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รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application โดยส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริม
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่าง
ดี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ มีผู้เข้าอบรม 25 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 76,960 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.56 คิด
เป็นร้อยละ 91.20 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.55 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.07 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ธันวาคม 2558 
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 การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล หลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 
ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเสริม 
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  76,960  บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  25  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  76,960 
บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่ำตอบแทน       17,500    บำท    
   ค่ำใช้สอย              35,700       บำท    
   ค่ำวัสดุ        23,760   บำท 
   รวม                 76,960   บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 4.54  คิดเป็นร้อยละ 90.80 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.56  คิดเป็นร้อยละ 91.20 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.55  หรือคิดเป็นร้อยละ  91.07  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมประเทศไทยในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
1. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 
1.4 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application 

 

ลักษณะโครงกำร 

  1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  1.8.   อ่ืน ๆ 

ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 – 2561) ดังเอกสำรที่แนบ 1 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อม    
                             เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้ำประสงค์ที่  1 จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับอำเซียน/ นำนำชำติ 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้ำประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   2 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเขม้แข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพและน ำไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                              สู่ความเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ที่  4 มีระบบบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  



 

หลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application 3 

 

  2 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  3 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้ำประสงค์ที่  5  มีระบบประกันคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
เป้ำประสงค์ที่ 6  เป็นแหล่งให้บริกำรวิชำกำรวิชำชีพที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้ำประสงค์ที่ 7 สร้ำงจิตส ำนึกและสร้ำงค่ำนิยมให้เกิดควำมรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
รักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก  
ควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้ำนสังคมศำสตร์ (หรือ) ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา .............................ด้านคอมพิวเตอร์.................................................. 
       ............................................................................................................................. ............... 
 การวิจัย ................................................................................................................................. 
       ........................................................................................................................... .................. 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ........................ 
       ............................................................................................................................. ............... 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................... ............................................................ 
 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   

                                  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักกำรและเหตุผล 
ในยุคปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบ Web Based Application  

ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ภาษาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บถูกน าเสนอออกมามากมายหลายภาษา เช่น Perl, 
PHP, JAVA, C, C++, XML หรือ Python เป็นต้น ซึ่งแต่ละภาษาล้วนต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยมุ่งให้
รองรับความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต และ ASP.NET C# ก็ เป็นอีกภาษาหนึ่ งที่ เกิดขึ้นมา เพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเว็บในยุคปัจจุบัน และก าลังได้รับการตอบรับเป็นระยะจากผู้พัฒนาแอพลิเคชัน
บนเว็บในขณะนี้ เนื่องจากมี .NET Framework ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือ Device ต่างๆ และรวบรวม 
Library ที่ครอบคลุมการท างานไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับโครงสร้างฐานข้อมูลต่างๆ ทั้ง  Oracle, SQL Server, 
MySQL ท าให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้กับการเรียน
การสอนการบริหารงานและการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองต่อสังคมภายในและภายนอกได้โดยเน้นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมต่างๆ แบบ
ออนไลน์ ใช้ข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก และกระจายการใช้งานอย่างทั่วถึง โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบต่างๆที่ใช้
ภายในมหาวิทยาลัย งานเหล่านี้จ าเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถเชิงการค านวณ เชิงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ านวนมากและรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูล การเผยแพร่และสร้างระบบการเชื่อมโยงที่มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันทาง
มหาวิทยาลัยจึงมีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของหน่วยงานโดยจัดท าโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application ขึ้นเพ่ือให้
บุคลากรสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนการท างานให้
มีประสิทธิภาพและสามารถลดขั้นตอนข้อผิดพลาดและสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการท างานและช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้ก้าวทันเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ได้อย่างสม่ าเสมอ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานได้รวดเร็วขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ยกระดับความรู้ ทักษะของนักวิชาการคอมพิวเตอร์และอาจารย์ในการพัฒนาโปรแกรมให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

3. เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศของของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 
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กลุ่มเป้ำหมำย  ผู้เข้ำอบรม 25 คน  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 25 คน 
กรรมการ จ านวน      7     คน 
วิทยากร จ านวน      1     คน 

 
สถำนที่ด ำเนินงำน 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที่  5  -  9  ตุลาคม 2558  รวม 5 วัน 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

งบประมาณ      76,960  บาท  (เจ็ดหม่ืนหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2559  
1. ค่ำตอบแทน    17,500  บำท 
     ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 500 บาท x 1 คน )   
2. ค่ำใช้สอย            35,700  บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  34 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x (25+9=34 คน) x 30 บาท ) =  10,200 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5 มื้อ x 34 คน x 150 บาท )    =  25,500 บาท 

 3.   ค่ำวัสดุ            23,760  บำท               
    รวมทั้งสิ้น   76,960  บำท  (เจ็ดหม่ืนหกพันเก้ำร้อยหกสิบบำทถ้วน) 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร 

            

4.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

5.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 รำยละเอียดหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application 

วันที่ 1 Introduction 
เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 

 
 

8.30 – 12.00 น. 

       Web Application Introduction 
 Web Application Introduction 
 Visual Basic Introduction 
 DevExpress Introduction 
 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
 

13.00 – 16.30 น. 
 Install Tools 
 Database Introduction 
 

 
วันที่ 2 Grid 

เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 
 
 

8.30 – 12.00 น. 

  Grid Overview 
 Data Binding (Connect SQL Server and Oracle) 
 Sorting and Grouping 
 Filtering 
 Data Summaries 
 Grid Editing 

 
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

 
13.00 – 16.30 น. 

 Master-Detail 
 Data Export 
 Alternating Row Style 
 Display Column 
 Template 
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วันที่ 3 Common Control 

เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 
 
 

8.30 – 12.00 น. 

 Button 
 Calendar 
 Captcha 
 Combobox 
 DateEdit 
 Label  

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
 

13.00 – 16.30 น. 
 Upload Control 
 Textbox  
 Validation 
 Display format 
 Template 
 Configuration 
  

วันที่ 4 Reporting 
เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 

 
 

8.30 – 12.00 น. 

Xtrareport 
 Data Binding (Connect SQL Server and Oracle) 
 Design 
 Filter 
 Group Data 
 Summary Data 
 Print report 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
 

13.00 – 16.30 น. 
Navigation and Layout 

 Panel 
 Tab Control 
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วันที่ 5 Charting 

เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 
 
 

8.30 – 12.00 น. 

Chart Control 
 Bar,3D Bar Views 
 Point/ Line Views 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
 

13.00 – 16.30 น. 
 Pie/Doughnut Views 
 Chart Element 

Gauges Template 
 
กำรประเมินผลโครงกำร 
  เป็นโครงกำรหลัก ที่ตอบสนองตัวชี้วัด  

- บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตาม
สายงาน ร้อยละ 90 

        เป็นโครงกำรสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด................................-........................................................... 
 
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย บุคลากร จ านวน 25 คน  
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 

 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

1. เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 

2. เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 4 ระดับ 
 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 2 สาขาวิชา 
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ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85  
3. เชิงเวลา 

 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2559 
4. เชิงต้นทุน 

 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

วิธีกำรประเมิน 
1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทักษะในด้านพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ตาม
มาตรฐานสากล 

2. ยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน ICT ให้แกบุ่คลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

3. บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและอาจารย์เพ่ือในการเข้าสู่อาเซียน 
 
กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
หลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่5-9 ตุลาคม 
2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรในภำพรวม 

1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  25  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ 76,960  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 76,960 บาท     
ประกอบด้วย (เจ็ดหมื่นหกพักเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

   ค่ำตอบแทน        17,500    บำท    
   ค่ำใช้สอย               35,700       บำท    
   ค่ำวัสดุ        23,760   บำท 
   รวม                 76,960   บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูโซนระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.44  คิดเป็นร้อยละ  88.80   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  25  คน 
 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.54  คิดเป็นร้อยละ 90.80 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 3.56 คิดเป็นร้อยละ  71.20 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.55 หรือคิดเป็นร้อยละ  91.07    
 
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศในระดับสำกลประจ ำปี  2558 
หลักสูตร  DevExpress Development tool for Web Application 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 25 
คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 25 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ตอนที  4  การมีประสิทธิผลในเรื่องของการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการท างานย่อมเสี่ยง
ที่จะมีความเข้าใจในเนื้องานที่เหมาะสมและสามารถหาความรู้ในงานที่ท าได้ส าเร็จ เป็นไปตามที่ต้องการของงาน
ปัจจุบันเป็นการท าความเข้าใจในลักษณะเดิมๆ 
 ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความส าคัญต่อพนักงานในหน่วยงานนั้นๆท าให้ประสิทธิผลนี้มีมากยิ่งขึ้น ในการ
ท างานเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศในระดบัสำกลประจ ำปี  2558 

หลักสูตร  DevExpress Development tool for Web Application 
Application 
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แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร DevExpress Development tool for Web 

Application จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 25 คน 
 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 20 80% 
               หญิง            5 

 
20% 

 
ตำรำงท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 

ประเด็นควำมคดิเห็น 
ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำกที่สุด 
(ร้อยละ) 

มำก 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วทิยากร 

11.00  (44.00%) 14.00  (56.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 17.00  (68.00%) 8.00  (32.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.68  (93.60%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น 10.00  (40.00%) 15.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอเหมาะสม 14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

15.00  (60.00%) 10.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.54 (90.80%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการ 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 25.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) น้อย
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อบรม ที่สุด 
 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการ
อบรม 

14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

3.56 (71.20%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

       
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้ 

11.00  (44.00%) 14.00  (56.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน ์

14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.52 (90.40%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั 15.00  (60.00%) 10.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที ่

16.00  (64.00%) 9.00  (36.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.64  (92.80%) 
มาก
ที่สุด 

 3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 15.00  (60.00%) 10.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝกึ มีความ
เหมาะสม 

14.00  (56.00%) 11.00  (44.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.56  (91.20%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

12.00  (48.00%) 13.00  (52.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.60%) มาก 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้ง
นี้ 

11.00  (44.00%) 14.00  (56.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.55 (91.07%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

1.  DevExpress เป็น Tools ที่ช่วยให้การพัฒนาฝั่ง UI ง่ายๆ แต่มันแพง ถ้าทีมเรามี Dev กันหลายๆคน จ าเป็น
ไหมที่ต้องลง DevExpress หมดทุกเครื่อง ค าตอบ คือ ไม่จ าเป็น แต่เราสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนนิดหน่อย เพื่อให้ 
Dev คนอ่ืนๆที่ไม่ได้ต้องมาแก้ UI เช่น จัดการกับ Business Logic หรือ จัดการกับ Database สามารถท างานได้
ครับ โดยการแก้ไฟล์ licenses.licx ให้เป็นไฟล์เปล่าๆ ใน Project Main 
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 

 


