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รายงานผลการด าเนิน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
หน่วยงาน สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

----------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
2. สถานภาพของโครงการ  : [√]  โครงการใหม่     [   ]  โครงการปกติ    

[  ] โครงการต่อเนื่อง………… 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล  
                     
4.  โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต ข้อใด(เลือกได้ 1 นโยบาย  1 ผลผลิต/โครงการ เท่านั้น) 

นโยบายที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐข้อ3.4 เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และ
ไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

() ผลผลิต :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 (.........) ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. โครงการนี้สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่....3.......เรื่อง การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาและความต้องการของท้องถิ่น 

6.  โครงการนี้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ข้อใด 
 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

(......) องค์ประกอบที่ 1. การก ากับมาตรฐาน    ตัวบ่งชี้ที่
........................................... 

(......) องค์ประกอบที่2. บัณฑิต     ตัวบ่งชี้ที่........................................... 
() องค์ประกอบที่3. นักศึกษา     ตัวบ่งชี้ที่........3.2.................... 
() องค์ประกอบที่4. อาจารย์     ตัวบ่งชี้ที่.......4.1............................ 

 () องค์ประกอบที่ 5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่........
5.2....................... 

(......) องค์ประกอบที่6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    ตัวบ่งชี้ที่
........................................... 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
() องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต     ตัวบ่งชี้ที่............

1.6........................ 
 (......) องค์ประกอบที่2. การวิจัย     ตัวบ่งชี้ที่........................................... 

() องค์ประกอบที่ 3. การบริการวิชาการ    ตัวบ่งชี้ที่...........3.1........................ 
(......) องค์ประกอบที่4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตัวบ่งชี้ที่

........................................... 
(......) องค์ประกอบที่ 5. การบริหารจัดการ    ตัวบ่งชี้ที่........................................... 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 
() องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต     ตัวบ่งชี้ที่............

1.5.................... 
(......) องค์ประกอบที่2. การวิจัย     ตัวบ่งชี้ที่........................................... 
() องค์ประกอบที่ 3. การบริการวิชาการ    ตัวบ่งชี้ที่..........3.1.................... 
(......) องค์ประกอบที่4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตัวบ่งชี้ที่

........................................... 
(......) องค์ประกอบที่ 5.การบริหารจัดการ    ตัวบ่งชี้ที่........................................... 
 

 
 
7. การบูรณาการโครงการกบั 
  [ √ ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ  
    การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชา การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายทางสังคม  
  [  √  ] การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย  
    การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุใน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา ต าบลยอดแกง  อ าเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์” 
    
8. หลักการและเหตุผล 
 ต าบลยอดแกง มี 18 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,471  ครัวเรือน  ประชากร  8,264  คน แยก
เป็นชาย  4,070  คน เป็นหญิง 4,194  คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2558)  มีผู้สูงอายุ จ านวน 805 คน เกือบร้อยละ  
10 ของประชากรทั้งหมดในต าบล และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านสุขภาพกาย 
ได้แก่ ปวดเมื่อย, มีปัญหาทางสายตา คือ มองไม่เห็น, ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดัน, ผู้ป่วยติดตียง 
ปัญหาด้านอาหารปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ไม่เพียงพอ (เบี้ยยังชีพน้อย) ,ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ถาวร, รายได้
น้อยปัญหาด้านสังคม ได้แก่ มีภาระที่เพ่ิมขึ้น คือ ลูกน าหลานมาทิ้งให้เลี้ยง ขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน ปัญหาการ
ครองเรือนปัญหาด้านจิตใจ ได้แก่ กังวล, ลูกหลานไม่เอาใจใส่, ผู้สูงอายุรู้สึกว้าเหว่ อ้างว้าง,เหงา, สุขภาพจิตปัญหา
เกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ ลูกหลานไม่อยู่ด้วย, ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว, ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลจากบุตรหลาน 
และ อ่ืนๆ ได้แก่ เงินทุนในการบริหารกลุ่มฯและสนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมโครงการต่างๆ 

ซึ่งที่ผ่านมาในต าบลยอดแกงได้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นมา 7 แห่ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 7 
ชมรม ดังนี้ 

1)ชมรมผู้สูงอายุ บ้านโนนส าราญ ที่อยู่บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 8 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประธาน คือ นางมะลิวรรณ์ ภูบัวดวง มีสมาชิก ชาย 6 คน หญิง 13 คน รวม 19 คน 

2)ชมรมผู้สูงอายุ ยุคใหม่พัฒนา ที่อยู่ บ้านหนองโพนสูง หมู่ที่ 5, 13, 17 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ประธาน คือนายสงค์ กิ้วพูล มีสมาชิก ชาย 8 คน หญิง27 คน รวม 35 คน 

3)ชมรมผู้สูงอายุ 60 ยังแจ๋ว ที่อยู่ วัดบ้านหนองหญ้าป้อง หมู่ที่ 6, 7 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ประธาน คือนายเสรี แสงมณี มี สมาชิก ชาย 14 คน หญิง 14คน พระครู 1 รูป รวม 29 คน 

4)ชมรมผู้สูงอายุ ที่อยู่หมู่ที่ 14, 18 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ประธาน คือนายค าทอง 
แน่นอุดร สมาชิก ชาย 6 คน หญิง 15 คน พระครู 1 รูป รวม 22 คน 

5)ชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาอนามัย ที่อยู่หมู่ที่4 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ประธาน คือนาง
นุ่ม ศรีตระการ มีสมาชิก ชาย5 คน หญิง 39 คน รวม 44 คน 
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6)ชมรมผู้สูงอายุ บ้านศรีพัฒนา ที่อยู่ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ประธาน คือนายสมาน เสนาบุญ สมาชิก ชาย 27 คน หญิง 67 คน รวม 94 คน 

7)ชมรมผู้สูงอายุ รักสุขภาพวัดอโศการาม ที่อยู่ วัดอโศการาม หมู่ที่ 10 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ประธาน คือนายหนูรักษ์ สันตะนาโท มีสมาชิก ชาย2คน หญิง 55คน พระครู 1 รูป รวม58 คน 
(หน่วยงานสาธารณสุข ต าบลยอดแกง) 

แต่ชมรมส่วนใหญ่ยังขาดความเข้มแข็งเพราะการบริหารจัดการชมรมยังไม่เข้มแข็ง ไม่มีแผนการด าเนินงาน
ที่ต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการเสริมศักยภาพศักยภาพการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้มีมากข้ึนก็จะส่งผลให้เกิดการ
ส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

10. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบล 
 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบล 
 3) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การท างานกับองค์กรชุมชนให้แก่นักศึกษา 
 
7. ผลส าเร็จตัวช้ีวัด 
 (แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลส าเร็จผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของตัวชี้วัด ที่
ได้รับจากการด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ    

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ผลผลิตขั้นสุดท้าย ผลลัพธ์ 
เ พ่ือวิ เคราะห์ศั กยภาพด้านการ
บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุเ พ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบล 

มีการวิเคราะห์ประเด็น และ
ปัญหาด้าน กลุ่ม/สมาชิก 
กรรมการกฎ/กติกา กิจกรรม 
และกองทุน/งบฯ 

ชมรมผู้สูงอายุเข้าใจปัญหาด้าน การ
บริหารจัดการกลุ่ม และน าไปสู่การ
วางแผนแก้ปัญหา 
 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการชมรมผู้สู งอายุ เ พ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบล 

ชมรมผู้สูงอายุได้มีความรู้ ความ
เข้า ใจ และแนวทางในการ
ท างานด้านคุณภาพชีวิต และ
การบริหารชมรมเพ่ิมมากข้ึน 

ชมรมผู้ สู งอายุน าความรู้ ไปวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการชมรมผู้สู งอายุ เ พ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบล 

เ พ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้การ
ท า ง า น กั บ อ งค์ ก ร ชุ ม ช น ให้ แ ก่
นักศึกษา 

นักศึ กษาได้ปฏิบั ติ ก าร เป็ น
วิทยากรกระบวนการในกลุ่ม
ย่อยเพ่ือ วิ เคราะห์ศักยภาพ
และจัดท าแผนด้านการบริหาร
จั ดก าร ชมรมผู้ สู ง อ ายุ เ พ่ื อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ต าบล 

นักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้การ
ท างานกับองค์กรชุมชน ทั้งด้านการ
วางแผน การพูด การสนทนากลุ่ม
ย่อย การฟัง การการจัดบันทึก การ
น าเสนอ และการสร้างบรรยากาศ
ภายกลุ่ม  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ มีจิตอาสามากขึ้น  มีวินัยและตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม มีภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
ด้านความรู้ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกลยุทธ์ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสังคม 

มีประสบการณ์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้จริง สามารถบูรณาการความรู้รายวิชา กับความรู้เฉพาะด้าน เช่น 
เรื่องสุขภาพผู้สูงอาย ุ
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ด้านทักษะทางปัญญา  สามารถจัดท าแผนงาน ด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน และ มีข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการท างาน รวมถึง การจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานได้ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการได้ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมชน วิทยากร อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เป็นต้น  สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มได้  และมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนและ
ทีมงานได้อย่างเข้าใจ และ สามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างประหยัดคุ้มค่า 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 จ านวนผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 62 คน 
                     -อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 21 คน 
                     -แกนน าชมรมผู้สูงอายุ และ เจ้าหน้าที่อบต.ยอดแกง 41 คน 
              
 
9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 21 มีนาคม และ 3-4 เมษายน 2559  
 
10. สถานที่ด าเนินโครงการ   
 อบต.ยอดแกง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 
 
11. การด าเนินงาน 
 
12. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ(บาท) 

 จัดสรร   เบิกจ่าย  คงเหลือ 

27,500 26,560 940 

 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

หมวดค่าตอบแทน 3,600 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน x 3 ชม. x 600 บาท  3,600 
หมวดค่าใช้สอย 23,900 
1. ค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคล (ส าหรับวิทยากร) 2 คน x 80 กม. x 4 บาท 640 
2. ค่าหารกลางวัน 2 มื้อ x 120 บาท x 62 คน 14,880 
3. ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ x 25 บาท x 62 คน 6,200 
4. จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  62 เล่ม x 20 บาท 1,240 

รวม 26,560 
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13. ผลการประเมินโครงการ ใช้วิธีการประเมิน ดังนี้ 
 1.ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 85.37  

ประเด็นการประเมิน ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

S.D แปรผล 

ด้านเนื้อหา    
1.ความรู้ด้านการบริหารจดัการชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ก่อนฝึกอบรม 

2.78 0.53 ปานกลาง 

2.หลังจากไดร้ับการอบรมท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด 3.68 0.66 มาก 
3.ความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการอบรม 3.83 0.65 มาก 
4.ประโยชน์ที่ท่านได้จากการอบรมในแต่ละหัวข้อ 4.30 0.56 มาก 
ด้านวิทยากร    
1.ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หาความรู้ของวิทยากร 4.55 0.36  
2.การสร้างบรรยากาศในการอบรม 4.02 0.43  
3.การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 4.60 0.56  
4.การกระตุ้นผู้ฟังให้แสดงความคดิเห็น 4.75 0.43  
5.การตอบค าถามชัดเจนและตรงประเด็น 4.88 0.65  
ด้านวัตถุประสงค ์    
1.ท่านสามารถวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจดัการชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบลได้มากข้ึนเพียงใด 

3.88   

2.ท่านมีศักยภาพการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายเุพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในต าบลมากข้ึนเพียงใด 

3.   

ด้านสถานท่ีและการปฏิบัติงานของผู้จัดอบรม    
1.ความเหมาะสมของสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจดัอบรม    
2.ความเหมาะสมของระยะเวลา    
3.ความเหมาะสมและเพียงพอของอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
4.ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตา่งๆ    
5.ความเหมาะสมของการแจ้งข้อมูลการจัดอบรม    
6.ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม    

 
 2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ        

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 14 คน เป็น เพศชาย 5 คน  และเพศหญิง 9 คน 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา คะแนน

เฉลี่ย 
แปรผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.81 มาก 
1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3.86 มาก 
2)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 3.90 

มาก 

3) มีส านึกความเป็นไทย และมีการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันต่อ
ท้องถิ่น 3.68 

มาก 

ด้านความรู้ 4.27 มาก 
1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 4.20 มาก 
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การแปรผล เกณฑ์คะแนนความพึงพอใจ 
 ๔.๕๑ - ๕.๐๐=มากที่สุด ๓.๕๑ - ๔.๕๐=มาก ๒.๕๑ - ๓.๕๐=ปานกลาง 
 ๒.๐๑ - ๒.๕๐=น้อย ๑.๐๐ - ๒.๐๐=น้อยที่สุด 
ข้อเสนอแนะ  

1. มีการวางแผนและเตรียมการมากกว่านี้ 
2. มีการเตรียมทักษะการท างานกับผู้สูงอายุ 
3. มีเอกสารประกอบการชุมแจกครบทุกคน 
4. มีกิจกรรมนันทนาการมากกว่านี้ 

 
 
 
15. ข้อบกพร่อง/ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามโครงการในด้านต่อไปนี้ (เช่น) 

ปัญหาและอุปสรรค พบว่า  
1. ห้องประชุมอยู่ชั้น 2 ท าให้ผู้สูงอายุล าบากในการเดิน 
2. การจัดกิจกรรมทั้งวันท าให้ผู้สูงอายุเหนื่อย 
3.  
 

16. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม คือ 

1.ชุมชนต้องการให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2.ควรมีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ  
3.จัดกิจกรรมชุมชนในช่วงที่ชุมชนมีเวลาว่าง   
4.การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรใช้เวลาเพียงครึ่งวัน  

  
 
 
 
 

2)สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.33 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.27 มาก 
1)คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 4.20 มาก 
2)สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสังคมได้
อย่างเหมาะสม 4.33 

มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.05 มาก 
1.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 4.20 มาก 
2.มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 3.89 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 3.56 มาก 
1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
ทางด้านการพัฒนาสังคม 3.68 

มาก 

 2.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 3.44 ปานกลาง 
รวม 4.00 มาก 
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