56 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60  คิดเป็นร้อยละ 92.00 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมใน
ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.51  หรือคิดเป็นร้อยละ  90.11  
 
 ปัญหาอุปสรรค 

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 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
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โครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  

ลักษณะโครงการ 

  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 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ดังเอกสารที่แนบ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อม    
                             เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่  1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/ นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   2 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
 
 
 



 

หลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  3 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                              สู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที่  4 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
  2 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  3 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่  5  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ที่ 6  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 
   1 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 7 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก  
 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านสังคมศาสตร์ (หรือ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

 
 

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

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หัวหน้าโครงการ     นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 
                         ผูช้่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการท างานต่างๆ รวมถึงการบริหารงานให้มีความ
ทันสมัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งจากส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้ และส่วนที่จัดหามาเอง  

เมื่อคอมพิวเตอร์มีบทบาทที่ส าคัญในการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงมักเกิดปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ และ
บุคลากรยังขาดพ้ืนฐานความรู้ในการแก้ไขดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การแกไข้ปัญหาเบื้องต้น การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ส าเร็จรู้ต่างๆ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดจากซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้
มักจะท าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ติดขัดไม่ลื่นไหลซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับข้อมูลที่ส าคัญได้ หรือเมื่อมีการ
ส่งคอมพิวเตอร์ไปซ๋อมที่ศูนย์ซ่อมทั่วไปแล้วอาจจะท าให้เสียเวลา ท าให้งานหยุดชะงัก หรือปฏิบัติงานไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด ซึ่งหากบุคลากรมีความรู้และทักษะ ในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ที่ดีแล้ว   ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หรือได้รับการป้องกันอย่างถูกต้องได้ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็วตามก าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการดูแลรักษา
และซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรดูแลรักษาและซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์นี้จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เรียนรู้ และมีความ
เข้าใจในการอบรมซึ่งมีลักษณะเป็นการจ าลองสถานการณ์จริง วิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงการดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ ได้จากการอบรมไปใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงมีความประสงค์ที่จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บุคลากร
ด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับความรู้ และทักษะของบุคลากรในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเองได้ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีใหม่ 
และ ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ 

3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเองได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

1. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 30 คน 
2. คณะกรรมการ จ านวน      7     คน 
3. วิทยากร  จ านวน      2     คน 

สถานที่ด าเนินงาน 
- ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน    วันที่ 25 – 29  กรกฎาคม 2559  ระยะเวลา 5  วัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
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. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียด

โครงการฯ 
            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

5.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
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งบประมาณ  133,650 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีงบประมาณ 2559  
1. ค่าตอบแทน         42,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  (7 ชม. x 5 วัน x 600 บาท x 2 คน) 
2. ค่าใช้สอย                  52,650 บาท 

( ผู้เข้าอบรมจ านวน  30 คน คณะกรรมการ 7 คน และวิทยากร  จ านวน 2 คน ) 
-  ค่าอาหารว่าง  (10 มื้อ x 39 คน x 35 บาท )   =  13,650 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน  (5 มื้อ x 39 คน x 200 บาท )  =  39,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ                  39,000 บาท 
        รวมทั้งสิ้น  133,650 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
วันที่ 1 

เวลา รายละเอียดหลักสูตร 
08.30-10.30 - รู้จักกับชิ้นส่วนในเครื่องพีซี และโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์ 
10.30-12.00 - สาเหตุและอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

- แนวทางการตรวจสอบและแก้ปัญหาในวิธีต่าง ๆ 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - วิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์ (Hardware) 

- วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
14.30-16.30 - โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ 

- วิธีการเก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Windows  
วันที่ 2 

เวลา รายละเอียดหลักสูตร 
08.30-10.30 - การส ารองข้อมูล   

- การปรับแต่ง  Bios ในรูปแบบต่าง ๆ 
10.30-12.00 - การแบ่งพาร์ทิชัน การ Format 

- การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  Windows 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - การติดตั้ง  Driver  และวิธีการดาวน์โหลด Driver  



 

หลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  7 

 

- การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ  Windows 
14.30-16.30 - การติดตั้งเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ  

- การตั้งค่าภาษาไทย 
- การติดตั้ง Fonts 

วันที่ 3 

เวลา รายละเอียดหลักสูตร 
08.30-10.30 - การติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป  Tools, Utility, Graphic, MS-office Multimedia, 

ฯลฯ 
- -การถอนการติดตั้งโปรแกรม  (Uninstall Programs) 

10.30-12.00 - การติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป  Tools, Utility, Graphic, Multimedia, ฯลฯ (ต่อ) 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - การถอนการติดตั้งโปรแกรม  (Uninstall Programs) 

- การน าข้อมูลที่ส ารองไว้  กลับมาใส่ในระบบให้ได้ดังเดิม 
14.30-16.30 - การตั้งค่า  Computer Name  และ  Workgroups  เพ่ือให้เข้ากับระบบเครือข่าย 

- อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการติดตั้งระบบเครือข่าย 
 

วันที่ 4 
เวลา รายละเอียดหลักสูตร 

08.30-10.30 - รู้จักไวรัส วิธีการตรวจสอบ ป้องกันและแก้ปัญหาไวรัส 
- การ Update anti Virus 

10.30-12.00 - การติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป  Virus scan 
- การ Update anti Virus 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - การใช้โปรแกรมกู้คืนระบบ 
14.30-16.30 - การติดตั้งระบบ Microsoft dynamic AX  

- การใช้ระบบ Microsoft dynamic AX 
วันที่ 5 

เวลา รายละเอียดหลักสูตร 
08.30-10.30 - พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
10.30-12.00 - รู้จักอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - การโคลนนิ่งระบบปฏิบัติการ 
14.30-16.30 - การโคลนนิ่งระบบปฏิบัติการผ่านระบบเครือข่าย 
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การประเมินผลโครงการ 
  เป็นโครงการหลัก ที่ตอบสนองตัวชี้วัด  

- บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตาม
สายงาน ร้อยละ 90 

        เป็นโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด...............................-........................................................... 

การประเมินผลโครงการ 
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และบุคลากร จ านวน 30 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้และทักษะไปสอบมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

1. เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 

2. เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85  

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1.  เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85  

3. เชิงเวลา 
ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2559 

4. เชิงต้นทุน 
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

วิธีการประเมิน 
1. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการท างานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
หลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กรกฏาคม 
2558 ณ ศูนย์พระนครเหนือ  

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  30  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ 133,650  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 94,650 บาท     
ประกอบด้วย (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

   ค่าตอบแทน       42,000    บาท    
   ค่าใช้สอย              52,650       บาท    
   ค่าวัสดุ        39,000   บาท 
   รวม               133,650   บาท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูโซนระดับ มาก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.53  คิดเป็นร้อยละ  90.67   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  30  คน 
 

2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1 ด้านวิทยากร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่ในระดับ  
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.56 
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ  92.00 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.51 หรือคิดเป็นร้อยละ  90.11    
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับสากลประจ าปี  2558 
หลักสูตร  การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 30 
คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ทีใ่ช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 325 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  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  
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลประจ าปี  2558 

หลักสูตร  การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
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จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 22 73.33% 
               หญิง            8 

 
26.6% 

 
ตารางท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
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 
 
 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้านวิทยากร        
 1. การเตรียมตัวและความพร้อม
ของวิทยากร 

16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) มากที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น 

14.00  (46.67%) 16.00  (53.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.33%) มาก 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) มากที่สุด 
 4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น 

13.00  (43.33%) 17.00  (56.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.67%) มาก 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม 

14.00  (46.67%) 16.00  (53.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.33%) มาก 



 

หลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  12 

 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

13.00  (43.33%) 17.00  (56.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.67%) มาก 

รวมทั้งหมด      4.48 (89.56%) มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ        
 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน
การอบรม 

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 30.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) น้อยที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

18.00  (60.00%) 12.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) มากที่สุด 

รวมทั้งหมด      3.60 (72.00%) มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        
 1. น าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

18.00  (60.00%) 12.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) มากที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได ้

21.00  (70.00%) 9.00  (30.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.70  (94.00%) มากที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ทีไ่ด้ไป
ใช้ประโยชน ์

15.00  (50.00%) 15.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) มากที่สุด 

รวมทั้งหมด      4.60 (92.00%) มากที่สุด 
ด้านประสิทธิภาพ        
 1. การให้บริการของเจ้าหน้าทััี 16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) มากที่สุด 
 2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหนา้ที ่

15.00  (50.00%) 15.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) มากที่สุด 

 3. สถานท่ีสะอาดและมคีวาม
เหมาะสม 

16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) มากที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความ
เหมาะสม 

14.00  (46.67%) 16.00  (53.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.33%) มาก 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

14.00  (46.67%) 16.00  (53.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.33%) มาก 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี ้

16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) มากที่สุด 

รวมทั้งหมด      4.51 (90.11%) มากที่สุด 
 

  

 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
ไมม่ขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมช ารุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึง
ควรเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ 

สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะท างานได้ดีนั้นคืออย่างไร เช่น ในห้องคอมพิวเตอร์ของ
คุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่าไรมีความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจ ากัดของการท างานเป็นอย่างไรระยะเวลาในการท างาน
ของเครื่องเป็นอย่างไร ดังนั้นห้องท างานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศท่ีปราศจากฝุ่นและความชื้น 
ซอฟแวร์ แผ่นดิสก์ท่ีเก็บซอฟแวร์ และไฟล์ข้อมูล หรือสารสนเทศนั้นอาจเสียหายได้ ถ้าหากว่า แผ่นดิสต์ได้รับการ
ขีดข่วน ได้รับความร้อนสูงหรือตกกระทบกระแทกแรง ๆ สิ่งที่ท า ลายซอฟแวร์ได้แก่ ความร้อน ความชื้น ฝุ่นควัน 
และการฉีดสเปรย์พวกน้ ายาหรือน้ าหอม ต่าง ๆ เป็นต้นการท าความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ไม่ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ถ้าคุณจะท าความ สะอาดเครื่อง ควรปิด
เครื่องทิ้งไว้ 5 นาทีก่อนลงมือท าความสะอาด 
2. อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ า เช็ดคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกว่า 
3. อย่าใช้สบู่ น้ ายาท าความสะอาดใด ๆ กับคอมพิวเตอร์ เพราะจะท าให้ระบบของเครื่อง เกิดความเสียหาย 
4. ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5. ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ 
6. ถ้าคุณจ าเป็นต้องท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด ที่คู่มือแนะน าไว้เท่านั้น 
7. ไม่ควรดื่มน้ าชา กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
8. ไม่ควรกินของคบเคี้ยวหรืออาหารใด ๆ ขณะท างานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

  
 
 
 
 
 



 

หลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดทางการเงิน 
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lo」   :3Ju■ぅⅥE11ざ世ιvlni■ lnan洒■000‖ ,3un,
Address  399 o.● ■■L●■ LL■■0■■5g‖ 3■unR
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■■0,t」 01‖un●■5t

Due Date

s -q i3 i e;
a'h:nu tild\tdotailn / ?iln

Your Order Number ,r Date
Ⅵ
"nlo■

lo」
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帥̈‐ｔｅｍ
,ltlnglo」naunl
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つη■,■
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,ln3naИ ■っ」
Unit Price

3■■1■ tl■

Amount

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

nign■讐gi■ Eltan● ■,A4

Иin■■■ HP Color Lasettet 4525(CE262A)Yenow

″〕R」 民́
(10 Jb)

田■0●llau●a NL50ιバag

由日■面9■ o opu:a KCL1023

Иinill"HP Co!or Laselet(CE263A)Magenga

i員 lo■58■■EIn■■■,au CPU

Lttu DVD― RP“nco

nininII HP Co:or Laselet 4525(CE261A)晨 ltnJ

l■」lLnu Cat 5E(100 un')

2   1■

l  nda■

10  oo

l  ■輌n

10  電n

l  nda」

30  0■

l  Lfn

l  ndao

l  l■■

110.00

10,400.00

65.00

198.60

150.00

10,400.00

38.00

390.00

10=400.00

1=150.00

220.00

10,400.00

650.00

198.60

1,500.00

10,400.00

1,140.00

390.00

10,400.00

1,15000

И3J■側1獨 口 : lhuruiu / Net Total 36,448.60
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nT Sryndlfi'l t vN 7r 2,551.40

Oη■■■31■■■3aノ Grand Tota: 39,000_00
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中18■商ノDd市eЮd by

s, .i ' 
q d r n ^ 3
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厖
. I t ).1 1■・1亀 :ヽ 私

一「晰
”獅職

彎alNn/Authorized Signature

I″学uaun.口 n■118o■ ,]1■■■1]ll‖ looO■ 11」lJ,0」 ηn」うgnll

Received as per above in good order and condition
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Payment by cheque not valid till cheque has been honored
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