แบบฟอร์มนำส่งผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชน
เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศูนย์ดจิ ทิ ัลชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน..............................................................................................................
ตาบล...................................................... อาเภอ..................................................จัง วัด..................................................................
ขอ ง่ ผลการดาเนินการโครงการ..................................................................................................................................
ภายใต้โครงการ ่งเ ริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยศูนย์ฯ ได้มอบ มายใ ้ นาย/นาง/นาง าว......................................................นาม กุล.........................................
ตาแ น่ง.........................................โทรศัพท์มือถือ...................................................เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และขอรับเงิน
นับ นุนโครงการ ่วนทีเ่ ลือผ่านทางบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้แล้วในระบบฐานข้อมูลใน www.ศูนย์ดจิ ิทัลชุมชน.com

ลงชื่อ................................................................................
(........................................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ................................................................................
(........................................................................)
ผู้บริ ารศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน

1

ผู้ใช้บริการศูนย์/ประชาชนทั่วไป

แบบประเมินการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
“กิจกรรม ่งเ ริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิ ัลชุมชน”
โครงการ..........................................................................................................
ชื่อ ูนย์...................................................................................................................
ระ า่ ง ันที่ …................................…................ณ ถานที่……….............................................….
ขอค ามร่ มมือแ ดงค ามคิดเ ็น โดยใ เ่ ครื่อง มาย
น้าคาตอบที่ตรงกับเป็นจริงมากที่ ุด
เพื่อนาข้อมูลไปเป็นแน ทางในการดาเนินงานของ านักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพือ่ เ ร ฐกิจและ งั คมแ ง่ ชาติ
ตอนที่ 1 ปัจจัย ่ นบุคคล ผู้ใช้บริการ ูนย์
คาชี้แจง ใ ้ทำเครื่อง มำย
ใน
เี่ ลี่ยม และบันทึกข้อค ำมลงในช่อง ่ำง
1. เพ
1) ชำย
2) ญิง
2. อำยุ
........................................... ปี
3. ระดับกำร ึก ำ ูง ุดที่จบ
1) ไม่เคยเรียน/ต่ำก ่ำประถม ึก ำ 2) ประถม ึก ำ
3) มัธยม ึก ำตอนต้น
4) มัธยม ึก ำตอนปลำย/ป ช.
5) ป ./ป ท./อนุปริญญำ
6) ปริญญำตรี
7) ูงก ่ำปริญญำตรี
8) อื่นๆ (ระบุ)........................
4. ถำนภำพกำรทำงำนในปัจจุบัน
1) ข้ำรำชกำร/เจ้ำ น้ำที่ของรัฐ
2) พนักงำนบริ ทั เอกชน
3) พนักงำนรัฐ ิ ำ กิจ
4) ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจ ่ นตั
5) เก ตรกร
6) รับจ้ำงทั่ ไป
7) นักเรียน/นัก ึก ำ
8) แม่บ้ำน/ข้ำรำชกำรบำนำญ/ ่ำงงำน 9) อื่น(ระบุ)..................
ตอนที่ 2 ลัก ณะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั ของผู้ใช้บริการ ูนย์
คาชี้แจง ใ ้ทำเครื่อง มำย
ใน
เี่ ลี่ยม และบันทึกข้อค ำมลงในช่อง ่ำง
5. ท่ำนใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจทิ ัลในด้ำนใดบ้ำง (ตอบได้มำกก ่ำ 1 ข้อ)
1) ด้ำนกำรเก ตร
2) ด้ำน ำธำรณ ุข
3) ด้ำนกำร ึก ำ
4) ด้ำนกำรท่องเที่ย
5) ด้ำน ัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
6) กำร ร้ำงอำชีพ/ ร้ำงรำยได้
7) ค ำมบันเทิง เช่น ดู นัง ฟังเพลง
8) กำรบริกำรอิเล็กทรอนิก ์ของภำครัฐ/เอกชน เช่น มัครงำน/จองตั๋ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
9) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ไม่ใช้ เพรำะ...
1) ไม่มีค ำมจำเป็นต้องใช้
3) ใช้คอมพิ เตอร์ที่บ้ำน/ที่ทำงำน
5) ไม่ ะด กในกำรเดินทำง

2) ไม่มีเ ลำ
4) ใช้คอมพิ เตอร์ไม่เป็น
6) อื่นๆ (ระบุ)......................................

6. ท่ำนใช้เครื่องคอมพิ เตอร์ โน้ตบุค รือ โทร ัพท์มือถือ ทำกิจกรรมเ ล่ำนี้ รือไม่ (ตอบได้มำกก ่ำ 1 ข้อ)
1) ใช้ติดต่อ ื่อ ำร เช่น Line Facebook Twitter e-mail เป็นต้น
2) ใช้ ืบค้นข้อมูล รือ ำร นเท ที่ต้องกำร เช่น google เป็นต้น
3) ใช้ติดตำมข่ำ ำร เช่น อ่ำนข่ำ นัง ือพิมพ์ Sanook.com เป็นต้น
4) ใช้เพื่อค ำมบันเทิง ดู นัง ฟังเพลง เช่น Youtube เป็นต้น
5) ใช้เพื่อกำรโฆ ณำ ินค้ำ เช่น แปะรูป ินค้ำในเฟซบุค เป็นต้น
6) ใช้เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดในกำรจำ น่ำย ินค้ำ เช่น ทำเ ็บไซต์ขำย ินค้ำ เป็นต้น
7) ใช้อำน ยค ำม ะด กในกำรชำระค่ำ ินค้ำและบริกำร เช่น บริกำรธนำคำรออนไลน์ ชำระด้ ย QR
Code เป็นต้น
8) ใช้ในกำรค้น ำเ ้นทำง เช่น Google Map เป็นต้น
9) ใช้บริกำรเรียกรถโดย ำร เช่น Grab Taxi เป็นต้น
10) ใช้จอง รือซื้อตั๋ โดย ำร รถยนต์โดย ำร รถไฟ เครื่องบิน
11) ใช้จัดทำเอก ำรต่ำงๆ เช่น เ ิร์ด GoogleDoc เป็นต้น
12) ใช้จัดทำบัญชีค่ำใช้จ่ำย
13) ใช้ในกำร ัด ภำ ะ ุขภำพเบื้องต้น เช่น ใช้ มำร์ท อซท์ดูข้อมูลอัตรำกำรเต้นของ ั ใจ ัดชีพจร เป็น
ต้น
14) อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………
7. ท่ำนใช้ค ำมรู้เกี่ย กับเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ได้รับทำ ิ่งเ ล่ำนี้ รือไม่ (ตอบได้มำกก ่ำ 1 ข้อ)
1) เป็น ิทยำกรบรรยำยใ ้ค ำมรู้เกี่ย กับเทคโนโลยีดจิ ิทลั
2) เป็นนักพัฒนำโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น
3) เป็นช่ำงซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิ เตอร์
4) เป็นทีป่ รึก ำด้ำนธุรกิจออนไลน์
5) เป็นทีป่ รึก ำเกี่ย กับกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
6) ประยุกต์กำรใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อใ ้ตอบ นองกับเป้ำ มำยและยุทธ ำ ตร์องค์กร
7) ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล ่งเ ริมกำรเรียนกำร อน เช่น ทำระบบ E-leaning ทำข้อมูลระบบ Mooc เป็นต้น
8) อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………
ไม่ได้ใช้

ตอนที่ 3 ระดับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ของผู้ใช้บริการ ูนย์
คาชี้แจง ใ ้ทำเครื่อง มำย
ใน
เี่ ลี่ยม และบันทึกข้อค ำมลงในช่อง ่ำง
ระดับการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
มาก มาก
ปาน น้อย
ที่ ุด
กลาง
1. นาค ามรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ในด้านการประกอบอาชีพ
1.1 มีช่องทำงกำรประกอบอำชีพมำกขึ้น
1.2 เพิ่มโอกำ ในกำรรู้จกั กับคนอื่น ๆ รือ
ผู้ประกอบกำรอำชีพอื่นมำกขึ้น
1.3 ช่ ยใ ้ใช้เครื่องมือทีเ่ ป็นเทคโนโลยีในกำร
ประกอบอำชีพได้
1.4 ิ่งที่ได้รบั จำกกำรอบรมนำไปใช้ในกำรประกอบ
อำชีพได้
1.5 เป็นกำรค้นพบโอกำ ใ ม่ ๆ ในกำรพัฒนำอำชีพ
เช่น เพิ่,คุณภำพผลผลิต รือลดต้นทุนกำรผลิต
2. นาค ามรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ในด้านการยกระดับค ามรู้
2.1 นำค ำมรู้ไปพัฒนำตนเองใ เ้ ป็นผู้ที่ทัน มัยอยู่
เ มอ
2.2 ำมำรถ ร้ำง รรค์ งิ่ ใ ม่ ๆ เป็นองค์ค ำมรู้ของ
ตนเอง
2.3 ำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้กบั ทุก
ถำนกำรณ์
2.4 มีพื้นฐำนในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อ ำข้อมูลที่ นใจ
2.5 เป็นผู้ที่ใฝ่ ำค ำมรู้อย่ำง ม่ำเ มอ
2.6 ำมำรถแก้ปญ
ั ำเทคโนโลยีในเบื้องต้นได้
3. นาค ามรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชี ิต
3.1 เป็นกำรใช้เ ลำ ่ำงใ ้เกิดประโยชน์
3.2 พัฒนำตนเองใ ้มีค ำม ุขในชี ิตทั้ง ุขภำพกำย
และ ุขภำพใจ
3.3 ลดค ำมแตกต่ำงระ ่ำง ัยกับกำรใช้เทคโนโลยี
ของคนในครอบครั
3.4 ำมำรถใช้เทคโนโลยีติดต่อ อื่ ำร ติดตำม
ข่ำ ำรกับผู้ที่อยู่ ่ำงไกลได้
3.5 มีคนรู้จักเพิ่มขึ้น ร้ำงเครือข่ำยร่ มทำกิจกรรม
กลุ่มทั้งในและนอกชุมชน

น้อย
ที่ ุด

ตอนที่ 4 ข้อเ นอแนะ ของผู้ใช้บริการ ูนย์
1. ำกมีกำรอบรมครัง้ ต่อไปท่ำน นใจจะเข้ำรับกำรอบรมอีก รือไม่
1) นใจ
2) ไม่แน่ใจ
3) ไม่ นใจ
2. ท่ำนต้องกำรใ ้มีกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำกิจกรรมของท่ำน รือกลุ่มของท่ำน อย่ำงไรบ้ำง
2.1 จำกกำรนำองค์ค ำมรู้ไปใช้ประโยชน์ท่ำนพบปัญ ำที่ค รแก้ไข
คือ ...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........
2.2 ท่ำนมีค ำมคิดเ ็น รือข้อเ นอแนะเพิ่มเติมจำกกำรเขำรับบริกำร/อบรม/ประชุม
อย่ำงไร ............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................
ขอบคุณในค ำมร่ มมือ

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………
วันทําโครงการ…………..…………………..………….เวลา………………..……...น. ถึง…..………….........น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน /ศูนย์ดิจิทัลชุมชน............................................
ตําบล........................อําเภอ.........................จังหวัด..............................

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชน
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
“กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชน”
ชื่อโครงการ........................................................................................................
ชื่อศูนย์ ..........................................................................................
วันที่ ...................................................
ณ ................................................................................
ขอความร่วมมือแสดง ความคิดเห็น โดยเขียนเครื7องหมาย √ ในช่องคะแนนที7เห็นว่า ตรงกับความเป็ นจริงมากที7สุด เพื7อนําข้ อมูลไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุง
ระดับคะแนน ๕ =พึงพอใจมากที่สุด/ดีมาก ๔ =พึงพอใจมาก/ดี ๓ =พึงพอใจปานกลาง/พอใช: ๒ =พึงพอใจน:อย/ปรับปรุง ๑ = พึงพอใจน:อยที่สุด/ไมBดี

ด

๑. ความรู้ความเข้าใจ

1. ๑. ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าใจในระดับใด
2. ๒. หลังการฝึกอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าใจในระดับใด
3. ๓. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เพียงใด
4. ๔. ท่านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

๕ ๔
๕ ๔
๕ ๔
๕ ๔
๕ ๔

๓
๓
๓
๓
๓

๒
๒
๒
๒
๒

๑
๑
๑
๑
๑

๕ ๔
๕ ๔
๕ ๔
๕ ๔
๕ ๔

๓
๓
๓
๓
๓

๒
๒
๒
๒
๒

๑
๑
๑
๑
๑

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๕
๕

๔
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๒. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม
๑. ความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย
1. ๒. การใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๓. เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้
3. ๔. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการบรรยาย
4. ๕. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
๓.การบริหารจัดการฝึกอบรม
1. ๑. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
2.
3.
4.
5.
6.

๒. ระยะเวลาและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรมีความเหมาะสม
๓. ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ และห้องอบรม
๔. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
๕. การให้บริการของเจ้าหน้าที่และทีมงาน
๖. โดยภาพรวมและท่านพึงพอใจต่อการฝึกอบรมครั้งนี้
๔.อินเทอร์เน็ต
๑. การให้บริการอินเทอร์เน็ต

๕. ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

ใบสําคัญรับเงิน

(สําหรับบุคคลธรรมดา)
*** ผู้ข าย/ผู้ให้บริก าร เป็นผู้ก รอกข้อมูล ให้ครบทุก ช่อง และกรุณ าเขีย นด้วยตัวบรรจง สามารถอ่านได้ง ่าย ***
เขีย นที่
วันที่
ข้าพเจ้า (ผู้ข ายสินค้า/ผู้ให้บริก าร)
เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
ได้รับชำระเงินจาก (ผู้ซ ื้อ/ผู้รับบริก าร)

ลําดับที่

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. มีเดีย จํากัด / A.N.N. Media Co.,Ltd. ดัง รายการต่อไปนี้
รายการ พร้อมรายละเอียด

จํานวนเงิน

บาท

ชื่อโครงการ
ชื่อศูนย์
จังหวัด

งวดสุดท้าย ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในระดับชุมชน (ในอัตรา 50%)
1 ค่าสนับสนุนค่าดำเนินการ (เหมาจ่าย) ค่าบำรุงศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน /
ค่าตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน 1,000 บาท
2 ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2 มื้อ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,250 บาท
3 ค่าตอบแทนวิทยากรอาสาสมัค ร วิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน หรือ
วิทยากรชุมชน จํานวน 1,200 บาท

รวมทั้งสิ้น

(ตัวอักษร)

สองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน

500.00
1,125.00
600.00

2,225.00

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร ับเงิน (ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขายสินค้า / ให้บริการอย่างแท้จริง

รู ปที่1-ภาพถ่ายบรรยากาศสถานที่ใช้ ในการอบรม

รู ปที่2-ภาพถ่ายวิทยากรขณะบรรยาย

รู ปที่3-ภาพถ่ายผู้เข้ าร่ วมอบรมจานวน 15คน

รู ปที่4-ภาพถ่ายบรรยากาศทานอาหารกลางวัน

รู ปที่5-ภาพถ่ายรวมหมู่คณะ

รู ปที่6

สาเนาบัตรประชาชนผู้บริหารศูนย์ฯ

สาเนาบัตรประชาชนเจ้ าของสมุดบัญชี

