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สิงที่ส่งมาด้วย

1. โครงการ'ฝึกอบรม
2.

แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมอบรม

ตามที่ สาขาวิช าสถิติป ระยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ดำเนิน
โครงการ '‘อบรมการประยุกต์ใช่โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME” กิจกรรม ที่ 1 : รุ่นที่ 2 การอบรมการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 7.30 - 17,30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ST1904 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ ครูระดับประถมศึก ษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ ในเขตจังหวัดปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และจังหวัดใกล้เศึยง จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถใข้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
มีความน่าเชื่อถือ เกิดการ บูรผาการการวิจัยกับการเรียนการลอนและการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเห็นว่าโครงการๆ ดังกล่าว จะอำนวยประโยชน์แก่บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจทั่วไป จึงขอเรียนเชีญท่านและผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวโดยไม่เสีย
ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร และค่าอาหาร ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณากรอกใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งโทรสารมาที่ 02-5494119 โดย
ไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบีกค่าใข้จ่ายได้ตามระเบียบทางราชการจากด้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประซาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบพระคุณ เป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี
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แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหางสถิตเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME
กิจกรรมท 1 รุ่นที่ 2 ะ การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย
วันที่ 27 มีนาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร่ ST1904 ชั้น 9 คณะว๊ทยาศ''สตร์และเทคโนโลยี

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

สาขาวิขาสถิติประยุกต์ คณะวิท ยาคาสตร่และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี

Facebook ะ httpsะ//พพพ.. facebook.com/stat.mi Litt/
Website: http;//wvw.statjmutt'.aC:th
e-m ail: stat.rmutt@gmailcom
Line Official: @stat.rmutt

ตารางอบรม
โครงการ “ อบรมการประยุกตใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพือยกระดับผู้ประกอบการ SME”
กจกรรมที่ 1 : รุ่นที่ 2 การอบรม.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณฟ้องปฏิบ้ติการคอมพิวเตอร์ ST1904 ชั้น 9 คณ่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราซมงคลธัญบุรี
07.30-08.30 น.

08.30-09.00 น.

ลงท!;เบียน

ฟ้ธิเปีด

9.00-10:00 น.

10.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-17.00 น.

17.00-17.30 น.

บรรยาย เรื่อง

แบ่งกลุ่มปฎิบีติการ เรื่อง

บรรยาย เรื่อง

แบ่งกลุ่มปฏิบีติการ เรื่อง

พรปีดและการมอบ

- ความรู้เบื้องต้นและ

- การเขียนโครงร่างการวิจัยโนชั้น

- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเฃง

เกียรติบี'ดร

เทคนคการทำการวิจัย
- การสร้างและการ
ตรวจลอบคุณภาพ

เรียน
- การสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย

เครื่องมอวิจัย

เขีงพรรณนา
- การวิเคราะห์ค่าเกลิ่ย
ประซากรกลุ่มเดียว
: - การวิเคราะห์ค่าเฉลิ่ย

วิทยากร;

จำนวน 3 กลุ่ม

ผค.ดร.ธิปีต่ย' โสตลิวรรณ์

โดย วิทยากรปฏิบ้ติ 3 ท่าน
กลุ่ม 1 ผศ.ดร.ธปิตย' โสตลิวรรณ์

ประซากรสองกลุ่ม
* การวิเคราะห์ความแปรปรวน
หางเดียว

พรรณนา
- การวิเคราะห์ค่าเฉลี๋ยประซากร
กลุ่มเดียว
- การวิเคราะห์ค่าเฉลิ่ยประซากร
สองกลุ่ม
- การวิเคราะห์ความแปรปรวบ
ทางเดียว

กลุ่ม 2 ผศลัคราภรณ เทียมคร

วิท ยากร: '

จำนวน 3 กลุ่ม

กลุ่ม 3 อาจารย์กิตติพงศ์

ผค. อคราภรณ เทียมศร

โดย วิทยากรปฎิบีติ 3 ท่าน

กลิ่นจันทร์

กลุ่ม 1 ผศ.ดร.ธิบีตย์ โสตลิวรรณ์
กลุ่ม 2 ผศ.อิศราภรณ์ เทียมศร
กลุ่ม 3 อาจารย์กิตติพงศ์
กลิ่นจันทร์

หมายเหตุ

1) พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 - 10.30 น. และ 15.15 - 15.3.0 น.

2) พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.00 - 13.00 น.

แนบฟอร์ม ง.7 J

โครงการบริการวิขาการ

li

ข้อมูลทางสถิติไค้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ กิจะช่วยให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องและมีความนำเชื่อถือ ๓ ดการบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียบการสอนและการบริการวิซาการแก่สงคม
กิจกรรม 2 ะ การสร้างสื่อ Social Media สำหรับธุรกิจ SME
Social Media หรือสื่อสังคมออบไลน์ที่ผู้ใช้อินเตอร์เนิตสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใข้สื่อต่าง ๆ เป็น
ตัวกลางใบการสนทนา ใบสถานการณ์ป้จจุบนสำหรับการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือไหญ'ต่างห้บมาใช้โซเซึ่ยสมีเตย (Social Media)
หรือเครือข่ายสังคมออบไลน์ (Social Network) ในการทำการตลาดเกิอยทั้งหมด เนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งใบการโ*)ษณาสินค้าและขาย
สินค้าได้เป็นอย่างดี โดยใม่มีคาใช้จ่ายหรือมีกิไม่มากหากเทียบกับการทำตลาดในรูปแบบลื่น ๆ. ที่สำคัญมีประสิทธิภาพเยยม และเห็นผลใน
ระยะเวลาอับรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการใบยุคปัจจุบันหับมาใช้โซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาทไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณา หรือการกระจ่าย
ข่าวสารไปสู่กลุ่มลูกค้าตามแพลดฟอร์มที่ไค้เลือกไว้ เพื่อสร้างการรับเการมีตัวตนของสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถืง ใน
ระยะเวลาอับสั้น และส่ามารถติดตามผลตอบรับ หรือกระแสตอบรับจากกลุ่มเปัาหมายได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ที่สุดหากเทียบกับการทำ
การตลาดในรูปแบบอื่น โดยผู้ที่นา Social Media มาใช้สำหรับธุรกิจ SME ให้ประสบผลสำเร็จบั้นจะต้อง ดำนิงถึงคือ กลุ่มเปัาหมาย วิธีการ
สื่อสารกับกลุ่มเปัาหมาย การหาความโดดเด่นให้แตกต่างจากคแข่ง เป็นค้น สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ความสำคัญกับการ นำสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้ในการทำธุรกิจ SME ประกอบกับมีบุคลากรของ
สาขาที่มีความรู้ความเชียวชาญในการเทคโนโลยีมาใช้ใบการการทำธุรกิจ SME และในขณะเดียวกันํใบการทำหนตกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 การพัฌ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology
Innovation) ซึ่งเน้น การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา

and

ด้วยเหตุนี้

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จงไค้จัดโครงการ การสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย
สำหรับธุรกิจ SME ให้กัปผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการนำสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
และประสบความสำเร็จ ใบขณะเดียวกัน ผลจากการดำเนินโครงการจะไค้นำมาบุรผาการกัปการเรียนการสรบในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษา
ให้เห็บข่องทาง วิธีการ ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียกับการทำธุรกิจ อับจะนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป
กิจกรรม 3 : การประยุกต์ใช้สถิติในการวางแผนธุรกิจเพี่อยกระดบผู้ประกอบการ SME
สิบเนื่องจากภารที่รัฐ่บาลส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) เป็นอย่างมาก
ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง รวมทั้งแนวโน้มในการประกอบอาชีพของผู้ที่จบการศึกษาในระตับปริญญา
ตริใบปัจจุบันที่มีความตองการในการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าซองธุรกิจของตนเองเพื่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สาขาวิซาสถิติประยุกต์เล็งเห็น
ถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจขนาดกลางและขบาตย่อม (SME) สามารถมีข่องทาง หรือแนวทางในการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตบเอง โดยผู้ประกอปการ SME บั้นจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกัปการวิเคราะห์ธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจเป็นเครื่องมีอที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแผนดังกล่าวเป็นภาพรวมของการคิดพิจารณาและ
ตัดสินใจดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการตลาด การแข่งกันทางธุรกิจ กลยุทํธ์ต่าง ๆ ใบการดำเนิน
ธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน เป็นแผนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ แผนธุรกิจจะสามารถชี๋ให้เห็นจุดแชีง จุดอ่อน จุดที่ต้อง
ระมัดระวัง รวมทั้งทำให้ทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ทรอยู่ในจุดใด อนาคตจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ด้วยวิธีการอย่างไร โดย
รูปแบบแผนธุรกิจที่สำคัญและไค้รับความนิยมอย่างแพร์หลายรูปแบบหนึ่งคือ Business Model Canvas
Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ข่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ต้านที่ถูกมองว่าครอบคลุมส่วนสำคัญ ๆ ต่อ
ธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ การประเมีนคุณค่าธุรกิจ การประเมินลูกค้า การสุร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า สื่งที่ต้องทำ
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อนร่วมธุรกิจ ทรัพยากรที่จำเป็นของธุรกิจ ค่าใช้จำยหลักของธุรกิจ และรายไค้ของธุรกิจ ปัจจุบันได้รับการยอมรับ
จากทั้งนักการตลาดและ SME อย่างแพร่หลาย และนิยมใช้กันเป็นเครื่องมีอพื่นฐานสำหรับทารดำเนินธุรกิจ Business Model Canvas จะ
ทำให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจใบภาพรวมของธุรกิจไค้พร้อม ๆ กัน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองปัจจัยของธุรกิจได้อย่างรอบต้าน
ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างเปัาหมายของธุรกิจไค้ขัดเจนมากขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่าต้อง่จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไร โดยในทุก
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ธุรกิจ SME จัาเป็นจะต้องอาศัยสถิติเป็นเครื่องมือสำคัญ การที่ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ทางสถิติจังช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจดำเนินธุรกิจไค้อย่างถูกต้อง ลดความเลี่ยงในการ:ดำเนินธุรกิจไค้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังสามารถรัก ษา
ความสัมพันธ์ที่ดีลูกค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงให้ธุรกิจชองตนเองไค้
สาขาวิชาสถิติประยุกต์เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับธุรกิจ SME รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สาขาวิชา ฯ
จังเห็นควรที่จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สถิติในการวางแผนธุรกิจเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ 5ME ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่
สนใจเช้าอบรมมืความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวความคิดในการที่จะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ■ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถนำองค์กรหรือธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จและเป็นการยกระดับธุรกิจ SME
ให้มั่นคงและยั่งยืนไค้ในอนาคตต่อไป
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6. วัตถุประสงค์ / ตัวขี้วัดของวัตถุประสงค์
ตัวขี้วัด (ในเชิง Outcome)

วัตถุประสงค์

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

82

ร้อยละ

82

รูปแบบ

1

ร้อยละ

82

รูปแบบ

1

กิจกรรมที่ 1 ะ
1. เพื่อ ให้ผ ู้เ ช ้า อบรมมิค วามรู้แ ละสามารถใช ้

1. ผู้เช้าอบรมมิความรู้และลามารถใช้ใปรแกรม

โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ช้อ่มูลทางสถิติสำหรับ

สำหรับงานวิจัยได้อย่างมูกต้อง

งานวิจัยเพื่มขึ้น

กิจกรรมที่ 2 :
1. เพื่อให้ผู้เช้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

1. มิความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้ลี่อSocial

ใช้ลี่อ Social Media สำหรับธุรกิจ SME

Media ธุรกจ SME เพี่มขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เช้ารับการอบรมสามารถสร้างลี่อ Social

2. ผู้เช้ารับการอบรมสามารถสร้างลี่อ Social

Media สำหรับธุรกิจได้

Media สำหรับธุรกิจได้

กิจกรรมที่ 3 ะ
1. เพื่อให้ผู้เช้าอบรมมิความรู้เรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจ

1. ผู้เช้าอบรมที่มิความรู้เรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจ

และการเชียนแผนธุรกิจเบื้องต้น

และการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นเพื่มขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เช้าอบรมสามารถเชียนแผนธุรกิจเบื้องต้น

2. ผู้เช้าอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นได้

7.

'นวัตกรรมที่คาดว่าจะเกิดขี้นหลังจากดำเนินงาบโครงการเสร็จสิ้น
7.1

7.2

บ'วัตกรรมผลิตภัณท (Product Innovation) คอ การพัฒนาและนำเล่นอผลิตทัผฑํใหม่ ไดแก่

บวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) คีอ นวัตกรรมที่มีพื้นฐาน หรีอขอบเขตของการพัณนามาจาก
เทคโนโลยีได้แก่

7.3 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) คอ การ'ประยุกตไข้แนวคิด วิธีการ หริอกระบวนการ'ใหม่ ได้แก่
รูปแบบในการพัฒนาการเรียบการลอน เชน วิธีสอนแนวใหม่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด?)กทักษะ บทเรียนออนไลน แบบ?เกทักษะ
ๆลๆ ที่เกิดจากการนำกระบวนการของการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้
7.4

บวัตกรรมการบริหาร (Administrative Innovation) คือ เรื่องของการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการตลอดจน
กระบวนการจัดการองค์การใหม่ที่ ส่งผลให้ระบบการทำงานการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ แล่ะการให้บริการของ
องค์การมิประลิหธีกาm พี่มมากขึ้นได้แก่

8.

กลุ่มเป้าหมาย
8.1

กลุ่มผู้รับบริการ

กิจกรรม 1 ะ การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย
จำนวน 90 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ร่น ■ดังบี้
ร่นที่ 1 จำนวน. 60 คน กลุ่มเป๋าหมาย คือ ครูระดับประถมคืกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ลนใจ ในเขตจังหวัด
ป.'ทุมธานี นคร.นายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ.จังหวัดใกล้เคียง
รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน กลุ่มเป๋าหมาย คือ ครูระดับประ.ถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในเขตจังหวัด
ปทุมธ.ามิ ■นคร'นายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง
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กิจกรรม 2 ะ การสร้างที่อ Social Media สำหรับธุรกิจ SME
จำนวน25 คน กลุ่มเป้าหมาย คีอ บุคคลทั่วไปที่สบใจหรึอบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการทำธุรกิจส่วนคัวในเขตกรุงเทพมหานคร
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
จังหวัดใกล้เคียง
กิจกรรม : 3 การประยุกต์ใช้สถิติในการวางแผนธุรกิจเพื่อยกระคับผู้ประกอบการ SME
จำนวน 25 คบ กลุ่มเป๋าหมาย คีอ บุคคลทั่วไปที่สนใจ หรีอบุคคลทั่วไปที่มืความต้องการทำธุรกิจส่วนคัว ในเขตกรุงเทพมหานคร
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
จังหวัดใกล้เคียง
8.2 พี้นที่/ขุมชนเป้าหมาย
ชุมชน ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา
8.3 สลานประกอบการ/ภาครัฐ/ภาคเอกชน ที่รีวมดำเนินโครงการ (ร ะ บ ุ) .......... .................. .......................................
9. กิจกรรมการดำเนินงาบ
9.1 การวางแผนการดำเนินการ (PJHan)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
2. ฃออมุมติโครงการการให้บริการวิชาการ
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการการให้บริการวิชาการ
9.2 การดำเนินงาบตามแผน (D_Do)
1. จัดเตรียมการ ติดต่อวิทยากร สถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. ดำเนินการตามตารางกำหนดการ เช่น บรรยาย ประขุมกลุ่มอภิปราย กรณีคีกษาและเกม ปีกปฏิบัติ
3. เรํ่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบุ ดังเอกสารแบบ ทั้ง 3 กี่จกรรม
9.3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (C_Check)
1. การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ
- เครีองมือที่ใช้ในการติดตามผล แบบลอบลามกาวติดตามผลประโยชน์ที่นำโปใช้ประโยชน์ โดยสร้างแบบสอบถามออบไลน์

ส่งเข้า ไลน์กลุ่มผู้เข้าอบรมในแต่ละกิจกรรม
- ระยะเวลาในการติดตามผล หลังการอบรมไปแล้วระยะเวลา 3-6 เดอน
2. การติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน/องคกร
- เครีองมือที่ใช้ในการติดตามผล............................. .............. ....... ........... 1-............. .... .........................................
- ระยะเวลาในการติดตามผล............................. ....... .............................. ...........................................................
3. การติดตามคัวขึ้วัดเป๋าหมายผลผลิต
- เครึ่องมือที่ใช้ในการติดตามผล..,.......... ’..............................................,..1,.................................................
- ระยะเวลาในการติดตามผล..,..................................... .......... ..................................................................
10. สถานที่ดำเนิบงาน
กิจกรรม 1 ะ การอบรมการใช้โปรแกรมสำเรีจรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลหางสถิติสำหรับงานวิจัย
รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 5 โรงเรียนกบันทรีวิทยา ดำบลกบันทรี อำเภอกบันทรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST1904 ขึ้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาคาสตรีและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จัง่หวัดปทุมธานี
กิจกรรม 2 : การสร้า งสี๋อ Social Media สำหรับธุรกิจ SME
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST1904 ขึ้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
คณะวิทยาคาสตรีและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรม 3 ; การประยุกต์ใช้สถิติใบการวางแผนธุรกิจเพื่อยกระคันผู้ประกอบการ SME
ห้องปฏิบัติการ Smart Classroom ST1906 ขึ้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระซนมพรรษา
คณะวิทยาคาสตรีและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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11. กำหนดการจัดโครงการ
กิจกรรม 1 ะ ทารอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรู'ชในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย
รุ่นท 1 วันที่ 18 เดือนมีนาคม. พ.ศ-. 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ค. 2563
กิจกรรม 2 ■: การสร้างสือ Social Media สำหรับธุรกิจ SME
วันที่ 25-26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
กิจกรรม: 3 การประยุกดํใช้สถิติในการวางแผนธุรกิจเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME
วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
12. งบประมาณ 111,838บาท

จัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์มง.?คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ

13. แผนการดำเนินงานและการใช่จ่ายงบประมาณ (ข้อ 1-4ใส่เค่รื๋องหมาย / ข้อ 5 ใส่เป็นตัวเล•บ)_ ^
แผนการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
1.วางแผนการดำเนินการ
(P_Plan)

ต.ค.

พ.ย.

✓

✓

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ร

✓

2,การดำเนินการจัดโครงการ

มี.ค.

เม,ย.

พ.ค.

/

ร

ร

ร

___________
มี.ย.

ก,ค.

ส.ค.

ก.ย, :

(อ_D๐)
3.ติตตามและประเมีนผล

/

/

การดำเนินงาน (C_Check)
4.ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจาก

ร

ผลการติดตามและประเมินผล
(A_Act)
5.แผนการเบิกจ่ายเงิน
หน่วย ะ ล้านบาท

0.080

0.020

0.010

(ทศนิยม 3 ดำแหบ่ง)
14,

ดัวขี้วัดเป้าหมายผลผลิต
14.1 เฃิง'ปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการซองการจัดกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ

80

3. จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ 4 ครั้ง
4. ผู้เข้ารับบริการนาความุรู้!,ปใข้ประโยขน ร้อยละ 85
5. อื่น ๆ (ระบุ)....................... .................. ..................... ....... ...
14.2 เซิงคุณภาพ
1.

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการใหบริการ ร้อยละ 85

2; ความพึงพอใจของผู้รับ่บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ที่โดัรับ ร้อยละ 85
3. ความพึงพอใจของชุมชนเป้าหมายตอการ:บริการวิชาการ ร้อยละ 85
4. ผู้ผ่านการอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสัน สามารถน่าความรู้พ!ข้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานไดั ร้อยละ 80

5. อี๋น: ๆ (ระบุ)........... ,.................. ............................... ..... .
14.3 เซิงเวลา
1. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95
2. อื่น ๆ (ระบุ)............. 1.................. ........................... ............

แบบฟอร์ม

14.4

ใครงการบริการไอากา'ร''63

ดัวขี้วัดการบูรพาการ
กิจกรรม 1 : การบูรพาการกับการเรียนการสอนรายรีขา 09123303 การใบ้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ ภาคเรียนที่ 2/2563
กิจกรรม 2 ะ การบูรณาการกบการเรียนการสอนรายรีซา 09123202 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางงาน ภาคเรียนที่

2/2563
กิจกรรม 3: การบูรเนาการกับการเรียนการลอนรายรี1
ซา 09123202 การรีเคราะห์ข้อมลด้วยโปรแกรมตารางงาน ภาคเรียนที่
2/2563
วิธีการบูรณๆการ คือ
1. ป้ากรณีคึกบ่าจากการบรีการวิซาการโครงการอบรม ''การอบรมการใบ้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับ
งานวิจัย” ไปใบ้ประกอบการเรียบการสอบโดย,ตงเป็นโจทย่แล้วให้นักคึกพาได้ฮกคืตใบ.การเลือกใบ้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงกับ
วัตชุประสงค์ของการวิจัย และใบ้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลลัพธ์จาก
โปรแกรมได้
2. ป้ากรณีคึกพาจากการปรีการวิขาการโครงการอบรม ‘‘ การส่ร็างลื่อ Social Media สำหรับธุรกิจ SME" โปใบ้โดยให้นักคึกพาได้
บูรพาการกับรายวิขา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางงาน โดยมีแนวทางการบูรพาการ เช่น นำความรู้และข้อมูลทางการเงิน หรือ
ข้อมูลสินค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เที่ยวของกับทางธุรกิจ มาบูรผาการโดยจัดการข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะสาม่ารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้อย่างรอบคอบและได้ข้อมูลที่ครบกวน และการสร้างระบบการรายงานอัจฉริยะทางธุรกิจที่ยืดหยุ่น อิง1
ขอฟ่ต์แวร์ Excel ที่บูรพาการ
ร่วมกับเครื่องมีอการจัดการทางธุรกิจอื่น ๆ โดยจะทำการ.ดึงข้อมูลและส่งตอเป็นฟอรื่แมต Microsoft® Excel® ที่เข้าใจได้ง่ายและลามารถ
ดูแลจัดการได้ง่าย เพื่อให์สามารถควบคุมการออกแบบตามรายงาบที่ออกแบบได้
3. นำกรณีคึกบ่าจากการบริการวิขาการโครงการอบรม '‘ การประยุกต์ใบ้สถิติในการวางแผนธุรกิจเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ

คทาแบบสอบถามออนไลบ์และถิกวิเคราะห์ข้อมูล่เบื้องต้นด้วยโปรแกรมตารางงาบ

SME" ไIกิบ้โดยให้นักคึกบ่านิกจั

ดัวซี้วัดและเป้าหมายการบูรพาการ คือ
1. ดัวขี้วัดนักคึกบ่าสาขาวิซาสถิติประยุกต์ที่เรียบรายวิซาการใบ้โปรแกรมสำเร็จ.รูปทำงสถิติ สามารถเลือกใบ้สถิติเพื่อการวิจัยในขั้น
เรียนได้อย่างถูกต้อง และใบ้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลลัพธ์จากโปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง
2. ดัวขี้วัดนักคึกพาสาขาวิซาสถิติประยุกต์ที่เรียนรายวิขาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางงาน เพื่อการจัดการข้อมูลให้
เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถทำการดัดสินใจทำงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
3. ดัวบื้วัคนักคึกบ่าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ที่เรียนรายวิซาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางงาน สามารถสร้างแบบฟอร์ม
สำหรับเก็บข้อมูลออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องด้นด้วยโปรแกรมตารางงาบได้
เป้าหมาย ร้อยละ 80
15. ผลที่คาดวิาจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสันแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้โต้'รับ ทั้ง.ประโยซบโดยตรงและประโยซน์
ด้านผลกระทบของโครงการ)
15.1 ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถใบ้โปรแกรมสำเร็จรูปใบการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายของผลลัพธ์ที่
ได้จากการประมวลข้อมูล และนำเสนอผ่ลฃองการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้อง
15.2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างลื่อ Social Media และสามารถนำไปประยุกต์สร้างลื่อ Social Media สำหรับ
ธุรกิจ SMEได้
15.3 ผู้ประกอบการ SME ได้รับความรเรื่องการประยุกต์โบ้สถิติในการวางแผนธุรกิจ และสามารถเขียนแผ่นธุรกิจของตบเองได้
15.4 ผูประกอบการ SME ได้รับข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยซบต์อธุร่กิจของ.ตนเองจากการอบร่ม
15.5 สาขาวิซาสถิติประยุกต์ได้ทำการประซาล้มพันธ์หลักสูตรหลักสูตรการอบ:รมระยะสันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ SME เข่น
การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการดัด.สินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจออนไลน์ และสร้างลื่อ
Social Media เป็นต้น
16. การบูรพาการกับภารกิจอื่น (อธิบายว่าบูรพาการกับภารกิจด้านไหน และบูรพาการอย่างไร)

17.

ป้ญ หา/อุปสรรค ในการดำเนินงาบที่ผ่านมา (เอพาะโครงการต่อเนอง)

18. แนวทางการพัฒนา/ปรับ ปรุงการดำเนินงาน {เอพาะโครงการต่อเมื่อง A Act)

