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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
❑  แบบสาธารณะ  (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
❑  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

❑ การเรียนการสอนและการผลติบัณฑติ   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 

❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

❑ ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาต ิ

 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ (*ข้อมูลท่ีกรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 
 

ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ) โครงการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดงาน (640660) 
หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาและคณาจารย์ควรท่ี
จะติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และรองรับกับความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานไปตาม
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาท่ีเรียนจบไปเป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการ การ
ด าเนินการเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในปัจจุบันและท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็วนั้น  สามารถท าได้โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการประสานงานกับบริษัทหรือสถานประกอบการท่ีเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบกับมีวิทยากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และมีความส าคัญ
กับภาคธุรกิจ ซึ่งการจัดสัมมนาจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรได้
เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมสามารถท่ีจะรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  สาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต จึงต้องการจัดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการและโครงการเตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ท่ีสนใจ ในประเด็นท่ีจัดสัมมนา สามารถรู้เท่าทัน
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เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน่าสนใจในปัจจุบันได้และสร้างโอกาสการได้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนึ่งการจัดโครงการสัมมนานี้นอกจากเป็นการบริการด้านวิชาการแก่
ชุมชนแล้วยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิชาการของคณะและของมหาวิทยาลัยรังสิตด้วย 
1.1วัตถุประสงค์ :    
1. เพ่ือจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ นักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงผู้ท่ีสนใจ ได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
จ าเป็นในปัจจุบันและในอนาคต  
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-4  
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือการศึกษา ชั้นปีท่ี 4 
1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์)   นศ. 90  บุคลากร  20     ภายนอก  0 
 
ส่วนที่ 2 วิธีด าเนินการ 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดงาน  
- ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ. วิไลลักษณ ์ตรีพืช หัวหน้าสาขาวิชาฯ  (ประธานกรรมการจัดงาน) 
2. ผศ. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ   กรรมการจัดงาน  
3. อ. สงบ ศิริพงษ์พรรณ    กรรมการจัดงาน 
4. ผศ. ดร. ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง     อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
5. ผศ. ดร. วศิณ ชูประยูร    อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
6. ผศ. ดร. สมชาย เล็กเจริญ    อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
7. ผศ. ดร. วุฒิพงษ์ ชิณศร ี   อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
8. ผศ.ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์      อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
9. ดร. มะลิวัลย ์ประดิษฐ์ธีระ    อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
10. นางสาวสุรัตนา ขันธสอน    กรรมการและเลขานุการจัดงาน 
 
- สรุปผลการประชุม :  
1. สรุปวันเวลาในการจัดโครงการคือ 6 พฤษภาคม 2565 
2. สถานท่ีจัดโครงการคือ แบบผสม ในท่ีตั้งและระบบออนไลน์ผ่าน Zoom 
3. ได้รายละเอียดของกิจกรรมย่อยต่างๆ ในแต่ละช่วง ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน: 
1. ตารางปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ 
ล าดับ แผนงาน ผู้ปฏิบัติ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
1 การติดต่อสถานท่ีจัด 

โครงการ 
ผศ. วิไลลักษณ ์ตรีพืช 
นางสาวสุรัตนา ขันธสอน 
อ. สงบ ศิริพงษ์พรรณ 

จองห้องท่ีเหมาะสมในการจัดกจิกรรม
ตามมาตรฐานป้องกันโรคระบาด และ
ผ่านออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก  

2 ฝ่ายจัดกิจกรรม ผศ. วิไลลักษณ ์ตรีพืช 
นางสาวสุรัตนา ขันธสอน 
อ. สงบ ศิริพงษ์พรรณ 
ผศ. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ 

ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการให้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3 ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา 
อุปกรณ์และของ 
รางวัล 

ผศ. วิไลลักษณ ์ตรีพืช 
นางสาวสุรัตนา ขันธสอน 
 

จดัหาอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ประกอบการท า 
กิจกรรม  

 

4 ฝ่ายเบิกเงิน 
งบประมาณ 

 

นางสาวสุรัตนา ขันธสอน 
 

1. ท าเร่ืองเบิกงบประมาณจาก
โครงการฯ 
2. จัดสรรงบประมาณตามความ
เหมาะสม 

5 ฝ่ายด าเนินการและผู้ 
ร่วมจัดกิจกรรม 

ผศ. ดร. ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง  
ผศ. ดร. วศิณ ชูประยูร ผศ. 
ดร. สมชาย เล็กเจริญ   
ผศ. ดร. วุฒิพงษ์ ชิณศรี  
ผศ.ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์    
ดร. มะลิวัลย ์ประดิษฐ์ธีระ 

แบ่งหน้าท่ีการการด าเนินการดกิจกรรม
ในช่วงต่างๆ ในโครงการ 

 
2. ก าหนดการในการจัดกิจกรรมในโครงการ 
ณ บริเวณ ชั้น 1 ห้อง ออดิทอเรียม อาคาร 11  อาคารรัตนคุณากร และออนไลน์ผ่าน ZOOM 
 

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านลิงก์ฟอร์ม ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ผ่าน ZOOM 
9.30 – 9.45 น. กล่าวเปิดโครงการวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดงาน                 

โดยรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 
9.45 – 10.15 น. บรรยายพิเศษ โดย คุณเปรมธนา เทพพิบูล CEO WorkmotionCorp บริษัท เวิร์คโมชั่น 

ครีเอทีฟ จ ำกัด (สำขำกรุงเทพ และเชียงใหม่) 
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10.15 – 10.45 น. บรรยายพิเศษ โดยคุณศุกฤกษ์ อิทธิพลานุคุปต์ Senior IT Security Engineer 
บริษัท พิคิจิตอล โซลชั่น จ ากัด 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 11.40 น. น าเสนอบทความวิจัยวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
11.40 – 12.00 น. น าเสนอบทความวิจัยวิจัย และผลงานทางวิชาการ 

 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ / การน าไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1.ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดับดีหรือมากข้ึนไป 

1. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 

ผลประเมินความ
พึ งพ อ ใจ ค ว า ม
คิดเห็นต่อ เฉลี่ย
รวม  4.52 อยู่ 
ระดับมาก 

ผลประเมินผู้ เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
โครงการในระดับดีหรือ
มากขึ้นไป 

- ตัวอย่าง
แบบสอบถาม 
- ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจ านวน 
74 ค น  แ ล ะ

บุ ค ล า ก ร  18 
คน รวม 92 คน 

จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

- แบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนเข้างาน 
– ร า ย ชื่ อ ผู้ ร่ ว ม
โครงการ 

 
**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบส ารวจ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามท่ีตั้งในระบบ 110 คน 
2. จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 88 คน 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก) 88 คน 

 
ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ยังไม่ถูกประกาศเป็นโรคประจ าถิ่น ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตรงตามเป้าหมายแบบในที่ตั้งได้ทั้งหมด 100% จึงปรับแนวทางเป็นแบบผสม โดยแบบ Onsite ส าหรับผู้น า
เสนอผลงาน วิทยากรและผู้ที่สนใจบางส่วน ร่วมกับแบบออนไลน์โดยใช้ ZOOM ซึ่งมีมาตรการป้องกันส าหรับผู้เข้าร่วม 
งาน เพ่ือลดการสัมผัส ตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณะสุขของภาครัฐ และมหาวิทยาลัยรังสิตก าหนด 
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ส่วนที่ 5   สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 
 
- ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

ไม่มี  
 
- สิ่งท่ีได้ด าเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 

ไม่มี  
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 
 
- ข้อเสนอแนะส าหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

ไม่มี  
 
 
ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุม่ผู้รับบริการ)   
- นักศึกษา 

o ชั้นปี 4 ได้เข้าฝึกอบรมกับบริษัทในตลาดงานด้านไอที และเมื่อส าเร็จการศึกษาจะ
ได้รับพิจารณาเข้าท างานเป็นกรณีพิเศษ  

o ชั้นปี 1-3 ได้รู้แนวทางเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมตนเองเพื่อพร้อมท างานใน
ชั้นปีสุดท้าย และทราบแนวทางในการท างานวิจัยหรือผลงงานวิชาการด้านไอที  

- บุคลากร ได้รู้แนวทางของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลวางแผนเพื่อ
จัดการเรียนการสอนและแนะน านักศึกษาให้ตรงกับตลาดแรงงาน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

อาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
รายชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ   

1. ผศ. วิไลลักษณ ์ตรีพืช 
2. อ. สงบ ศิริพงษ์พรรณ 
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3. ผศ. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ 
4. ผศ. ดร. ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง  
5. ผศ. ดร. วศิณ ชูประยูร  
6. ผศ. ดร. สมชาย เล็กเจริญ   
7. ผศ. ดร. วุฒิพงษ์ ชิณศรี  
8. ผศ.ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์     
9. ดร. มะลิวัลย ์ประดิษฐ์ธีระ 
10. ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน 
11. อ.สุเมธ ผ่องพันธ์แข 

 
 
 
*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 

1. ฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.ตัวอย่างแบบสอบถาม 
4. ผลประเมนิความพึงพอใจ 
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1. ฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
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2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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3.ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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4. ผลประเมินความพึงพอใจ 
1. ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางที่ 1: จ านวนและร้อยของผู้เข้าร่วมโครงการ  จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 69 78.41 
ชาย 19 21.59 

รวม 88 100.00 
 

ตารางที่ 2: จ านวนและร้อยของผู้เข้าร่วมโครงการ  จ าแนกตามสถานภาพ 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหารวิทยาลยั DIT 7 38.89 
อาจารย ์ 4 22.22 

เจ้าหน้าท่ี 7 38.89 
รวม 18 100.00 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ตารางที่ 3: จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคดิเห็นของผูเ้ข้าร่วม โครงการด้าน
ต่างๆ 

รายการ 
ความพึงพอใจ จ านวน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.)  

ความหมาย มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.การเตรียมตัวและความพร้อมของ
โครงการ 

75 
(85.23) 

13 
(14.77) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 
(0.35) 

มากที่สุด 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความ
เหมาะสม 

52 
(59.09) 

36 
(40.91) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.59 
(0.49) 

มากที่สุด 

3. ความเข้าใจในเรื่องนี ้"ก่อนการ
อบรม" 

4 
(4.55) 

25 
(28.41) 

59 
(67.05) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.38 
(0.57) 

มาก 

4. ความเข้าใจในเรื่องนี ้"หลังการ
อบรม" 

61 
(69.32) 

27 
(30.68) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.69 
(0.46) 

มากที่สุด 

5. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ได ้

72 
(81.82) 

16 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.82 
(0.39) 

มากที่สุด 

6. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมอบรมครั้งนี ้

71 
(80.68) 

17 
(19.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.81 
(0.39) 

มากที่สุด 

 
 

 
 
 


