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โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบรหิารและการบริการงานวิทยบริการ 
 

หลักการและเหตุผล   

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนํามาใชในการเรียน การสอน การบริหาร การวจิัยและการบริการชุมชน
ของมหาวิทยาลัยใหดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอสังคมภายนอก
ได ดังกรอบนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีเปาหมายใหเปน e-University โดย
มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ใหมคีณุภาพ 
ประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเรว็และปรบัปรุงคุณภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการ
สอน ใหมีความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการวจิยั ทั้งนี้เพื่อความเขมแข็งทางวิชาการ สงเสริมและพัฒนา
วิชาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกสังคมและชุมชน โดยไดวางแนวทางการดําเนนิงานไวดังนี ้

1. ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช ICT เขามาชวย เชน การทําฐานขอมูลกลาง หองสมุดดิจิตอล 
การเรียนการสอนดวย e-Learning การใชส่ือ (e-Courseware) ตางๆ โดยประยกุตเขากับการ
เรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหมากขึน้ ตามแผนยุทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัย ที่มุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. การดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยตองถูกตอง รวดเร็ว มกีารใชขอมูลขาวสารอยางมี
ประสิทธิภาพ (e-office) ลดคาใชจายในดําเนินงานและการบริหารจัดการ 

3. ใช ICT บริการและทําประโยชนตอสังคม ชุมชน ศิษยปจจุบัน ศิษยเกาและผูปกครองรวมถึง
การกระจายความรูสูสังคม 

4. เนนความเขมแข็งในการจัดการศึกษา แบบเนนการสอนในภาคปฎิบตัิ และพัฒนานักวจิัย นัก
ปฏิบัติการ ส่ิงประดิษฐ ใหมคีวามชํานาญดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีการพัฒนาองคความรู
ทางดานงานวจิัยและสิ่งประดิษฐ 

ปจจุบันสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาสามปแลวได
มกีารพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับงานดานการ
เรียนการสอน การวิจยั และ การบรหิาร พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย โดยเนนให
มหาวิทยาลัยมคีวามพรอมในการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดพัฒนาระบบการศึกษา 
ระบบการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพโดยใช ไอซีทีเปนเครื่องมือ 
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เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินการไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการใหบริการ สามารถสนองตอบตอภาระกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการ
สัมมนาและศกึษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ทั้งนี้เพื่อใหไดตนแบบและรูปแบบ 
แผนการบริหาร และการใหบริการที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ในเรื่องการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการจดัการศึกษาสาขาระบบ
วิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (E-library) โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงาน
วิทยบริการในครั้งนี้จะศึกษาดูงานที่ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เนื่องจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB ซ่ึงพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ 
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียน Work flow ระบบงานของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนกระบวนและปรับปรงุกระบวนการที่สรางคุณคา 

(ตัวช้ีวัดที่ 18 ก.พ.ร. ป 2552) 
 
สถานที่และเวลา 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ระยะเวลาการ
สัมมนา 5 วัน ในระหวางวันที่ 12-16 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและศนูย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และคีรีวารี ซีไซด วิลลา และสปา จ.ประจวบครีีขันธ   
 
กลุมเปาหมาย 

บุคลากรและคณะกรรมการดาํเนินการของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 51 คน 
กรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   2 คน 
พนักงานขับรถ       จํานวน   4 คน 
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หลักสูตรการอบรมสัมมนา 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ มีรายละเอียดดังนี ้
• วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เดินทางจาก กรุงทพฯ- อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช เขาพักที่โรงแรม
ลิกอร จ.นครศรีธรรมราช 

• วันที่ 13 สิงหาคม 2552 ศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ณ ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนยคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
เดินทางเขาพกัที่ คีรีวารี ซีไซด วิลลา แอนด สปา  จ.ประจวบคีรีขันธ   

• วันที่ 14 สิงหาคม 2552 สถานที่ดําเนนิการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคีรีวารี ซีไซด วิลลา 
และสปา จ.ประจวบคีรีขันธ   
1) บรรยายเรื่อง การเขียน Work flow สําหรับ IT Processor Planning  โดย ผศ. นิวัตร จารุวาระกูล 
2) อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนภาระงานและหนาที่ การเขยีน Work flow 

ระบบงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ. นวิัตร จารุวาระกูล 
3) กิจกรรม ทบทวนภาระงานและหนาที่ และเขียน Work flow ของงานทุกกระบวนงานของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย ผศ. นิวัตร จารุวาระกูล และ นางสาวเพชราภรณ เพช็รแกว 

สวนงาน กลุมงาน 
สํานักงานผูอํานวยการ • งานสํานักงานผูอํานวยการ 
กลุมวิทยบริการ • งานหองสมุด 

 เทเวศร โชติเวช พณิชยการพระนคร ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์พระ
นครเหนือ 

• งานศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 
 เทเวศร โชติเวช พณิชยการพระนคร ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์พระ
นครเหนือ 

• งานพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 การผลิตรายการโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม 
 การผลิตสื่อการสอนและการพัฒนา E-Learning Courseware 

กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• งานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 
• งานระบบสารสนเทศ 
• งานเครือขายสารสนเทศสาขาโชติเวช 
• งานเครือขายสารสนเทศสาขาพณิชยการพระนครและชมุพรเขตร
อุดมศักดิ ์

• งานเครือขายสารสนเทศสาขาพระนครเหนอื 
ศูนยขอมูลสารสนเทศ • งานวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 

• งานจัดเก็บและบันทึกขอมูล 
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4) กิจกรรมกลุมเรื่องการทํางานเปนทีม  โดย อ.เพชร สายเสน และ นายนพชัย ทิพยไกรลาศ 
• วันที่ 15 สิงหาคม 2552 สถานที่ดําเนนิการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คีรีวารี ซีไซด วิลลา แอนด 
สปา  จ.ประจวบคีรีขันธ  
1) บรรยายเรื่อง ระเบียบการเงินการคลัง โดย คุณวันด ีชวยประยูรวงศ 

- การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 
- การเบิกคาใชจายในการจัดงานตางๆ 
- การเบิกจายคาวัสด ุ

2) อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง กระบวนการสรางคุณคาและระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา (ตัวช้ีวดัที่ 18 ก.พ.ร. ป 2552) 
โดย นางสาวเพชราภรณ เพช็รแกว 

3) กิจกรรม คัดเลือกกระบวนงานที่เหมาะสมมาทําเปนกระบวนการที่สรางคุณคาตามตัวช้ีวัด
ที่ 18 ก.พ.ร. ป 2552   โดย ผศ. นิวัตร จารวุาระกูล และ นางสาวเพชราภรณ เพ็ชรแกว 

4) กิจกรรมกลุมเรื่องการพัฒนาองคกร  โดย อ.เพชร สายเสน และ นายนพชัย ทิพยไกรลาศ 
• วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เดินทางกลับ กรุงทพฯ 

 
การประเมินผลโครงการ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการประเมนิผลโครงการอบรมและศึกษาดูงาน คือ บคุลากร คณะกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนกังานขับรถ รวมทั้งสิ้น 
57 คน 
 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการประเมินผลโครงการอบรมและศึกษาดูงาน คือ บุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 50 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 1 ฉบับ ไดแก 
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงาน

วิทยบริการลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด แบงเปน 4 ตอนคือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นดานการอบรม 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานวทิยากร 
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

เกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ย  0.50-1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
ผลการประเมิน 
 จากการสอบถามระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมและศึกษาดูงานจํานวน 50 คน รายละเอียด
ขอมูลทั่วไป มีดังตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 50 100 
 ชาย 17 34.0 
 หญิง 33 66.0 
อายุงาน 50 100 
 ต่ํากวา 5 ป 32 64.0 
      5-10 ป 3 6.0 
 11-20 ป 6 12.0 
 มากกวา 20 ป 9 18.0 
การศึกษา 50 100 
 ปริญญาโท 12 24.0 
 ปริญญาตรี 35 70.0 
 ปวส. 3 6.0 
 อ่ืนๆ ระบุ 

 
 
 

- - 
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ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ตําแหนง 50 100 
 หัวหนาแผนก/หัวหนาสาขาวิชา 1 2.0 
 ขาราชการ/เจาหนาที ่ 38 76.0 
 อาจารย 8 16.0 
 อ่ืนๆระบุ 3 6.0 
 
จากตารางที่ 1 ผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 50  คน เปนเพศชายจํานวน  17  คน คิดเปนรอยละ 

34.0 เพศหญิงจํานวน  33 คน  คน คิดเปนรอยละ 66.0 เปนผูที่มีอายุงานต่ํากวา 5 ป มากที่สุด จํานวน 32  
คน คิดเปนรอยละ 64.0  อายุงาน 5-10 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.0 อายุงาน 11-20 ป จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 12.0 อายุงานมากกวา 20 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ18.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จํานวน 35  คน คิดเปนรอยละ 70.0  ปริญญาโท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 24.0 ปวส. 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และผูเขารับการอบรมตําแหนงเปนขาราชการ/เจาหนาที่มากที่สุด จํานวน 
38  คน คดิเปนรอยละ 76.0  อาจารย 8 คน คิดเปนรอยละ 16.0 อ่ืนๆระบุ จํานวน 3 คน คิดเปน 6.0 และ
เปนหวัหนาแผนก/หวัหนาสาขาวิชา จํานวน 1 คน คิเปนรอยละ 2.0 
 

1. ความรูความเขาใจหลังการฝกอบรม 
กอนการอบรมและศึกษาดูงาน ผูเขารับการอบรมไมมีความรู ไมเขาใจเกี่ยวกบัการเขียนคูมือ

การปฏิบัติงาน ทําใหไมสามารถเขียนคูมือปฏิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบได แตเมื่อผานการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานแลว ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจดขีึ้นคิด มีคาเฉลี่ย 4.28 คิดเปน
รอยละ 85.6 ทําใหสามารถนําความรูมาเขียนคูมือปฏิบัติงาน (workflow) เพื่อทํา PDMA ไดทุก
กระบวนงาน ดังหลักฐานคูมือปฏิบัติงานที่แนบ (ภาคผนวก) 

 
2. การประเมินตนเอง 

จากผลการประเมินตนเองของผูเขารับการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับความพึงพอใจดาน 
การอบรมและความพึงพอใจดานวิทยากร โดยใชแบบประเมินผลโครงการ ผลการประเมินตนเอง มดีังนี ้
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ตารางที่ 2 การประเมินตนเองของผูรับการอบรมและศึกษาดูงานตอความคิดเห็นดานการอบรม 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)  

1. เนื้อหาของการฝกอบรมมี 19 30 1 - - 4.36 .525 มาก 
 ความเหมาะสม (38.0) (60.0) (2.0)   (87.2)   
2. เอกสารประกอบการฝกอบรมมี 10 34 6 - - 4.08 .566 มาก 
 ความเหมาะสม (20.0) (68.0) (12.0)   (81.6)   
3. ทานมีความพึงพอใจในการอบรม 17 25 8 - - 4.18 .691 มาก 
 ครั้งนี้ (34.0) (50.0) (16.0)   (83.6)   
4. หลังการอบรมเสร็จสิ้น ทานไดรับ 19 26 5 - - 4.28 .640 มาก 
 ความรู ความเขาใจดีขึ้น (38.0) (52.0) (10.0)   (85.6)   
5. ระยะเวลาในการอบรมมีความ 20 25 5 - - 4.30 .647 มาก 
 เหมาะสม (40.0) (50.0) (10.0)   (86.0)   
6. ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไป 17 28 5 - - 4.24 .625 มาก 
 ประยุกตใชกับงานที่รับผิดชอบได (34.0) (56.0) (10.0)   (84.8)   
7. วัสดุ/อุปกรณในการฝกปฏิบัติมี 14 25 11 - - 4.06 .712 มาก 
 ความเหมาะสม (28.0) (50.0) (22.0)   (81.2)   
8. ความมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ  21 26 3 - - 4.36 .598 มาก 
 และความเอาใจใสของผูจัด (42.0) (52.0) (6.0)   (87.2)   
9. ทานคาดวาจะสามารถนําหลักสูตรนี้ 22 24 4 - - 4.36 .631 มาก 
 ไปใชปฏิบัติงานไดจริง (44.0) (48.0) (8.0)   (87.2)   

 รวม      4.25 .481 มาก 

       (85.0)   

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจดานการอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย  4.25 คิดเปนรอยละ 85.0  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เนื้อหาของการ
ฝกอบรมมีความเหมาะสม,ความมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และความเอาใจใสของผูจัดและทาน
คาดวาจะสามารถนําหลักสูตรนี้ไปใชปฏิบัติงานไดจริง มีคาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.2  รองลงมา
ไดแก ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.30 คดิเปนรอยละ 86.0 และอันดับ 3 ไดแก 
หลังการอบรมเสร็จสิ้น ทานไดรับความรู ความเขาใจดีขึน้ มีคาเฉลี่ย 4.28  คิดเปนรอยละ 85.6 
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ตารางที่ 3 การประเมินตนเองของผูรับการอบรมและศึกษาดูงานตอความคิดเห็นดานวิทยากร 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

คา 
เฉลี่ย 

คา 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)  

1. วิทยากรมีความรูในเรื่องที่สอน 27 23 - - - 4.54 .503 มากที่สุด 
  (54.0) (46.0)    (90.8)   
2. วิทยากรใชภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย 21 28 1 - - 4.40 .535 มาก 
  (42.0) (56.0) (2.0)   (88.0)   
3. วิทยากรรักษาเวลาในการบรรยาย 21 26 3 - - 4.36 .598 มาก 
 ไดอยางเหมาะสม (42.0) (52.0) (6.0)   (87.2)   
4. วิทยากรสามารถตอบคําถามไดตรง 22 27 1 - - 4.42 .538 มาก 
 ประเด็น (44.0) (54.0) (2.0)   (88.4)   
5. วิทยากรสามารถชวยแกปญหาได 22 23 5 - - 4.34 .658 มาก 
  (44.0) (46.0) (10.0)   (86.8)   
6. วิทยากรมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม 20 27 3 - - 4.34 .593 มาก 
  (40.0) (54.0) (6.0)   (86.8)   

 รวม      4.40 .494 มาก 
       (88.0)   

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจดานวิทยากรโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉลี่ย 

4.40 คิดเปนรอยละ 88.0 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก คือ วิทยากรมีความรูในเรื่องที่สอน มี
คาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.8 รองลงมา ไดแก วิทยากรสามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น มีคาเฉลี่ย 4.42 
คิดเปนรอยละ 88.4 และอันดับ 3 ไดแก วทิยากรใชภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย มีคาเฉลีย่ 4.40 คิดเปนรอยละ 88.0 
 
สรุปผลการประเมิน 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ระยะเวลาการ
สัมมนา 5 วัน (ในระหวางวันที่ 12-16 สิงหาคม 2552) ณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และคีรีวารี ซีไซด วิลลา และสปา จ.ประจวบคีรีขันธ  สรุปผลการ
อบรมและศึกษาดูงาน ไดดังนี้ 
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1. ผลการดําเนนิงานดานการจัดการ 

1.1 ในการอบรมและศึกษาดูงาน กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการประกอบดวย บุคลากรของ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการบริหารสํานักฯ  จํานวน 53 คน  มีผูเขารวม

อบรมและศึกษาดูงานจริง จาํนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 98.11 แตมีผูตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 50 คน คิด

เปนรอยละ 94.34  

1.2 งบประมาณทีไ่ดรับ 364,500 บาท ส้ินคาใชจายในการดาํเนินงานจริง 332,428.50 บาท 

ประกอบดวย  

คาตอบแทน        8,100.00 บาท 

คาใชสอย  324,328.50 บาท 

 1.3 จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหาร

และการบริการงานวิทยบรกิาร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.2 

1.4 จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการในดานประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ  

และความเอาใจใสของคณะกรรมการบริหารโครงการมีคาเฉลี่ย  4.36  จากคาคะแนนสูงสุด  5  หรือคิด

เปนรอยละ 87.2 

2. ผลการประเมินความตนเองดานความรูความเขาใจ และความพึงพอใจ 

2.1 ดานความรูความเขาใจ หลังจากฝกอบรมและศึกษาดูงานแลว ผูเขารับการอบรมมีความรู  

ความเขาใจในเนื้อหาการอบรมเพิ่มมากขึ้น มีคาเฉลี่ย  4.28  หรือคิดเปนรอยละ 85.6  

2.2 ดานความพึงพอใจ ผูเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจในการอบรมมี 

คาเฉลี่ย 4.18  หรือคิดเปนรอยละ 83.6    

2.3 ดานความพึงพอใจตอวิทยากร ในประเดน็วิทยากรมีความรูในเรื่องทีส่อน การใชภาษาที่ 

ชัดเจนเขาใจงาย การรักษาเวลาในการบรรยายไดอยางเหมาะสม สามารถตอบคําถามไดตรงประเดน็ ชวย

แกปญหาได และมีจํานวนวทิยากรที่เพยีงพอ ผูเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานมคีวามพึงพอใจอยูใน

ระดับ 4.40  หรือคิดเปนรอยละ 88.0  

3. ผลการประเมินดานคณุภาพในการนําความรูไปใช 

3.1 ผลการประเมินตนเองของผูเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน ประเด็นการนําความรูไป 

ประยุกตใชกบังานที่รับผิดชอบได  มีคาเฉลี่ย 4.24  หรือคิดเปนรอยละ 84.8  

3.2 ผูเขารับการอบรมและศึกษาดูงานรอยละ 100  สามารถนําความรูจากการอบรมไปใช 
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ประโยชน  ในการนําไปงานนั้น บางลักษณะงานจะทาํคนเดียว  บางลกัษณะงานจะทําเปนทีม ดังมี

หลักฐานการนําไปใชประโยชนในภาคผนวก 

3.2.1 ผูเขาอบรมสามารถเขียนคูมือการปฏิบัติงานของตนเองได  ซ่ึงกอนการฝกอบรม  

กลุมเปาหมายผูเขาไมเคยเขียนคูมือปฏิบัติ (workflow) มากอน และไมมีความรูในเรือ่งดังกลาวเลย  ดัง

หลักฐานคูมือปฏิบัติงานที่บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ไดจัดทาํขึ้นพรอมผังงานหลังจากฝกอบรม

เสร็จสิ้น  

3.2.2 ในการศึกษาดงูานฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  กลุมผูเขารวมฯ ไดนําความรูและ 

ประสบการณจากการศึกษาดูงานดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาปรบัปรุง พัฒนางานดาน

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เชน การพัฒนาโปรแกรมระบบแจงซอม  

โปรแกรมระบบการรายงานผลการดําเนินงาน โปรแกรมระบบสถิติการเขาใชงานหองการเรยีนรูดวย

ตนเอง โปรแกรมระบบสถิติการเขาใชหองสื่อการเรียนรูและสื่อผสม เปนตน  

3.2.3 การนําความรูมาประยุกตใชกับงานบรหิารจัดการระบบสารสนเทศ เชน การ 

สอบถามความตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหการพัฒนาระบบไดตรง

กับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด   

3.2.4 การนําความรูมาพัฒนาการออกแบบฐานขอมูล และการแสดงผลระบบการ 

รายงานขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เชน ระบบขอมูลนักศึกษา ขอมูลบุคลากร เปนตน 

3.2.5 การนําระบบ e-Office มาใชภายในหนวยงาน ทําใหลดปริมาณกระดาษ ลด 

ขั้นตอนการรบั-ส่ังหนังสือ  การใชระบบ finger scan ในการลงเวลาการปฏิบัติราชการใหความถูกตอง 

แมนยํา  การนาํระบบ m-Learning  มาชวยในการเรยีนการสอน ใหนักศกึษาสามารถเตรียมตัวกอนการเขา

ช้ันเรียน และทบทวนบทเรยีนไดดวยตนเอง เพิ่มชองการเรียนรู การนําระบบการเรียนการสอนทางไกล 

(video conference) มาใชภายในหนวยงาน ทําใหเกดิกระบวนการสรางคุณคาตามตวัช้ีวดัที่ 18 (ก.พ.ร.ป 

2552) 

 
---------------------------------------------- 



ประมวลภาพกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

ระหวางวันท่ี 12-16  สิงหาคม  2552 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   จ.นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


