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จํานวนมาก  มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนสอนทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง  ตระหนักดีว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องนําความรู้ท่ีทันสมัยไปปฎิบัติงานและผลักดันให้
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม ท่ียังขาดแคลนผู้มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ได้การยอมรับอย่างดี  สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจําเป็นต้องจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้แก่นักศึกษาโดยตรง อีก
ทั้งเมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานของไมโครซอฟต์อันจะเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดับ
ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ทําให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการและแข่งขันได้ 

8. วัตถุประสงค ์
 1. พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะนักศึกษา มทร.พระนคร ด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือเป็นระบบและกลไกในการพัฒนาสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแก่นักศึกษานําไปสู่การปฏิบัติและเห็นผลลัพธ์
ได้อย่างชัดเจนเม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ไปสมัครงานได้ทันที 

3. เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมความเป็นคนขยันแสวงหาความรู้อยู่
เสมอท้ังในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียนให้แก่นักศึกษา 
9. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ กรรมการ และวิทยากร รวมทั้งสิ้น  57   คน   
    1. นักศึกษา  45  คน 
    2. คณะกรรมการ 10 คน 
    3. วิทยากร  2  คน   
10. สถานท่ีดําเนินการ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

11. ระยะเวลาดําเนินการ    ระหว่างวันที่  24  กุมภาพันธ์  –  25  กมุภาพันธ์  2554 

12. การดําเนนิโครงการ 
กิจกรรม ปี 2553 ปี 2554 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชมุวางแผน             
2. จัดทําโครงการ             
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             
4. ดําเนินโครงการ             
5. ประเมินผลโครงการ             
6. ติดตามการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
            



 

 

13. งบประมาณ    50,700  บาท  (ห้าหมื่นเจ็ดรอ้ยบาทถ้วน)  

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใชจ่้ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

1. ค่าตอบแทน   33,600  บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  (2 คน x 14 ชม. [7 ชม. x  2 วัน] x 1,200 บาท)   

2. ค่าใช้สอย   17,100  บาท 
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  (4 มื้อ x 25 บาท x 57 คน)       5,700   บาท 
ค่าอาหารกลางวัน     (2 มือ้ x 100 บาท x 57 คน)       11,400   บาท 

  

หมายเหตุ  * ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบกิจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ
 

14. การประเมินผลโครงการ 
 1. การสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
 2. ทําแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 3. จํานวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมาย 
 4. การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด 
 
15. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความรู้ในระดับมาตรฐานสากล Microsoft 
Excel 2010  

2. เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานและการ
เรียนการสอนการให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

3. นักศึกษามีทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 

16. การรายงานผล 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนกําหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ 
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12:00-13:00 Lunch 
13:00-14:30 Module 7: Calculating Data with Advanced Formulas  

 Apply Cell and Range Names 
 Calculate Data Across Worksheets 
 Use Specialized Functions 
 Analyze Data with Logical and Lookup Functions  

Module 8: Organizing Worksheet and Table Data 
 Create and Modify Tables 
 Format Tables 
 Sort or Filter Worksheet or Table Data 
 Use Functions to Calculate Data in a Table or Worksheet  

Module 9: Presenting Data Using Charts 
 Create a Chart 
 Modify Charts 
 Format Charts  

14:30-16:30 Module 10: Analyzing Data Using PivotTables, Slicers, and Pivot 
Charts  

 Create a PivotTable Report 
 Filter Data Using Slicers 
 Analyze Data Using Pivot Charts  

Module 11: Inserting Graphic Objects 
 Insert and Modify Pictures and ClipArt 
 Draw and Modify Shapes 
 Illustrate Workflow Using SmartArt Graphics 
 Layer and Group Graphic Objects 

Module 12: Customizing and Enhancing Workbooks and the 
Excel Environment 

 Customize the Excel Environment 
 Customize Workbooks 
 Manage Themes 
 Create and Use Templates 

Friday 25/02/2554 Course Details 
8: 30-10:30 Module 13: Streamlining Workflow  

 Create a Macro 
 Edit a Macro 
 Apply Conditional Formatting 
 Add Data Validation Criteria 
 Update a Workbook’s Properties 

Module 14: Collaborating with Others 
 Protect Files 
 Share a Workbook 
 Set Revision Tracking 



 Review Tracked Revisions 
 Merge Workbooks 
 Administer Digital Signatures 
 Restrict Document Access 

Module 15: Auditing Worksheets 
 Trace Cells 
 Troubleshoot Errors in Formulas 
 Troubleshoot Invalid Data and Formulas 
 Watch and Evaluate Formulas 
 Create a Data List Outline 

10:30-12:00 Module 16: Analyzing Data  
 Create a Trendline 
 Create Sparklines 
 Create Scenarios 
 Perform What-If Analysis 
 Perform Statistical Analysis with the Analysis Tool Pak  

Module 17: Working with Multiple Workbooks 
 Create a Workspace 
 Consolidate Data 
 Link Cells in Different Workbooks 
 Edit Links 

Module 18: Importing and Exporting Data 
 Export Excel Data 
 Import a Delimited Text File 

12:00-13:00 Lunch 
13:00-14:30 Module 19: Using Excel with the Web  

 Publish a Worksheet to the Web 
 Import Data from the Web 
 Create a Web Query 

Module 20: Structuring Workbooks with XML 
 Develop XML Maps 
 Import and Export XML Data 

Module 21: Identifying the Elements of the Excel 2010 
Environment 

 Identify the User Interface Elements 
 Identify the Ribbon Components 
 Use Contextual Tabs 
 Use Excel Galleries 
 Customize the Excel Interface 

14:30-16:30 Module 22: Organizing Data  
 Identify the Enhancements to Excel 2010 Spreadsheets 
 Insert Tables 



 Format Tables 
Module 23: Analyzing Data 

 Apply Conditional Formatting 
 Sort Data in a Spreadsheet 
 Filter Data in a Spreadsheet 
 Apply a Formula 

Module 24: Presenting Data 
 Create Charts          
  Format Charts         
 Work with Illustrations 
 Create PivotTables and Pivot Charts 
 Share Excel Charts  
 Save Data in Compatible Formats 

Module 25: Using Office Web Apps 
 Save Excel Spreadsheets to the Web 
 Access and Work with Spreadsheets on the Web 
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1.  ผลการ
1

เทคโนโลยี

1

 1
4.24  คิดเ
 
2.  ผลการ
     ด้านป

2
มีค่าเฉลี่ย 

2
อยู่ในระดบั

2

2
มีค่าเฉลี่ย 
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.1 ด้านวิทยา
  4.30 คิดเป็น

.2 ด้านความ
บมาก มีค่าเฉลี
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ปฏิบัติงาน
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แบบสรุปผลการประเมินผลโครงการอบรม Microsoft Excel 2010 Intermediate/Advanced level 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 17 คน 

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมลูส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 

  
     ชาย 6 35.29% 
     หญิง 11 64.71% 

 

ตารางที่ 2 การประเมินตนเองของผูร้ับการอบรมตอ่ความคิดเห็นด้านการอบรม 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สดุ 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉล่ีย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 

ประเด็นความ
คิดเหน็ 

ระดับความพงึพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ 
มากท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้านวิทยากร 
1. การเตรียมตัวและ
ความพร้อมของ
วิทยากร  

6.00 
(35.29%) 

10.00 
(58.82%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.29 
(85.88%) 

มาก 

2. สามารถอธิบาย
เน้ือหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น  

7.00 
(41.18%) 

8.00 
(47.06%) 

2.00 
(11.76%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.29 
(85.88%) 

มาก 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

8.00 
(47.06%) 

8.00 
(47.06%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.41 
(88.24%) 

มาก 

4. สามารถตอบคําถาม
ไดต้รงประเด็น  

7.00 
(41.18%) 

9.00 
(52.94%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.35 
(87.06%) 

มาก 

5. วิทยากรมีจํานวน
เพียงพอเหมาะสม  

5.00 
(29.41%) 

11.00 
(64.71%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.24 
(84.71%) 

มาก 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

5.00 
(29.41%) 

11.00 
(64.71%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.24 
(84.71%) 

มาก 

รวม 
     

4.30 
(86.08%) 

มาก 
 

 
 



 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 

1.00 
(5.88%) 

2.00 
(11.76%) 

5.00 
(29.41%) 

5.00 
(29.41%) 

4.00 
(23.53%) 

2.47 
(49.41%) 

น้อย 

2. ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้หลังการอบรม 

6.00 
(35.29%) 

10.00 
(58.82%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.29 
(85.88%) 

มาก 

ด้านการนําความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
1. นําความรู้ที่ไดร้ับไป
ใช้ในการปฏิบัตงิานได ้ 

5.00 
(29.41%) 

11.00 
(64.71%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.24 
(84.71%) 

มาก 

2. สามารถใหคํ้าปรึกษา 
แนะนําแก่เพ่ือน
ร่วมงานได ้ 

7.00 
(41.18%) 

9.00 
(52.94%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.35 
(87.06%) 

มาก 

3. มีความมั่นใจการนํา
ความรูท้ี่ไดไ้ปใช้
ประโยชน์  

4.00 
(23.53%) 

12.00 
(70.59%) 

1.00  (5.88%) 
0.00 

(0.00%) 
0.00  (0.00%) 

4.18 
(83.53%) 

มาก 

รวม 
     

4.26 
(85.10%) 

มาก 

ด้านประสิทธภิาพ 
1. การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

2.00 
(11.76%) 

12.00 
(70.59%) 

3.00 
(17.65%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

3.94 
(78.82%) 

มาก 

2. การประสานงาน 
อํานวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที ่ 

2.00 
(11.76%) 

13.00 
(76.47%) 

2.00 
(11.76%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.00 
(80.00%) 

มาก 

3. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม  

4.00 
(23.53%) 

12.00 
(70.59%) 

1.00 
(5.88%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.18 
(83.53%) 

มาก 

4. วัสดุ / อุปกรณ์ใน
การฝึก มีความ
เหมาะสม  

5.00 
(29.41%) 

9.00 
(52.94%) 

3.00 
(17.65%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.12 
(82.35%) 

มาก 

5. ระยะเวลาในการ
อบรม/สัมมนามคีวาม
เหมาะสม 

2.00 
(11.76%) 

12.00 
(70.59%) 

3.00 
(17.65%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

3.94 
(78.82%) 

มาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจ
ในการอบรมคร้ังนี้  

4.00 
(23.53%) 

13.00 
(76.47%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

4.24 
(84.71%) 

มาก 

รวม 
     

4.07 
(81.37%) 

มาก 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การอบรมครั้งน้ีเป็นการเพิ่มความสามารถของข้าพเจ้าไดด้ีข้ึน สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้เป็น อย่างด ี
เป็นการจัดฝึกอบรมทีด่มีาก อยากให้รุ่นน้องต่อๆไปไดม้ีโอกาศเข้าร่วมฝึกอบรมอีก เน่ืองจากข้าพเจ้าได้มีโอกาสทํางาน
และรู้ถึงความสําคัญของ MS Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีบุคลากรในองค์กรจะต้องทําได้ 
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