
 

รายงานการประเมิน 
โครงการอบรม “การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart 

Area ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1” 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

รายงานการประเมิน 
โครงการอบรม “การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart 

Area ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1” 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

ค าน า 
 
 ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรรงบประมำณให้ จ ำนวน 17,400 บำท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบำท
ถ้วน) และใช้งบประมำณจำกงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรตำมปกติ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  แผนงำน
ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรยกเว้นค่ำวัสดุและค่ำน้ ำมัน) 
จ ำนวนเงิน 7,940 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,340 บำท เพ่ือสนับสนุนกำรขยำยผลและติดตำมกำรใช้
งำน Smart OBEC และ Smart Area นั้น  

 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรม “กำรใช้งำนระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของ 
สพป.อุทัยธำนี  เขต 1” ขึ้น โดยได้ด ำเนินกำรจัดกำรอบรมปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 รุ่น                             
ในวันที่ 19 และ 20 เมษำยน 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 

 ขอขอบคุณผู้ บริหำรกำรศึกษำ คณะวิทยำกรและบุคลำกรที่ เ กี่ ยวข้องกับ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือและประเมินโครงกำรดังกล่ำว ท ำให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดทุกประกำร 
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       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรม “การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area                          

ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1” 
************ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรรงบประมำณให้ จ ำนวน 17,400 บำท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบำท
ถ้วน) และใช้งบประมำณจำกงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรตำมปกติ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  แผนงำน
ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรยกเว้นค่ำวัสดุและค่ำน้ ำมัน) 
จ ำนวนเงิน 7,940 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,340 บำท เพ่ือสนับสนุนกำรขยำยผลและติดตำมกำรใช้
งำน Smart OBEC และ Smart Area นั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 เ พ่ือพัฒนำครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ทุกคน และผู้บริหำรโรงเรียนทุกโรงเรียน ให้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์
เกี่ยวกับกำรใช้งำน ระบบ Smart OBEC และ Smart Area อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จ ำนวน 94 คน และผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จ ำนวน 87 คน รวมทั้งสิ้น 181 คน  มีควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรใช้งำนระบบ Smart OBEC และ Smart Area อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ได้ก ำหนดจัดกำรอบรมกำรใช้งำนระบบ 
Smart OBEC และ Smart Area ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1
จ ำนวน 2 รุ่น รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 4.1 ก ำหนดกำรอบรม   
  วันที่ 19 เมษำยน 2559  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ทุกท่ำน            
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  

  วันที่ 20 เมษำยน 2559     รุ่นที่ 2 ผู้บริหำรโรงเรียนทุกท่ำน 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

 4.2 เตรียมกำรอบรม ประชุมคณะวิทยำกร จ ำนวน 3 คน ในวันที่ 18 เมษำยน 2559 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 4.3 ด ำเนินกำรจัดกำรอบรมให้กบัผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยแบ่งออกเป็นทีม วิทยำกร ให้
ควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรอบรม 1 ท่ำน และวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 2 ท่ำน คอยแนะน ำให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมไดอ้ย่ำงทั่วถึง 
 4.4 ประเมินโครงกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ได้จัดท ำแบบสอบถำม
ให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทุกท่ำนประเมินโครงกำรโดยแบบสอบถำมมีรำยละเอียด คือ ข้อมูลพ้ืนฐำน
ทั่วไป 1. ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 2. ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร              
3. ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 4. ควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำควำมรู้ ไปใช้  และ               
ข้อค ำถำมปลำยเปิดดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม ข้อเสนอแนะ ติ ชม หัวข้อที่ท่ำนอยำกให้
จัดอบรมครั้งต่อไป รำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำม ข้อ 6 

5. งบประมาณที่ได้รับ 

 5.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรร 17,400 บำท 
              5.2 ใช้งบประมำณจำกงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรตำมปกติ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  แผนงำน
ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรยกเว้นค่ำวัสดุและค่ำน้ ำมัน) 
จ ำนวนเงิน 7,940 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,340 บำท 
 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ได้จัดท ำโครงกำรและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรอบรมดังกล่ำวโดยบริหำรจัดกำรงบประมำณเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน และ
เครื่องดื่มพร้อมอำหำรว่ำง 2 มือ เป็นเงิน 25,340 บำท 
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6. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 6.1 ประชากร 
  ประชากร ได้แก่ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนภำยใน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จ ำนวน 94 คน และผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จ ำนวน 87 คน รวมทั้งสิ้น 181 คน 
 6.2 วิธีด าเนินการประเมิน  
  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ได้จัดท ำแบบสอบถำมออนไลน์  
ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมทุกท่ำนประเมิน ในช่วงท้ำยของกำรอบรมในแต่ละวัน เพ่ือวิเครำะห์ สรุปผลกำร
วิเครำะห์ และอภิปรำยผลต่อไป 
  6.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อ      
กำรอบรม “กำรใช้งำนระบบ Smart OBEC และ Smart Area” มีรำยละเอียด คือ  
  ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ วันที่เข้ำร่วมกำรอบรมเพศ ระดับชั้นที่
สอน และวิชำเอก 
  1. ความพึงพอใจด้านวิทยากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้ควำมสำมำรถ   
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน กำรอธิบำย กำรเชื่อมโยงเนื้อหำในกำรอบรม            
ควำมครบถ้วนของเนื้อหำ กำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนด กำรตอบข้อซักถำม 
  2. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำม เหมำะสมและควำมพร้ อมของสถำนที่  ควำมพร้ อมของ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์                      
ระยะเวลำในกำรอบรม อำหำร  
  3. ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ควำมรู้ ควำม
เข้ำในในเรื่องนี้ก่อนกำรอบรม ควำมรู้ ควำมเข้ำในในเรื่องนี้หลังกำรอบรม  
  4. ความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน มีควำมมั่นใจ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ 
สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ำยทอด ได ้
  ข้อค าถามปลายเปิด 

- ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม 
- ข้อเสนอแนะ ติ ชม 
- หัวข้อที่ท่ำนอยำกให้จัดอบรมครั้งต่อไป 

   6.2.2 สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมที่
ได้รับกำรตอบกลับจำกผู้ตอบแบบสอบถำมออนไลน์ ได้ใช้สถิติส ำหรับวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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   ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติกำรแจกแจงควำมถี่                
และค่ำร้อยละ 

   1. ความพึงพอใจด้านวิทยากร วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่ำเฉลี่ย ( ) และ
ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
   2. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร วิเครำะห์ข้อมูล          

ด้วยสถิติ ค่ำเฉลี่ย ( ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
   3. ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่ำเฉลี่ย 

( ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
   4. ความพงึพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่ำเฉลี่ย 

( ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
  ข้อค าถามปลายเปิด 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม วิเครำะห์ข้อมูลโดยสรุปสำระส ำคัญ และ
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 
   ข้อเสนอแนะ ติ ชม วิเครำะห์ข้อมูลโดยสรุปสำระส ำคัญ และเรียงล ำดับจำก
มำกไปหำน้อย 
   หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป วิเครำะห์ข้อมูลโดยสรุปสำระส ำคัญ 
และเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 

   6.2.3 การแปลผลข้อมูล 
   กำรแปลควำมหมำยของกำรวิเครำะห์ข้อมูล ด้ำนควำมพึงพอใจ วิเครำะห์

ข้อมูลและแปลผลด้วยสถิตคิ่ำเฉลี่ย ( ) โดยใช้หลักเกณฑ์แปลผล ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย ( )      ความหมาย 
 4.50  –  5.00    ดีมำก / มำกท่ีสุด 
 3.50  –  4.49     ดี / มำก 
 2.50  –  3.49     พอใช้ / ปำนกลำง 
 1.50  –  2.49    ต่ ำกว่ำมำตรฐำน / น้อย 
 1.00  –  1.49     ต้องปรับปุรงแก้ไข / น้อยที่สุด 

 6.3 ผลการวิเคราะห์ 

  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ทั้งสิ้นจ ำนวน 181 คน แบบสอบถำมออนไลน์ จ ำนวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ รุ่นที่เข้ำร่วมกำรอบรมเพศ ระดับชั้นที่
สอน และวิชำเอกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
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 ตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่เข้ำอบรม 
ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่เข้ำอบรม   
1 วันที่ 19 เมษำยน 2559 16 32.00 
2 วันที่ 20 เมษำยน 2559 34 68.00 

 จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่เข้ำอบรมของผู้ตอบ
แบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม เข้ำร่วมอบรมในรุ่นที่ 2 (ร้อยละ 68.00) มำกกว่ำ รุ่นที่ 1 
(ร้อยละ 32.00) 
 ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ 
ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ   
1 ชำย 24 48.00 
2 หญิง 26 52.00 

 จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.00) มำกกว่ำ เพศชำย (ร้อยละ 48.00) 

 ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอำยุ 
ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอำยุ   
1 20-30 ปี 4 8.00 
2 31-40 ปี 4 8.00 
3 41-50 ปี 10 20.00 
4 51 ปีขึ้นไป 32 64.00 

 จำกตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม ช่วงอำยุ 51 ปีขึ้นไปมำกที่สุด (ร้อยละ 64.00) รองลงมำ คือ                   
ช่วงอำยุ 41-50 ปี (ร้อยละ 20.00) และช่วงอำยุ 20-30 กับ ปี 31-40 ปี เท่ำกันที่ (ร้อยละ 8.00) 
ตำมล ำดับ 

 ตำรำงที่ 4 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำรศึกษำ 
ที ่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำรศึกษำ   
1 ปริญญำตรี 16 32.00 
2 ปริญญำโท  34 68.00 
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 จำกตำรำงที่ 4 แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่เข้ำอบรมของผู้ตอบ
แบบสอบถำม พบว่ำ  ผู้ ตอบแบบสอบถำม ระดับปริญญำโท (ร้อยละ 68.00)  มำกกว่ ำ                       
ระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 32.00) 
 1. ความพึงพอใจด้านวิทยากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนต่ำงๆดังนี้ 
  2.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน 
  2.2 ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย 
  2.3 กำรเชื่อมโยงเนื้อหำในกำรอบรม 
  2.4 มีควำมครบถ้วนของเนื้อหำในกำรฝึกอบรม 
  2.5 กำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนดไว้ 
  2.6 กำรตอบข้อซักถำมในกำรอบรม 
วิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ได้ดังนี้ 
 ตำรำงที่ 5 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 

รายการ 
ผลการวิเคราะห์ 

( ) S.D. 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 4.45 0.66 
1.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน 4.56 0.58 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย 4.44 0.64 
1.3 กำรเชื่อมโยงเนื้อหำในกำรอบรม 4.44 0.58 
1.4 มีควำมครบถ้วนของเนื้อหำในกำรฝึกอบรม 4.38 0.73 
1.5 กำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนดไว้ 4.58 0.50 
1.6 กำรตอบข้อซักถำมในกำรอบรม 4.32 0.84 

 จำกตำรำงที่ 5 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร พบว่ำผู้ตอบ

แบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยทุกรำยกำร ระดับดี ( =4.45 , S.D.=0.66) โดยมี ควำมพึงพอใจ

สูงสุดเกี่ยวกับกำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนดไว้ ระดับดีมำก ( =4.58, S.D.=0.50) รองลงมำ คือ กำร

ถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน ระดับดีมำก ( =4.56 , S.D.=0.58) และกำรเชื่อมโยง

เนื้อหำในกำรอบรม ระดับดี ( =4.44 , S.D.=0.58) ตำมล ำดับ 

 2. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนต่ำงๆ
ดังนี้ 
  2.1 สถำนที่มีควำมเหมำะสม 
  2.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
  2.3 ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 
  2.4 อำหำร มีควำมเหมำะสม 
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วิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร ได้ดังนี ้

 ตำรำงที่ 6 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร 

รำยกำร 
ผลกำรวิเครำะห์ 

( ) S.D. 

2. ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร 4.32 0.70 
2.1 สถำนที่มีควำมเหมำะสม 4.58 0.57 
2.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.46 0.58 
2.3 ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 4.26 0.60 
2.4 อำหำร มีควำมเหมำะสม 3.98 0.87 

 จำกตำรำงที่ 6 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร 

พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจ ระดับดี ( =4.32 , S.D.=0.70) โดยมีควำมพึงพอใจสูงสุด

เกี่ยวกับสถำนที่มีควำมเหมำะสม ระดับดีมำก ( =4.58, S.D.=0.57) รองลงมำ คือ ควำมพร้อมของ

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระดับดี ( =4.46 , S.D.=0.58) และระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 

ระดับดี ( =4.26 , S.D.=0.60) ตำมล ำดับ 
 3. ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนต่ำงๆดังนี้ 
  3.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำในในเรื่องนี้ ก่อนกำรอบรม 
  3.2 ควำมรู้ ควำมเข้ำในในเรื่องนี้ หลังกำรอบรม 
 
วิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ได้ดังนี้ 
 ตำรำงที่ 7 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

รำยกำร 
ผลกำรวิเครำะห์ 

( ) S.D. 

3. ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 3.71 1.05 
3.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำในในเรื่องนี้ ก่อนกำรอบรม 3.24 1.17 
3.2 ควำมรู้ ควำมเข้ำในในเรื่องนี้ หลังกำรอบรม 4.18 0.63 

 จำกตำรำงที่ 7 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ พบว่ำ

ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจ ระดับดี ( =3.71 , S.D.=1.05) โดยมีควำมพึงพอใจสูงสุด

เกี่ยวกับควำมรู้ ควำมเข้ำในในเรื่องนี้ หลังกำรอบรม ระดับดี ( =4.18 , S.D.=0.63) รองลงมำ คือ 

ควำมรู้ ควำมเข้ำในในเรื่องนี้ ก่อนกำรอบรม ระดับพอใช้ ( =3.24 , S.D.=1.17) ตำมล ำดับ 
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 4. ความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนต่ำงๆดังนี้ 
  5.1 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
  5.2 มีควำมม่ันใจ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้
  5.3 สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ำยทอดได้ 
วิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ ได้ดังนี ้
 ตำรำงที่ 8 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

รำยกำร 
ผลกำรวิเครำะห์ 

( ) S.D. 

4. ควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 4.17 0.73 
4.1 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 4.32 0.68 
4.2 มีควำมม่ันใจ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.18 0.69 
4.2 สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ำยทอดได้ 4.00 0.78 

 จำกตำรำงที่ 8 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ พบว่ำ

ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจ ระดับดี ( =4.17 , S.D.=0.73) โดยมีควำมพึงพอใจสูงสุด
เ กี่ ย ว กั บ ค ว ำ ม รู้  ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ค ว ำ ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ไ ด้                                

ระดับดี ( =4.32 , S.D.=0.68) รองลงมำ คือ มีควำมมั่นใจ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 

ระดับดี ( =4.18 , S.D.=0.69) และสำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ำยทอดได้ ระดับดี ( =4.00 , 
S.D.=0.78) ตำมล ำดับ 

 ข้อค าถามปลายเปิด 
 สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม ผู้ตอบแบบสอบถำมสรุปประโยชน์ที่ท่ำน
ได้รับจำกกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
  1. สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง 
  2. มีทักษะกำรใช้ google drive ที่ดีกว่ำเดิม 
  3. สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนในหน้ำที่ได้ตรงกับควำมต้องกำร 
  4. ได้ทบทวนกำรใช้ระบบต่ำงๆ 
  5. น ำไปใช้บริหำรงำนในโรงเรียน 
  6. น ำไปใช้ในกำรจัดกำรสำรสนเทศของสถำนศึกษำได้จริง 
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 ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพในกำรจัดอบรมหรือ 
กำรบริกำรด้ำนอ่ืนๆต่อไป 

 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ได้จัดท ำแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมตอบได้แสดงควำมคิดเห็น พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ด้านข้อเสนอแนะ 
  1. กลัวลืมถ้ำไม่ใช้ 
  2. ให้มีกำรอบรมอีก 
  3. อำหำรควรมี 5 อย่ำง เบรกควรเป็นกำแฟเย็นหรือชำเย็นเพรำะอำกำศร้อนมำก 
  4. ระบบอินเตอร์เน็ตน่ำจะเร็วกว่ำนี้ 
  5. อบรมเพ่ิมเติมเพ่ือควำมช ำนำญ 
  6. จัดหลำย ๆ วัน 
 ด้านค า ติ ชม 
  1. ระยะเวลำน้อยไป 
  2. โปรเจ็คเตอร์ไม่ค่อยชัด 
  3. สัญญำณเน็ตใช้ไม่ได้เป็นบำงครั้ง 
  4. วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ดีมำก 
  5. กำรอบรมมีควำมเข้ำใจง่ำย ผู้ให้กำรอบรมมีควำมเป็นกันเอง 
  6. ให้ค ำแนะน ำในกำรอบรม และแก้ปัญหำขณะผู้เข้ำรับอบรมไม่เข้ำใจได้ดีเยี่ยม 
 หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ผู้ตอบแบบสอบถำมอยำกให้จัดอบรมครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
  1. Google Drive 
  2. Google รูปภำพ 
  3. Google Forms 
  4. Google Plus 
  5. Photoshop 
  6. Google Sites 
  7. Google APP 
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สรุปผลการประเมิน 

 สรุปผลกำรประเมินโครงกำรตำมแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติจำกแบบสอบถำมออนไลน์ จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  
พบ ว่ ำ  ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม มี ค ว ำ ม พึ ง พอ ใ จ ต่ อ ก ำ ร จั ด อบ ร ม โ ด ย ร ว ม  ร ะดั บ ม ำ ก                           

( =4.26 , S.D.=0.78) ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.00) มำกกว่ำเพศชำย               
(ร้อยละ 48.00) ช่วงอำยุ 51 ปีขึ้นไปมำกที่สุด (ร้อยละ 64.00) รองลงมำ คือ ช่วงอำยุ 41-50 ปี  
(ร้อยละ 20.00) และช่วงอำยุ 31-40 ปี กับ 20-30 ปี เท่ำกันที่ (ร้อยละ 8.00) ผู้ตอบแบบสอบถำม 
ระดับปริญญำโท (ร้อยละ 68.00) มำกกว่ำ ระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 32.00) ควำมพึงพอใจด้ำน

วิทยำกร พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยทุกรำยกำร ระดับดี ( =4.45 , S.D.=0.66) 
ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจ ระดับดี                 

( =4.32 , S.D.=0.70) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจ ระดับดี 

( =3.71 , S.D.=1.05) ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจ ระดับดี 

( =4.17 , S.D.=0.73) ผู้ตอบแบบสอบถำมสรุปประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรฝึกอบรม                       
สรุปเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ 1. สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง 2. มีทักษะกำรใช้ google drive 
ที่ดีกว่ำเดิม 3. สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนในหน้ำที่ได้ตรงกับควำมต้องกำร 4. ได้ทบทวนกำรใช้
ระบบต่ำงๆ 5. น ำไปใช้บริหำรงำนในโรงเรียน 6. น ำไปใช้ในกำรจัดกำรสำรสนเทศของสถำนศึกษำได้
จริง ผู้ตอบแบบสอบถำมมีข้อเสนอแนะ ติ ชม ในกำรอบรมครั้งนี้ สรุปเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 
คือ ด้ำนข้อเสนอแนะ 1. กลัวลืมถ้ำไม่ใช้ 2. ให้มีกำรอบรมอีก 3. อำหำรควรมี 5 อย่ำง เบรกควรเป็น
กำแฟเย็นหรือชำเย็นเพรำะอำกำศร้อนมำก 4. ระบบอินเตอร์เน็ตน่ำจะเร็วกว่ำนี้ 5. อบรมเพ่ิมเติม
เพ่ือควำมช ำนำญ 6. จัดหลำย ๆ วัน ด้ำนค ำ ติ ชม 1. ระยะเวลำน้อยไป 2. โปรเจ็คเตอร์ไม่ค่อยชัด 
3. สัญญำณเน็ตใช้ไม่ได้เป็นบำงครั้ง 4. วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ดีมำก 5. กำรอบรมมีควำมเข้ำใจง่ำย 
ผู้ให้กำรอบรมมีควำมเป็นกันเอง 6. ให้ค ำแนะน ำในกำรอบรม และแก้ปัญหำขณะผู้เข้ำรับอบรมไม่
เข้ำใจได้ดีเยี่ยม ผู้ตอบแบบสอบถำมมีหัวข้อที่อยำกให้จัดอบรมครั้งต่อไป สรุปเรียงล ำดับจำกมำกไป
หำน้อย คือ 1. Google Drive 2. Google รูปภำพ 3. Google Forms 4. Google Plus                      
5. Photoshop 6. Google Sites 7. Google APP 
 ศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ จะได้น ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะที่ได้รับน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินเกี่ยวกับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้งำนระบบ Smart OBEC และ Smart AREA เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรในหน่วยงำน และสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก  
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แบบประเมินจาก Google Form 



14 
 

 



15 
 

แบบประเมินจาก Google Form (ต่อ) 
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แบบประเมินจาก Google Form (ต่อ) 
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แบบประเมินจาก Google Form (ต่อ) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
 

 
 

 
 



28 
 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form (ต่อ) 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
ภำพประธำนพิธีเปิด 

 
 

 
ภำพบรรยำกำศกำรอบรม 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 

 
ภำพวิทยำกรแนะน ำวิธีใช้งำน 

 
ภำพบรรยำกำศกำรอบรม 
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ก าหนดการอบรม  
การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 

วันที่ 19-20 เมษายน 2559 

ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 
 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 (บุคลากร สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทุกท่าน) 

เวลำ 08.30 น. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และผู้เข้ำรับกำรอบรม 
พร้อมกันลงทะเบียนผู้เข้ำรับกำรอบรม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2  
สพป.อุทัยธำนี เขต 1 

เวลำ 09.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  
 และบรรยายพิเศษ  
เวลำ 09.30 น. ภาคปฏิบัติ  กำรใช้งำนระบบ Smart Area ในส่วน ระบบไปรษณีย์  
 ระบบยำนพำหนะ ระบบจองห้องประชุม ระบบขออนุญำตไปรำชกำร  
 และระบบกำรลำ 

เวลำ 12.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เวลำ 13.00 น. ภาคปฏิบัติ  แนะน ำกำรใช้งำน Google Drive เพ่ือเก็บข้อมูลแทน  
Flash Drive พร้อมกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ 
www.utt1.go.th 

ถึง เวลำ 16.30 น.  และกำรใช้งำนระบบ Smart Area ในส่วนกำรเรียกดูข้อมูลในระบบต่ำงๆ 
 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 (ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน) 

เวลำ 09.00 น. ภาคปฏิบัติ  กำรใช้งำนระบบ Smart Area ในส่วน ระบบกำรรับส่ง
หนังสือรำชกำร ระบบข้อมูลนักเรียน และระบบข้อมูลนักเรียนพิเศษ 

เวลำ 12.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เวลำ 13.00 น. ภาคปฏิบัติ  แนะน ำกำรใช้งำน Google Drive เพ่ือเก็บข้อมูลแทน  
 Flash Drive พร้อมกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์  
 www. utt1.go.th และกำรใช้งำนระบบ Smart Area ในส่วนกำรเรียกดู 
 ข้อมูลในระบบต่ำงๆ 
เวลำ 16.30 น. พิธีปิด 

 
หมายเหตุ :  เวลา 10.00 น. - 10.15 น. พักรับประทานเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง 

เวลา 14.00 น. - 14.15 น. พักรับประทานเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง 

*** ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ผู้เขียนรายงาน 
 

 

 
 
 
 ชื่อ ประสำน อรุณศรีสุขสันต์  
 ต าแหน่ง ช่ำงครุภัณฑ์ 
 วุฒิการศึกษา ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
 สถาบัน วิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำนี 
 มือถือที่ท างาน : 089 272 2286 
 Line ID : ton.prasan 
 e-Mail : ict@utt1.go.th 


