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สรุปผลการด านินงาน 

ครงการพัฒนาขับคลืไอนศนูย์ดิจิทัลชมุชนระดับต าบล 
ิหลักสูตรการขຌา฿จดิจิทัลี 

วันทีไ  ํ๓ – ํ๔ พฤษภาคม  ๎๑๒ํ 

ณ  กศน.ต าบลพนงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูຌรับผิดชอบครงการ 
 

นายกิตต ิ พธิช์ัยลิศ  ครูกศน.ต าบล 

      น.ส.รัตนาพร  พใงศรีคตร  ครูกศน.ต าบล 

 

 
 

   ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี 

   ส านักงานสงสรมิการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดมุกดาหาร 
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                              บันทึกขຌอความ 

สวนราชการ  ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี 

ทีไ   ศธ ์๎ํ์.๑๘์๎/                            วันทีไ     พฤษภาคม  ๎๑๒ํ           
รืไอง   รายงานผลการด านินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล ิหลกัสูตรการขຌา฿จดิจทิัลี 
รียน   ผูຌอ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี 
 

  ขຌาพจຌา นายกิตติ  พธ์ิชัยลิศ ต าหนง ครูกศน.ต าบล เดຌจดัท ารายงานผลการด านิน 

ครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทลัชุมชนระดบัต าบล ิหลกัสูตรการขຌา฿จดิจทิัลี สรใจรียบรຌอยลຌว ละ 

รายงานผลการด านินกจิกรรมดังกลาวมาพรຌอมอกสารนบมาพรຌอมนีๅ 
  จึงรียนมาพืไอปรดทราบ 

 

 

    ลงชืไอ 

                                      ินายกิตติ  พธ์ิชัยลิศี 
                                           ครู กศน.ต าบล 

 

ขຌอสนอนะละความหในของหัวหนຌาสถานศึกษา 

............................................................................................................................. ............................................

....................................................................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. ............................................

............................................................................................................................. ............................................ 
 

     ลงชืไอ 

   ินางสาวฐิติพร  บุทธิจักร์ี 
             ผูຌอ านวย กศน.อ าภอค าชะอี 

      วันทีไ ............ ดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๎๑๒ํ 
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บทสรปุส าหรบัผูຌบริหาร 
 

       ตามทีไรัฐบาล มีนยบายขับคลืไอนศรษฐกิจดิจิทัล  พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดຌานนวัตกรรม การพัฒนาคน การ฿หຌบริการตางโ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาดຌานศรษฐกิจ  การศึกษา
สรຌ างสารสน ทศล ะอ งค์ความรูຌ ต างโ   ฿หຌ กิ ด ขึๅ นภาย฿ตຌ ค วามรวมมื อของ 4 กระทรวงห ลั ก  คื อ  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

               ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ฿นฐานป็นหนวยงานทีไท าหนຌาทีไสงสริมสนับสนุน ซึไงป็นหนวยงานทีไ
เดຌรับมอบหมาย฿หຌด านินการ฿นดຌานการสรຌางครอืขายศูนย์ดิจิทัลชุมชน พืไอสรຌางความพรຌอมละความขຌมขใงของ
ชุมชน฿นการรองรับการปลีไยนปลงของทคนลยีละสังคมดิจิทัล 

 

               ดังนัๅน พืไอป็นการสงสริมละด านินงาน฿นรืไองการสรຌางครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชนละสรຌางความ
พรຌอมของชุมชน฿หຌบรรลุตามนยบายละวัตถุประสงค์ กศน.อ าภอค าชะอี จึงเดຌจัดครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์
ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล พืไอพัฒนา ผูຌน าชุมชน ประชาชนทัไวเป ละนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี ฿หຌมีความรูຌ 
ความสามารถกีไยวกับศรษฐกิจละการ฿ชຌครืไองมือดิจิทัลตางโ สามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ ดย
สรุปตามบบประมินความพึงพอ฿จของผูຌ ขຌารับการอบรม พบวา ํ.การวิคราะห์ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบ
บบสอบถาม จ านวน 1๕ คน สวน฿หญป็นพศชาย 1์ คน คิดป็นรຌอยละ ๑๎.๒๏ สวนมากมีอายุระหวาง ๐์ -๑
9 ป รຌอยละ ๐๓.๏๓ มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย รຌอยละ ๑๓.๔๕ ประกอบอาชีพกษตรกร รຌอยละ 
๒๔.๐๎   2. วิคราะห์รຌอยละความพึงพอ฿จตอการด านินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
หลักสูตร การขຌา฿จดิจิทัล ดຌานวิทยากร ความสามารถ฿นการอธิบายนืๅอหา รຌอยละ ๒๏.ํ๒ รองลงมาคือการ
ถายทอดความรูຌของวิทยากรมีความชัดจน รຌอยละ ๑๎.๒๏ ละการ฿ชຌวลาตามทีไก าหนด รຌอยละ ๐๓.๏๓ดຌาน
สถานทีไ/ระยะวลา สถานทีไสะอาดละมีความหมาะสม รຌอยละ ๐๓.๏๓ รองลงมาคือความพรຌอมของอุปกรณ์
สตทัศนูปกรณ์ รຌอยละ ๐๎.ํํ ละระยะวลา฿นการอบรมมีความหมาะสม  รຌอยละ ๏๒.๔๑ ดຌานความรูຌความ
ขຌา฿จ /การน าความรูຌเป฿ชຌ สามารถบอกประยชน์เดຌ รຌอยละ ๑๎.๒๐ รองลงมาคือสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ รຌอยละ ๐๓.๏๓ มีความมัไน฿จละสามารถน าความรูຌทีไเดຌเปปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน
เดຌ รຌอยละ ๐๎.ํํ ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅหลังการอบรม รຌอยละ ๏ํ.๑๔ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅกอนการ
อบรม รຌอยละ ๎๒.๏๎ 
 วิคราะห์คาฉลีไยความพึงพอ฿จ พบวาผูຌขຌารับการอบรม จ านวน 1๕ คน มีความพึงพอ฿จ ตอการ
ด านินงานครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดิจิทัล  ภาพรวมอยู฿นระดับ 
มากดยมีคาฉลีไยิXี ทากับ ๐.๎๑ ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิS.Dี ทากับ ์.๓๑ 
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ค าน า 
 

การจัดกิจกรรม กศน.ป็นการ฿หຌบริการกับผูຌรียน ผูຌรับบริการ ละชุมชน ฿นหลายลักษณะพืไอ฿หຌ
การด านินการจัด กศน.เดຌสอดคลຌองกับสภาพปัญหาละความตຌองการของผูຌรียน ผูຌรับบริการละชุมชนเดຌ
อยางมีคุณภาพ จึงควรมีการประมินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล ิหลักสูตรการ
ขຌา฿จดิจิทัลี ซึไงจะป็นการสรุปผลการด านินงานของ กศน.ต าบลพนงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบละ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  ดยด านินการตัๅงต วันทีไ ํ๓-ํ๔  พฤษภาคม 
๎๑๒ํ 

 

รายงานการประมินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล ิหลักสูตรการขຌา฿จ
ดิจิทัลี นีๅ สามารถน ามาป็นบทรียนละพัฒนา฿นการจัดกิจกรรม กศน.ตอเปเดຌอยางป็นรูปธรรมละมี
คุณภาพ ซึไงสามารถด านินการจัด กศน. เดຌอยางครบวงจริPDCAี 

 

           กศน.อ าภอค าชะอี จึงหวังป็นอยางยิไงวาอกสารลมนีๅจะบงบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ครงการละจะป็นประยชน์ตอการจดักิจกรรม กศน. ทัๅง฿นการบริหารงาน การพัฒนาคน ละการท างาน
ทีไตรงตามความตຌองการของผูຌ รียน ผูຌรับบริการละชุมชนสามารถผยพรตอสาธารณชนเดຌ ละ
ขอขอบคุณผูຌมีสวนกีไยวขຌองละ฿หຌความรวมมือ฿นการตอบบบสอบถามทุกทานเวຌ ณ อกาสนีๅดຌวย 

 

 

     กศน.อ าภอค าชะอ ี

     วัน     ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๎๑๒ํ 
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สารบัญ 

                                                                                                                        
หนຌา 

บทสรุปส าหรบัผูຌบรหิาร        ก 

ค าน า          ข 

สารบัญ          ค 

ตอนทีไ ํ  บทน า                   ๐ 

 วัตถุประสงค์ครงการ 
 ขอบขตครงการ 
 ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

ตอนทีไ  ๎  วิธีด านินการ 

 ขัๅนตอนการท างาน 

 ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมิน 

 การกใบรวบรวมขຌอมูล 

 การจัดท าขຌอมูลละการวิคราะห์ขຌอมลู                 

ตอนทีไ  ๏  การวิคราะห์ขຌอมลู 

 ผลการวิคราะห์ขຌอมลู/การด านินงาน 

ตอนทีไ  ๐  สรุปผล  อภิปรายผล  ละขຌอสนอนะ                  

ภาคผนวก 

 ํ.ครงการทีไเดຌรับอนมุัติ 
 ๎. อกสารทีไกีไยวขຌองกบัครงการ 
  - คูมือการรียนรูຌ ิหลักสูตร การขຌา฿จดจิิทลัี 
  - รายชืไอผูຌขຌารวมครงการ 
 ๏. บบประมินความพึงพอ฿จ 

 ๐. ภาพประกอบครงการ 
 ๑. อืไนโ 

 ๒. คณะผูຌจัดท า 
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ตอนทีไ 1 
รายงานการประมินครงการพฒันาขับคลืไอนศูนยด์ิจิทัลชุมชนระดบัต าบล 

ิหลักสูตรการขຌา฿จดิจิทัลี 
................................................ 

 

ความป็นมา 

   สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาก าลังคน การวิจัยละนวัตกรรมพืไอสรຌางขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศ  พัฒนาก าลังคน฿หຌป็น smart Digital Persons  ิSDPSี ทีไมี
ทักษะดຌานดิจิทัลพืไอรองรับการพัฒนาของประทศ 

   ตามทีไรัฐบาลมีนยบายขับคลืไอนศรษฐกิจดิจิทัล  พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดຌานนวัตกรรม การพัฒนาคน การ฿หຌบริการตางโ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาดຌาน
ศรษฐกิจ  การศึกษาสรຌางสารสนทศละองค์ความรูຌตางโ  ฿หຌกิดขึๅนภาย฿ตຌความรวมมือของ 4 กระทรวง
หลัก คือ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี  กระทรวงสาธารณสุข 
            ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ฿นฐานป็นหนวยงานทีไท าหนຌาทีไสงสริมสนับสนุน ซึไงป็น
หนวยงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌด านินการ฿นดຌานการสรຌางครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชน พืไอสรຌางความพรຌอม
ละความขຌมขใงของชุมชน฿นการรองรับการปลีไยนปลงของทคนลยีละสังคมดิจิทัล 
            ดังนัๅน พืไอป็นการสงสริมละด านินงาน฿นรืไองการสรຌางครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชนละสรຌาง
ความพรຌอมของชุมชน฿หຌบรรลุตามนยบายละวัตถุประสงค์ กศน.อ าภอค าชะอี จึงเดຌจัดครงการสรຌาง
ความพรຌอมชุมชนผานครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ต าบล พืไอพัฒนา ผูຌน าชุมชน ประชาชนทัไวเป ละ
นักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี ฿หຌมีความรูຌ ความสามารถกีไยวกับศรษฐกิจละการ฿ชຌครืไองมือดิจิทัลตางโ 
สามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ 

วัตถุประสงค์ของครงการ  
1. พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการอบรมมีความขຌา฿จดิจิทัล 
2.พืไอ฿หຌผูຌรับการอบรมสามารถปຂดรຌานคຌาออนเลน์เดຌ 
3.พืไอ฿หຌผูຌรับการอบรมสามารถ฿ชຌสืไอดิจิทัล฿นการสืไอสาร ส าหรับบุคคลทัไวเปเดຌ 

ขอบขตของครงการ 
1. หลักสูตรการขຌา฿จดิจิทัล ิDigital Literacy Curriculumี มีจ านวนนืๅอหาตลอดหลักสูตร 9 กลุม 
นืๅอหาประกอบ ดຌวย สิทธิละความรับผิดชอบ การขຌาถึงสืไอดิจิทัล การสืไอสาร ิละความสัมพันธ์ี ยุค
ดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความขຌา฿จสืไอดิจิทัล นวปฏิบัติ฿นสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัล
คอมมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล 
2. ระยะวลาการด านินครงการ ระหวางวันทีไ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ กศน.ต าบลพนงาม 
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ขอบขตดຌานนืๅอหา 
 นวทางการประมินผลครงการพฒันาขับคลืไอนศูนย์ดิจทิลัชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดจิิทลั 
฿นประดในหลัก 3 ประดใน ดังนีๅ 
ดຌานวิทยากร 

1. การถายทอดความรูຌของวิทยากรมีความชัดจน 
2. ความสามารถ฿นการอธิบายนืๅอหา 
3. การ฿ชຌวลาตามทีไก าหนดเวຌ 
4. การตอบขຌอซักถาม฿นการฝຄกอบรม 

ดຌานสถานทีไ / ระยะวลา 
 1. สถานทีไสะอาดละมีความหมาะสม 
 2. ความพรຌอมของอุปกรณ์สตทัศนูปกรณ์ 
 3. ระยะวลา฿นการอบรมมีความหมาะสม 
ดຌานความรูຌ ความขຌา฿จ / การน าความรูຌเป฿ชຌ 
 1. ความรูຌ ความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅกอนการอบรม 

2. ความรูຌ ความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅหลังการอบรม 
3. สามรถบอกประยชน์เดຌ 
4. สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ 
5. มีความมัไน฿จละสามารถน าความรูຌทีไเดຌเปปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ 

ขอบขตดຌานประชากร 
 - ประชากรกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการประมิน จ านวน 1๕ คน 

ขอบขตดຌานระยะวลา 
 - ระยะวลาการด านินครงการ ระหวางวันทีไ 17 – 18 ดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
 1. รูຌทาทันสืไอดิจิทลั คิด วิคราะห์ ยกยะ สืไอดจิิทลัพืไอการบริภคเดຌอยางหมาะสม 

2. อธิบายหลกัการขຌาถึงละ฿ชຌดิจทิัลส าหรับการปฏิบัติงานละการ฿ชຌชีวิตประจ าวันเดຌ 
3. ขຌา฿จความรูຌดຌานสารสนทศ สืไอ ละ ทคนลยี ตามนวทางการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 
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ตอนทีไ 2 

วิธีด านินการ 
ส าหรับการประมินผลการ ด านินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การ

ขຌา฿จดิจิทลั ผูຌประมินเดຌก าหนดวิธีการประมินตามหัวขຌอ ดังนีๅ 
ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 - ประชากรละกลุมตัวอยาง฿นครัๅงนีๅป็นผูຌมสีวนกีไยวขຌอง จ านวน 1๕ คน 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมิน 
  - ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผล ด านินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทลัชุมชนระดบัต าบล หลกัสูตร 
การขຌา฿จดจิิทลั คือบบประมินความพงึพอ฿จพืไอประมินผล 
           สวนทีไ   1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบประมิน 
  สวนทีไ 2 ระดับความพึงพอ฿จตอครงการ จ านวน 12 ขຌอ ซึไงประมิน 3 ดຌาน คือ 
            1. ดຌานวิทยากร 
             2. ดຌานสถานทีไ / ระยะวลา 
            3. ดຌานความรูຌความขຌา฿จ / การน าความรูຌเป฿ชຌ 
         ลักษณะบบประมินป็นบบมาตราสวนประมินคา ิRating Scale) บงป็น 5 ระดับดงันีๅ 
  5   มากทีไสุด หมายถึง   มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด 
  4  มาก  หมายถึง   มีความพึงพอ฿จมาก 
  3 ปานกลาง หมายถึง   มีความพึงพอ฿จปานกลาง 
  2 นຌอย  หมายถึง   มีความพึงพอ฿จนຌอย 
  1 นຌอยทีไสุด หมายถึง   มีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด 
 

          สวนทีไ 3 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะตอครงการ มีลักษณะป็นบบสอบถามปลายปຂด 

 การกใบรวบรวมขຌอมูล  
เดຌด านินการกใบรวบรวมขຌอมูลหลงัการจัดกจิกรรมครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทลัชุมชนระดบัต าบล 

หลักสูตร การขຌา฿จดจิิทลั ระหวางวันทีไ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 กใบบบสอบถามเดຌจ านวนทัๅงสิๅน 16 ฉบับ 
คิดป็นรຌอยละ 100  

การจัดท าขຌอมลูละการวิคราะห์ขຌอมูล  
การจัดท าขຌอมูลละการวิคราะห์ขຌอมลู ผูຌประมินเดຌด านินการจัดท าขຌอมูลละการวิคราะห์ขຌอมลู มา

ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขຌอมลู ลຌวน าเปวิคราะห์ดังนีๅ 
                 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของครืไองมือทกุฉบับ 
                 2. ตรวจสอบละ฿หຌคะนนบบประมินพืไอการประมินผลทีไสมบูรณ์ ละลงรหัส฿นบบรายการ
ของบบสอบถามพืไอประมินผล ตามทีไก าหนดเวຌ 
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       3. น าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์พืไอประมินผล ดยป็นบบมาตราสวนประมาณคา ิRating Scaleี 
บงป็น5 ระดับน ามาหาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน กณฑ์การ฿หຌคะนน ดังนีๅ 

มากทีไสุด       ฿หຌคะนน  5 
มาก                ฿หຌคะนน  4 
ปานกลาง      ฿หຌคะนน  3 
 นຌอย                 ฿หຌคะนน  2 
 นຌอยทีไสุด          ฿หຌคะนน  1 

กณฑ์การปลความหมายคะนน ดังนีๅ 
   ระดับความคิดหใน            คาฉลีไย                        การปลความ 
                            มากทีไสุด         ไ.5เ – 5.เเ                   ดีอยางยิไง 
                            มาก            ใ.5เ – ไ.ไ้                    ดี 
                            ปานกลาง       โ.5เ – ใ.ไ้                   ปานกลาง 
                            นຌอย   แ.5เ – โ.ไ้                   เมดี 
                            นຌอยทีไสุด          แ.เเ – แ.ไ้                  เมดีอยางยิไง            
  

สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมลู 
 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมลู มีดังนีๅ 
 1. สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมลู เดຌก สถิติพืๅนฐาน 
  1.1 คารຌอยละ ิPercentageี 
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1.2 คาฉลีไย ิArithmetic Meanี 
  
 

 
 
 
 
 
 

1.3 สวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard Deviationี 
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ตอนทีไ 3 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 

 การประมินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทลัชุมชนระดบัต าบล ิหลักสูตร การขຌา฿จดิจทิัลี ผูຌประมิน
เดຌด านินการสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูลตามล าดับ ดังนีๅ 

1. สัญลกัษณ์ทีไ฿ชຌ฿นการน าสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูล 
2. ล าดับขัๅนตอน฿นการน าสนอผลการวิคราะห์ 
3. ผลการวิคราะห์ขຌอมลู 

สัญลักษณ์ทีไ฿ชຌ฿นการน าสนอผลวิคราะห์ขຌอมูล 
 พืไอความขຌา฿จ฿นการปลความหมายขຌอมูล ผูຌประมินเดຌก าหนดสัญลักษณ์ ทีไ฿ชຌ฿นการน าสนอผลการ
วิคราะห์ขຌอมูล ดังนีๅ 
  X          ทน      คาฉลีไย 
                   S.D.         ทน      สวนบีไยงบนมาตรฐาน 

ล าดับขัๅนตอน฿นการน าสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูล 
 1. การวิคราะห์ขຌอมลูทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 
 2. วิคราะห์ความคิดหในตอการด านินงานครงการพฒันาขับคลืไอนศูนย์ดจิิทลัชุมชนระดับต าบล 
หลักสูตร การขຌา฿จดจิิทลั 
 3. วิคราะห์ขຌอสนอนะตอการด านินงานครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดจิิทลัชุมชนระดับต าบล 
หลักสูตร     การขຌา฿จดิจทิัล 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 
1. ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 
 จากการสอบถามความคิดหในของผูຌขຌารบัการอบรมฯ จ านวน ํ๕ คน  รายละอียดดงันีๅ 

          ตารางทีไ 1 จ านวนละรຌอยละของผูຌทีไตอบบบประมินความพึงพอ฿จตอครงการพฒันาขับคลืไอนศูนย์
ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดจิิทลั จ านกตามพศ 
 

     ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  จ านวนิn=ี  รຌอยละ 
ํ.พศ  
ชาย 
หญิง 

 
 

 ๕                                                                                                              
1์ 

 
 

๐๓.๏๓ 
๑๎.๒๏ 

รวม  ํ๕  แเเ.00 
 

 จากตารางทีไ 1 พบวา กลุมป้าหมาย จ านวน 1๕ คน ป็นพศหญิง จ านวน 1์ คน คิดป็นรຌอยละ
๑๎.๒๏ ละ พศชาย จ านวน ๕ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๓.๏๓ 
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 ตารางทีไ 2 จ านวนละรຌอยละของผูຌขຌารบัการอบรมทีไตอบบบประมินความพึงพอ฿จตอครงการ
พัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจทิัลชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดจิิทลั จ านกตามอายุ 
 

ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  จ านวนิn=ี  รຌอยละ 
๎.อาย ุ  

ตไ ากวา 15 ป 
15 -39    ป 

                40-59     ป 
                ๆ0 ปขึๅนเป 

 
 

 
 

1 
        ๔ 

๕ 
ํ 

 
 
 
 

๑.2๒ 
๐๎.ํํ 
๐๓.๏๓ 
๑.2๒ 

รวม  1๕  แเเ.00 
 

 จากตารางทีไ 2 พบวา ผูຌขຌารับการอบรม จ านวน 1๕ คน สวน฿หญมีอายุระหวาง ๐์-๑9 ป จ านวน  
9 คน   คิดป็นรຌอยละ๐๓.๏๓ รองลงมาคือ อายุระหวาง ํ๑-๏9 ป จ านวน ๔ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๎.ํํ 
อายุตไ ากวา 15 ป จ านวน 1 คน คิดป็นรຌอยละ ๑.2๒ ละอายุ ๒์ ปขึๅนเป จ านวน ํ คน คนคิดป็นรຌอยละ๑.2๒  
 

 ตารางทีไ 3 จ านวนละรຌอยละของผูຌขຌารบัการอบรม จ านวน 1๕ คน ทีไตอบบบประมินความพึงพอ฿จ
ตอครงการพฒันาขับคลืไอนศูนย์ดิจทิัลชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดิจทิัล จ านกระดบัการศึกษา ดังนีๅ 
 

ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  จ านวนิn=ี  รຌอยละ 
๏.ระดับการศึกษา   

                   ประถมศึกษา 
               มัธยมศึกษาตอนตຌน 
               มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 

๎ 
๒ 

ํํ 

 
 
 

ํ์.๑๏ 
๏ํ.๑๔ 
๑๓.๔๕ 

รวม  1๕  แเเ.00 
 

 จากตารางทีไ 3  พบวาผูຌขຌารับการอบรม จ านวน 1๕ คน สวน฿หญศึกษาอยู฿นระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน  ํํ คน คิดป็นรຌอยละ ๑๓.๔๕ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตຌน จ านวน ๒ คน คิดป็นรຌอยละ 
๏ํ.๑๔ ละประถมศึกษา จ านวน ๎ คน คิดป็นรຌอยละ ํ์.๑๏ 
 ตารางทีไ 4 จ านวนละรຌอยละของผูຌขຌารบัการอบรม จ านวน 1๕ คน ทีไตอบประมินความพึงพอ฿จตอ
ครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทลัชุมชนระดบัต าบล ิหลกัสูตร การขຌา฿จดจิิทลัี จ านกตามอาชีพดังนีๅ 
 

ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  จ านวนิn=ี รຌอยละ 
๐.อาชีพ 

                     กษตรกร 
                       รับจຌาง 
                       คຌาขาย 
                   ธุรกิจสวนตัว 

อืไน โ 

 
 
 
 
 

1๏ 
๎ 
- 
- 
๐ 

๒๔.๐๎ 
ํ์.๑๏ 

- 
- 

๎ํ.์๑ 
รวม  1๕ แเเ.00 
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 จากตารางทีไ 4  พบวาผูຌขຌารับการอบรม จ านวน 1๕ คน สวน฿หญมีอาชีพกษตรกร จ านวน 1๏ คน            
คิดป็นรຌอยละ ๒๔.๐๎ รองลงมาคืออืไนโ จ านวน ๐ คนคิดป็นรຌอยละ ๎ํ.์๑ ละอาชีพรับจຌาง  จ านวน ๎ คน 
คนคิดป็นรຌอยละ ํ์.๑๏   
   โ. ความคิดหในตอการด านินงานครงการ 
 ตารางทีไ 5 สดงระดับความพึงพอ฿จ ตอ การด านินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดิจิทัล 

ทีไ รายการ 
จ านวน 
รຌอยละ 

ระดับความคิดหใน 

มาก
ทีไสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นຌอย นຌอย 
ทีไสุด 

ดຌานวิทยากร 
1 การถายทอดความรูຌของวิทยากรมีความ

ชัดจน 
จ านวน ํ์ ๔ ํ - - 

รຌอยละ ๑๎.๒๏ ๐๎.ํํ ๑.๎๒ - - 

2 ความสามารถ฿นการอธิบายนืๅอหา จ านวน ํ๎ ๑ ๎ - - 
รຌอยละ ๒๏.ํ๒ ๎๒.๏๎ ํ์.๑๎ - - 

3 การ฿ชຌวลาตามทีไก าหนด จ านวน ๔ ๕ ๎ - - 
รຌอยละ ๐๎.ํํ ๐๓.๏๓ ํ์.๑๎ - - 

4 การตอบขຌอซักถาม฿นการฝຄกอบรม จ านวน ๔ ๕ ๎ - - 
รຌอยละ ๐๎.ํํ ๐๓.๏๓ ํ์.๑๎ - - 

ดຌานสถานทีไ /ระยะวลา 
ํ สถานทีไสะอาดละมีความหมาะสม จ านวน ๕ ๒ ๐ - - 

รຌอยละ ๐๓.๏๓ ๏ํ.๑๔ ๎ํ.์๑ - - 
๎ ความพรຌอมของอุปกรณ์สตทัศนูปกรณ์ จ านวน ๔ ๑ ๒ - - 

รຌอยละ ๐๎.ํํ ๎๒.๏๎ ๏ํ.๑๔ - - 
๏ ระยะวลา฿นการอบรมมีความหมาะสม จ านวน ๓ ํ์       ํ       ํ - 

รຌอยละ ๏๒.๔๑ ๑๎.๒๏ ๑.๎๒ ๑.๎๒ - 
ดຌานความรูຌความขຌา฿จ /การน าความรูຌเป฿ชຌ 
ํ ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅกอนการ

อบรม 
จ านวน ๑ ํ์ ๐ - - 
รຌอยละ ๎๒.๏๎ ๑๎.๒๏ ๎ํ.์๑ - - 

๎ ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅหลงัการ
อบรม 

จ านวน ๒ ๓ ๒ - - 
รຌอยละ ๏ํ.๑๔ ๏๒.๔๐ ๏ํ.๑๔ - - 

๏ สามารถบอกประยชน์เดຌ จ านวน ํ์ ๓ ๎ - - 
รຌอยละ ๑๎.๒๏ ๏๒.๔๐ ํ์.๑๎ - - 

๐ สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ จ านวน ๕ ๒ ๐ - - 
รຌอยละ ๐๓.๏๓ ๏ํ.๑๔ ๎ํ.์๑ - - 



14 
 

฿นการปฏิบัตงิานเดຌ 
๑ มีความมัไน฿จละสามารถน าความรูຌทีไเดຌ

เปปรบั฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ 
จ านวน ๔ ๕ ๎ - - 
รຌอยละ ๐๎.ํํ ๐๓.๏๓ ํ์.๑๎ - - 

 จากตารางทีไ 5 พบวาผูຌขຌารับการอบรม จ านวน 1๕ คน มีความพึงพอ฿จ ตอการด านินงานครงการ
พัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล ิหลักสูตร การขຌา฿จดิจิทัลี รายละอียด ดังนีๅ 
  
 ดຌานวิทยากร 
 1. การถายทอดความรูຌของวิทยากรมีความชัดจน มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ํ์ คน คิดป็นรຌอย
ละ 5๎.๒๏ รองลงมาคือ มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๔ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๎.ํํ ละปานกลาง จ านวน ํ คน 
คิดป็นรຌอยละ ๑.๎๒ 
 2. ความสามารถ฿นการอธิบายนืๅอหา มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ํ๎ คน คิดป็นรຌอยละ ๒๏.ํ๒ 
รองลงมาคือ มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๑ คน คิดป็นรຌอยละ ๎๒.๏๎ ละมีความพึงพอ฿จปานกลาง ๎ คน คิด
ป็นรຌอยละ ํ์.๑๎ 
 3. การ฿ชຌวลาตามทีไก าหนด มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ๔ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๎.ํํ 
รองลงมาคือ มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๕ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๓.๏๓ ละมีความพึงพอ฿จปานกลาง ๎ คน คิด
ป็นรຌอยละ ํ์.๑๎ 
 4. การตอบขຌอซักถาม฿นการฝຄกอบรม มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ๔ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๎.ํํ 
รองลงมาคือ มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๕ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๓.๏๓ ละมีความพึงพอ฿จปานกลาง ๎ คน คิด
ป็นรຌอยละ ํ์.๑๎ 
 
 ดຌานสถานทีไ /ระยะวลา 
 ํ. สถานทีไสะอาดละมีความหมาะสม มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ๕ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๏.๏๓ 
รองลงมาคือ มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๒ คน คิดป็นรຌอยละ ๏ํ.๑๔ ละมีความพึงพอ฿จปานกลาง ๐ คน คิด
ป็นรຌอยละ ๎ํ.์๑ 
 ๎. ความพรຌอมของอุปกรณ์สตทัศนูปกรณ์ มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๔ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๎.ํํ 
รองลงมาคือมีความพึงพอ฿จปานกลาง ๒ คน คิดป็นรຌอยละ ๏ํ.๑๔ ละมีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๑ คน คิด
ป็นรຌอยละ ๎๒.๏๎ 
          ๏. ระยะวลา฿นการอบรมมีความหมาะสม มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ํ์ คน คิดป็นรຌอยละ ๑๎.๒๏มี
ความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๓ คน คิดป็นรຌอยละ ๏๒.๔๑ มีความพึงพอ฿จปานกลาง ํ คน คิดป็นรຌอยละ ๑.๎๒ 
ละความพึงพอ฿จนຌอยจ านวน ํ คน คิดป็นรຌอยละ ๑.๎๒  
 
 ดຌานความรูຌความขຌา฿จ /การน าความรูຌเป฿ชຌ 
 ํ. ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅกอนการอบรม มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ํ์ คน คิดป็นรຌอยละ ๑๎.๒๏  
รองลงมาคือ มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ๑ คน คิดป็นรຌอยละ ๎๒.๏๎ ละมีความพึงพอ฿จปานกลาง ๐ คน 
คิดป็นรຌอยละ ๎ํ.์๑ 
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 ๎. ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅหลังการอบรม มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๓ คน คิดป็นรຌอยละ ๏๒.๔๐ 
รองลงมาคือ มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ๒ คน คิดป็นรຌอยละ ๏ํ.๑๔ ละมีความพึงพอ฿จปานกลาง ๒ คน 
คิดป็นรຌอยละ ๏ํ.๑๔ 
 ๏. สามารถบอกประยชน์เดຌ มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ํ์ คน คิดป็นรຌอยละ ๑๎.๒๐ รองลงมา
คือ มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๓ คน คิดป็นรຌอยละ ๏๒.๔๐  ละมีความพึงพอ฿จปานกลาง 2 คน คิดป็นรຌอยละ 
ํ์.๑๎ 
 ๐. สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ๕ คน คิด
ป็น รຌอยละ ๐๓.๏๓ มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน 6 คน คิดป็นรຌอยละ ๏ํ.๑๔ มีความพึงพอ฿จปานกลาง ๐ คน 
คิดป็น รຌอยละ ๎ํ.์๑ 
 ๑. มีความมัไน฿จละสามารถน าความรูຌทีไเดຌเปปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ  มีความพึงพอ฿จมาก จ านวน ๕ 
คน คิดป็นรຌอยละ ๐๓.๏๓ รองลงมาคือ มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด จ านวน ๔ คน คิดป็นรຌอยละ ๐๎.ํํ ละมี
ความพึงพอ฿จปานกลาง ๎ คน คิดป็นรຌอยละ ํ์.๑๎ 

 ตารางทีไ 6 สดงคาฉลีไยความพึงพอ฿จ ตอ การด านินงานครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดิจิทัล 

ทีไ รายการ X S.D คาคะนน 
1 การถายทอดความรูຌของวิทยากรมีความชัดจน ๐.๐๓ 0.52 มาก 
2 ความสามารถ฿นการอธิบายนืๅอหา ๐.๑๏ 0.62 มากทีไสุด 
3 การ฿ชຌวลาตามทีไก าหนด ๐.๏๎ 0.63 มาก 
4 การตอบขຌอซักถาม฿นการฝຄกอบรม ๐.๏๎ 0.52 มาก 
5 สถานทีไสะอาดละมีความหมาะสม ๐.๎๒ 0.72 มาก 
6 ความพรຌอมของอุปกรณ์สตทัศนูปกรณ์ ๐.ํํ 0.75 มาก 
7 ระยะวลา฿นการอบรมมีความหมาะสม ๐.๎๎ 0.63 มาก 
8 ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅกอนการอบรม ๐.์๒ 0.77 มาก 
9 ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅหลังการอบรม ๐.์์ 0.80 มาก 

10 สามารถบอกประยชน์เดຌ ๐.์๒ 0.68 มาก 
11 สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ ๐.๎๒ 0.68 มาก 
12 มีความมัไน ฿จละสามารถน าความรูຌทีไ เดຌ เปปรับ ฿ชຌ ฿น

ชีวิตประจ าวันเดຌ 
๐.๏๎ 0.93 มาก 

 ภาพรวมดยฉลีไย฿นทุกดຌาน ๐.๎๑ 0.75 มาก 
 

จากตารางทีไ 6 พบวาผูຌขຌารับการอบรม จ านวน 1๕ คน มีความพึงพอ฿จ ตอการด านินงานครงการ
พัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดิจิทัล ภาพรวมอยู฿นระดับมาก ดยมีคาฉลีไยิXี 
ทากับ ๐.๎๑ ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิS.Dี ทากับ ์.๓๑ 
 3. ขຌอสนอนะตอการด านินครงการ 

 - อยาก฿หຌอาจารย์นะน า฿หຌขຌา฿จมากทีไสุด฿นการ฿ชຌวใบเซต ์

 - ป็นครงการทีไดีมาก 



16 
 

บททีไ 4 

สรุปผล อภิปราย ละขຌอสนอนะ 

การประมินผลการด านินครงการพฒันาขับคลืไอนศูนย์ดิจทิัลชุมชนระดบัต าบล หลกัสูตร การขຌา฿จ
ดิจิทัล ผูຌประมินเดຌสรปุผล อภิปรายผล ละขຌอสนอนะตามล าดับ ดังนีๅ 

1. วัตถุประสงค์ของการประมิน 
2. สรุปผล ละอภิปรายผลการประมิน 

วัตถุประสงค์ของการประมิน 
 1 .พืไอประมินความพึงพอ฿จของผูຌขຌารับการอบรม 
  2. พืไอหาขຌอมูลตางโน ามา฿ชຌ฿นการวางผนครงการ 
 3. พืไอหาขຌอมูลตางโ ทีไสดง฿หຌหในประสิทธิภาพของครงการ 

สรุปผล ละอภิปรายผลการประมิน 

 จากการศึกษาสภาพการด านินงานครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การ
ขຌา฿จดิจิทัล ผูຌประมินเดຌด านินการสรุปประดในส าคัญ ดังนีๅ 
       1. การวิคราะห์ขຌอมลูทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม จ านวน 1๕ คน สวน฿หญป็นพศชาย 1์ คน คิดป็น
รຌอยละ ๑๎.๒๏ สวนมากมอีายุระหวาง ๐์ -๑9 ป รຌอยละ ๐๓.๏๓ มีระดบัการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย รຌอย
ละ ๑๓.๔๕ ประกอบอาชีพกษตรกร รຌอยละ ๒๔.๐๎ 
        2. วิคราะห์รຌอยละความพึงพอ฿จตอการด านินครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
หลักสูตร การขຌา฿จดิจิทัล ดຌานวิทยากร ความสามารถ฿นการอธิบายนืๅอหา รຌอยละ ๒๏.ํ๒ รองลงมาคือการ
ถายทอดความรูຌของวิทยากรมีความชัดจน รຌอยละ ๑๎.๒๏ ละการ฿ชຌวลาตามทีไก าหนด รຌอยละ ๐๓.๏๓ 
ดຌานสถานทีไ/ระยะวลา สถานทีไสะอาดละมีความหมาะสม รຌอยละ ๐๓.๏๓ รองลงมาคือความพรຌอมของอุปกรณ์
สตทัศนูปกรณ์ รຌอยละ ๐๎.ํํ ละระยะวลา฿นการอบรมมีความหมาะสม  รຌอยละ ๏๒.๔๑ 
ดຌานความรูຌความขຌา฿จ /การน าความรูຌเป฿ชຌ สามารถบอกประยชน์เดຌ รຌอยละ ๑๎.๒๐ รองลงมาคือสามารถน า
ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌ รຌอยละ ๐๓.๏๓ มีความมัไน฿จละสามารถน าความรูຌทีไเดຌเปปรับ฿ชຌ
฿นชีวิตประจ าวันเดຌ รຌอยละ ๐๎.ํํ ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองนีๅหลังการอบรม รຌอยละ ๏ํ.๑๔ความรูຌความขຌา฿จ฿น
รืไองนีๅกอนการอบรม รຌอยละ ๎๒.๏๎ 
  3. วิคราะห์คาฉลีไยความพึงพอ฿จ พบวาผูຌขຌารับการอบรม จ านวน 1๕ คน มีความพึงพอ฿จ ตอการ
ด านินงานครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล หลักสูตร การขຌา฿จดิจิทัล  ภาพรวมอยู฿นระดับ 
ดยมีคาฉลีไยิXี ทากับ ๐.๎๑ ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิS.Dี ทากับ ์.๓๑  
 3. ขຌอสนอนะตอการด านินครงการ 

ํ. ควรมีสัญณาณอินทอร์นใตรใวกวานีๅหรือสามารถรับเดຌหลายเอพี 
๎. หຌองนๅ าเมมีวลามารียนตຌองดินเปขຌาสุขาทีไอยูคนละฝังของวัด 
๏. ควรพิไมสืไอ฿นการจัดการรียนการสอน ชน สมุดปากกาเวຌจดบันทึก 
๐. ปรับสภาพอากาศ฿นหຌองรียน พิไมพัดลมพราะสถานทีไรียนรຌอน 
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ภาคผนวก 

 

 



18 
 

 

ครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
........................................................................... 

1. ชืไอครงการ ครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

2. สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาก าลังคน การวิจัยละนวัตกรรมพืไอสรຌางขีดความสามารถ
฿นการขงขันของประทศ  
    ๎.ํ พัฒนาก าลังคน฿หຌป็น smart Digital Persons  ิSDPSี ทีไมีทักษะดຌานดิจิทัลพืไอรองรับการ
พัฒนาของประทศ 

3. หลักการละหตุผล 
              ตามทีไรัฐบาลมีนยบายขับคลืไอนศรษฐกิจดิจิทัล  พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดຌานนวัตกรรม การพัฒนาคน การ฿หຌบริการตางโ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาดຌาน
ศรษฐกิจ  การศึกษาสรຌางสารสนทศละองค์ความรูຌตางโ  ฿หຌกิดขึๅนภาย฿ตຌความรวมมือของ 4 กระทรวง
หลัก คือ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี  กระทรวงสาธารณสุข 
               ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ฿นฐานป็นหนวยงานทีไท าหนຌาทีไสงสริมสนับสนุน ซึไงป็น
หนวยงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌด านินการ฿นดຌานการสรຌางครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชน พืไอสรຌางความพรຌอม
ละความขຌมขใงของชุมชน฿นการรองรับการปลีไยนปลงของทคนลยีละสังคมดิจิทัล 
               ดังนัๅน พืไอป็นการสงสริมละด านินงาน฿นรืไองการสรຌางครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชนละสรຌาง
ความพรຌอมของชุมชน฿หຌบรรลุตามนยบายละวัตถุประสงค์ กศน.อ าภอค าชะอี จึงเดຌจัดครงการสรຌาง
ความพรຌอมชุมชนผานครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ต าบล พืไอพัฒนา ผูຌน าชุมชน ประชาชนทัไวเป ละ
นักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี ฿หຌมีความรูຌ ความสามารถกีไยวกับศรษฐกิจละการ฿ชຌครืไองมือดิจิทัลตางโ 
สามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ 

4. วัตถุประสงค์ 

         4.1 พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการอบรมมีความขຌา฿จดิจิทัล 

         4.2 พืไอ฿หຌผูຌรับการอบรมสามารถปຂดรຌานคຌาออนเลน์เดຌ 
         4.3 พืไอ฿หຌผูຌรับการอบรมสามารถ฿ชຌสืไอดิจิทัล฿นการสืไอสาร ส าหรับบุคคลทัไวเปเดຌ 
5. ป้าหมาย 

         ชิงปริมาณ  ผูຌขຌารวมครงการ  จ านวน  ํ๐๐  คน   
             หลกัสูตรทีไ 1 การขຌา฿จดิจทิัล จ านวน ๓๎ คน 
         หลักสูตรทีไ 2 ชุมชนปຂดรຌานคຌาออนเลน์  จ านวน ๓๎ คน 
          
         ชิงคุณภาพ   
         ผูຌขຌารวมอบรม  มีความรูຌ  ความขຌา฿จ ฿นการประยกุต์฿ชຌทคนลยีดจิิทลัชุมชน สามารถน าความรูຌ
ทีไเดຌน าเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ 
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6. วิธีการด านินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุมป้าหมาย พืๅนทีได านินการ ระยะวลา งบประมาณ 
1. จัดท าละสนอ
ขออนุมัติครงการ 

พืไอจัดท าครงการ
สนอขออนุมัติ
ครงการ 

บุคลากร ครู กศน.
อ าภอค าชะอี 

กศน.ต าบลทัๅง ๕ 
ต าบล 

๕ พ.ค.๒ํ  

2. จัดท าค าสัไง
ตงตัๅงคณะท างาน
ละชีๅจงการ
ปฏิบัติงานตามค าสัไง 

พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน
ทราบถึงบทบาท
หนຌาทีไละภารกิจ
งานทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

บุคลากร ครู กศน.
อ าภอค าชะอี 

กศน.ต าบลทัๅง ๕ 
ต าบล 

๕ พ.ค.๒ํ  

3. จัดตรียมอกสาร
ทีไกีไยวขຌอง 

พืไอ฿ชຌป็นอกสาร
ประกอบการจัดท า
ครงการ 

บุคลากร ครู กศน.
อ าภอค าชะอี 

กศน.ต าบลทัๅง ๕ 
ต าบล 

1๒ พ.ค.๒ํ  

4. จัดอบรมจ านวน 
๎ รุน ๎ หลักสูตร 
คือ 
หลักสูตรทีไ 1  
การขຌา฿จดจิิทลั 

- พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการ
อบรมมีความขຌา฿จ
ดิจิทัล 

- ผูຌน าชุมชน 
ประชาชนทัไวเป  ละ
นักศึกษา กศน. 
อ าภอค าชะอีจ านวน  
๓๎  คน 

 
 

กศน.ต าบลทัๅง ๕ 
ต าบล 

รุนทีไ ํ 
ํ๓-ํ๔ พ.ค.

๒ํ 
 

รุนทีไ ๎ 
๎๐-๎๑ พ.ค.

๒ํ 

๕,๔์๔์ 
บาท 

หลักสูตรทีไ 2  
ชุมชนปຂดรຌานคຌา
ออนเลน ์

 

-พืไ อ ฿หຌ ผูຌ รั บ ก า ร
อบรมสามารถ฿ชຌสืไอ
ดิจิทัล฿นการสืไอสาร 
ส าหรับบุคคลทัไวเป
เดຌ พืไอ฿หຌผูຌทีไ ขຌารับ
การอบรมสามารถ
สรຌ างพจการขาย
สินคຌาออนเลน์เดຌ 

 
 

- ผูຌน าชุมชน 
ประชาชนทัไวเป  ละ
นักศึกษา กศน. อ าภอ
ค าชะอีจ านวน  ๓๎  
คน 

- กศน.ต าบลทัๅง ๕ 
ต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   รุนทีไ ํ 
ํ๓-ํ๔ พ.ค.

๒ํ 
 

 
รุนทีไ ๎ 

๎๐-๎๑ พ.ค.
๒ํ 

 

5. นิทศติดตามผล
การด านินงานของ
สถานศึกษาละ
รายงานผลการ
ด านินงาน 

พืไอติดตามผลการ
ด านินงานของ
สถานศึกษา 

- จຌาหนຌาทีไผน 
- ครูอาสาฯ 

- กศน.ต าบลทัๅง ๕ 
ต าบล 

  

ตาระยะวลา
ทีได านินการ 
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7. งบประมาณ 
        ดย฿ชຌงินงบประมาณ ผนงาน: ครงการศูนย์ดจิิทลัชุมชน ครงการพฒันาศรษฐกิจดจิิทลั กิจกรรม
การพัฒนาครือขายศรษฐกจิสูชุมชน฿นระดับต าบล งบรายจายอืไน รหสังบประมาณ 2000216
์๐๐๓์์์๒ํละรหสังบประมาณ ๎์์์๎ํ๒์๐๐๓์์์๐๔ จ านวนงิน ๕๔,์๔์ บาทิกຌาหมืไนปด
พันปดสบิบาทถຌวนี ดังนีๅ 
ํ. คา฿ชຌจายบิกจายรหสังบประมาณ 2000216์๐๐๓์์์๒ํ  จ านวน ๐์,๏๎์ บาท ดังนีๅ 
        - คาอาหารกลางวันส าหรบัผูຌขຌารวมอบรม  
          จ านวน  1๐  คน × ํ์0 บาท × ๕ ต าบล x 2 วัน     ป็นงิน        2๑,๎์์   บาท 
        - คาอาหารวางละครืไองดืไม 
          จ านวน  1๐  คน × ๏์ บาท × ๕ ต าบล x ๐ มืๅอ     ป็นงิน        ํ๑,ํ๎์   บาท 
๎. คา฿ชຌจายบิกจายรหสังบประมาณ ๎์์์๎ํ๒์๐๐๓์์์๐๔  จ านวน ๑ํ,๔๐์ บาท ดังนีๅ 
        - คาอาหารกลางวันส าหรบัผูຌขຌารวมอบรม  
          จ านวน  1๔  คน × ํ์0 บาท × ๕ ต าบล x 2 วัน     ป็นงิน        ๏๎,๐์์   บาท 
        - คาอาหารวางละครืไองดืไม 
          จ านวน  1๔  คน × ๏์ บาท × ๕ ต าบล x ๐ มืๅอ     ป็นงิน        ํ๕,๐๐์ บาท 
๏. คาวัสดุ                                                              จ านวน         ๑,๔๎์  บาท 

รวมทัๅงสิน  ๕๔,์๔์  บาท  ิกຌาหมืไนปดพันปดสิบบาทถຌวนี 
หมายหตุ  ทุกรายการถัวจายตามทีไจายจริง 
8. ผนการ฿ชຌจายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก เตรมาสทีไ 1 
ิต.ค.- ธ.ค.๒์ี 

เตรมาสทีไ 2 
ิม.ค.- มี.ค.๒ํี 

เตรมาสทีไ 3 
ิม.ย.- มิ.ย.๒ํี 

เตรมาสทีไ 4 
ิก.ค.- ก.ย.๒ํี 

จัดอบรมครงการ
สรຌางความพรຌอม
ชุมชนผานครือขาย
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
กศน.อ าภอค าชะอ ี

- - ๕๔,์๔์    - 

9. ผูຌรับผิดชอบครงการ 
         9.1 กศน.ต าบลทัๅง ๕ ต าบล 
         9.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี 

10. ครือขาย 
        10.1 องค์การบรหิารสวนต าบล 
        10.2 รงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบล 
        10.๏ ผูຌน าชุมชน 
        10.๐ บมจ.กสท ทรคมนาคม 
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11. ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 

      ํํ.1 กลุมป้าหมายทีไขຌาอบรมมีความขຌา฿จดิจิทัล 

      ํํ.2 กลุมป้าหมายทีไขຌาอบรมสามารถปຂดรຌานคຌาออนเลน์เดຌ 
      ํํ.3 กลุมป้าหมายทีไขຌาอบรมสามารถ฿ชຌสืไอดิจิทัล฿นการสืไอสาร ส าหรับบุคคลทัไวเปเดຌ 

12. ดัชนีชีๅวัดผลส ารใจครงการ 
      ผลผลิต/ผลลัพทท์ีไคาดหวัง 
              กลุมป้าหมายทีไผานการอบรมสามารถน าองค์ความรูຌรืไองการขຌา฿จดิจิทัลละชุมชนสามารถ
ปຂดรຌานคຌาออนเลน์เดຌ 
 

13. การติดตามประมินครงการ 
             บบประมินความพึงพอ฿จ 
 
 
 
 
                                                    ลงชืไอ......................................................ผูຌสนอครงการ 
                                                                  ินายกิตติ  พธ์ิชัยลิศี 
                                                                       ครู กศน.ต าบล 
 
                                                     ลงชืไอ......................................................ผูຌหในชอบครงการ 
                                                                ินางสาวระบียบ  พรรณาี 
                                                             บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 

                                            
                              ลงชืไอ........................................................ผูຌอนุมัติครงการ 

             ินางสาวฐิติพร  บุทธิจักร์ี 
              ผูຌอ านวย กศน.อ าภอค าชะอี 
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ตารางก าหนดการครงการพัฒนาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

 ิหลักสูตรการขຌา฿จดิจิทัลี 
ระหวางวันทีไ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 

ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี อ าภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
วัน  ดือน  ปี วลา กิจกรรม 

 
 

 
17 พฤษภาคม 

2561 

เ8.0เ – เ9.0เ น. ลงทะบียน 
เ9.0เ – 09.30 น. พิธีปຂดครงการพฒันาขับคลืไอนศูนย์ดิจทิัลชุมชนระดบัต าบล  

ิหลักสูตรการขຌา฿จดิจิทลั  ี

10.0เ – แ1.0เ น. บรรยายหัวขຌอรืไอง สิทธิละความรับผิดชอบ 
แ1.0เ – แ2.0เ น. บรรยายหัวขຌอรืไอง การขຌาถึงสืไอดิจทิัล 
แ2.0เ – แ3.0เ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

แ3.0เ – แ4.00 น. บรรยายหัวขຌอรืไอง การสืไอสาร ิละความสัมพันธ์ี ยุคดิจิทลั 
แ4.0เ – แ6.00 น. บรรยายหัวขຌอรืไอง ความปลอดภัยยุคดิจิทลั 
16.00 – 16.30 น. สรปุ / นัดหมาย 
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พฤษภาคม 
2561 

 
 

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะบียน  
09.00 – 10.00 น. บรรยายหัวขຌอรืไอง ความขຌา฿จสืไอดจิิทลั 
10.00 – 12.00 น. บรรยายหัวขຌอรืไอง นวปฏิบัติ฿นสังคมดจิิทัล 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

แ3.0เ – แ5.0เ น. บรรยายหัวขຌอรืไอง สุขภาพดียุคดิจิทัล 
แ5.0เ – แ5.3เ น. บรรยายหัวขຌอรืไอง ดิจทิัลคอมมิร์ซ 
แ5.3เ – แ6.00 น. บรรยายหัวขຌอรืไอง กฎหมายดิจทิัล 
แ6.0เ – แ6.3เ น. สรปุ / พิธีปຂดครงการพฒันาขับคลืไอนศูนย์ดิจิทลัชุมชนระดับต าบล 

 
หมายหตุ ก าหนดการอาจปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม 
             อาหารวางละครืไองดืไม วลา 10.15-10.30 น. ละ 14.30-14.45 น. 
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ภาพประกอบกิจกรรมครงการ 
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คณะผูຌจัดท า 

ทีไปรกึษา 
 นางสาวธิติพร  บุทธิจักร ์   ผูຌอ านวยการ กศน.อ าภอค าชะอี 

 นางจตุพร  ศรีลานคร   ครู 

 นางสาวระบียบ  พรรณา   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

 

คณะท างาน 

 นายกิตติ  พธ์ิชัยลิศ            ครูกศน.ต าบล 

           นางสาวรัตนาพร  พใงศรีคตร  ครูกศน.ต าบล 

ผูຌพิมพ์/รวบรวม 

 นายกิตติ  พธ์ิชัยลิศ   ครูกศน.ต าบล 

 


