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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสา รสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร ZAP Business Intelligence โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 
2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร       มีผู้เข้าอบรม  25  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  34,718  
บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 18  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.10   คิดเป็น
ร้อยละ 82.00 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 4.28     
คิดเป็นร้อยละ 85.60 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.27 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร  การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย   จัดขึ ้นระหว่างวันที ่  1-2   มีนาคม 2555             
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  34,718 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  18  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
34,718 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    16,800  บาท    
   ค่าใช้สอย    10,000 บาท    
   ค่าวัสดุ       7,918 บาท 
   รวม     34,718 บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.60  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28  คิดเป็นร้อยละ 
85.60  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.41  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  88.27  
 
 ปัญหาอุปสรรค 

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 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
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โครงการงบยุทธศาสตร์เงินงบประมาณประจ าปี 2555 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
หลักสูตร  การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence 

                   
ลักษณะของโครงการ 

(   ) 1.1  การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) 1.2  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
( / ) 1.3  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) 1.4  การฝึกศึกษา  การศึกษาดูงาน 
(   ) 1.5  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  1.6  อ่ืน ๆ ............................................................................. 
 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 ( / ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) 1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(   ) 1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(   ) 1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
( / ) 1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) 1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) 1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(   ) 1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงาน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและสร้าง
ประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้มีความก้าวหน้าเพ่ิม
มากขึ้น ซ่ึงสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  รวดเร็ว  แม่นย า และ
ในแต่ละองค์กรจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมากซึ่ง Business Intelligence เข้ามามีบทบาทใน
การน าข้อมูลจากระบบต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรเพ่ือน ามาใช้ใน วิเคราะห์ข้อมูลท าให้กระบวนการในการ
วิเคราะห์และสร้างรายงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานของมหาวิทยาลัยฯ  
ส านักวิทยบริกการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์และสร้างงานด้วย
ระบบ ZAP Business Intelligence ตามโครงการยุทธศาสตร์ปี 2555 เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลฯ เพ่ือสนับสนุนภาระกิจของ
มหาวิทยาลัย  

วัตถุประสงค์ 
1. เ พ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการวิ เคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานด้วยระบบ             

ZAP Business Intelligence  
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เข้าอบรม ด้วยการใช้อุปกรณ์ท่ีถูกต้อง  

 
กลุ่มเป้าหมาย   ทั้งสิ้น    25  คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม        จ านวน     18     คน  
กรรมการ      จ านวน       6     คน 
วิทยากร       จ านวน       1     คน 

สถานที่ด าเนินงาน 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลาด าเนินงาน     ระหว่างวันที่  1-2  มีนาคม  2555 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ปี 2555 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
 

1. ประชุมวางแผน 
         

 
2. จัดท าโครงการ 

         

 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

         

 
4. ด าเนินโครงการ 

         

 
5. ประเมินผลโครงการ 

         

 
6. ติดตามการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

         

 
 
 
งบประมาณ   34,718 บาท     (สามหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาท) 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 

1. ค่าตอบแทน    16,800 บาท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 2 วัน  x 1,200  บาท)   

2. ค่าใช้สอย    10,000 บาท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  25 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (4 มื้อ x 25 คน x 25 บาท)        2,500    บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (2  มื้อ x 25  คน x 150 บาท)        7,500     บาท 

3.   ค่าวัสดุ               7,918 บาท 

                รวมทั้งสิ้น  34,718 บาท     (สามหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาท) 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร การวิเคราะห์และสร้าง

งานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

วันพฤหัสบดี ที่  1  มีนาคม 2555 

 1.  Business Intelligence Overview 
2.  ZAP Portal Overview 
3.  การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ (Analysis Reports) 
4.  การสร้างกราฟ (Charts) 
5.  การสร้างตัวชี้วัด (KPI) 

 
วันศุกร์ ที่  2 มีนาคม  2555 

6. การสร้างการน าเสนอในรูปแบบ Dashboard 
7. Rich Text Objects 
8. Report Packs 
9. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบช่วงเวลา (Relative Time) 
10. การสร้างรายงานตัวอย่าง 

 
ก าหนดการอบรม หลักสูตร  การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence 

 
1 มีนาคม 2555 เนื้อหา 

8.30 – 10.30 1. Business Intelligence Overview 

10.30– 12.00 2. ZAP Portal Overview 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 3. การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ (Analysis Reports) 

14.30 – 16.30 4. การสร้างกราฟ (Charts) 
5. การสร้างตัวชี้วัด (KPI) 

2 มีนาคม 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 6. การสร้างการน าเสนอในรูปแบบ Dashboard 
10.30 – 12.00 7. Rich Text Objects 

8. Report Packs 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 9. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบช่วงเวลา (Relative Time) 
14.30 – 16.30 10. การสร้างรายงานตัวอย่าง 

 



หลกัสูตร การวเิคราะห์และสร้างรายงานดว้ยระบบ ZAP Business Intelligence  6 

 

 
การประเมินผลโครงการ 

1. การสังเกตุการณ์การมีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
3. ตัวชี้วัดด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
4. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วมไม่ต่ ากว่า 

3.50 
5. ตัวชี้วัดด้านเวลา การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด  

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการวิเคราะห์และสร้างรายงานด้วยระบบ 
ZAP Business Intelligence 

2. บุคลากรสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตร การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ 
ZAP Business Intelligence ระหว่าง  วันที่ 1-2 มีนาคม 2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน     

ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  25  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  34,718 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  34,718 
บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  16,800  บาท   
   ค่าใช้สอย  10,000  บาท 
   ค่าวัสดุ    7,918  บาท 
   รวม            34,718  บาท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.48  คิดเป็นร้อยละ  89.60   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   18  คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่
ใน   ระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.10  คิดเป็นร้อยละ 82.00  
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ  85.60 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.40 หรือคิดเป็นร้อยละ  88.27    
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  ZAP Business Intelligence 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรการ
วิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence ระหว่างวันที่  1-2   มีนาคม  2555  ณ  
ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากร
สายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  18  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    18   คน   คิดเปน็ร้อยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด 
แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลโครงการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP 
Business Intelligence 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  18  คน 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 11 61% 
               หญิง 7 39% 

 
 
 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 
หลักสูตร  การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP 

Business Intelligence 
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ตารางท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
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 
ปค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ประเด็นความคดิเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มากที่สุด 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้านวิทยากร 
       

1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร  

8.00  (32.00%) 14.00  (56.00%) 3.00  (12.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.20  (84.00%) มาก 

2. สามารถอธบิายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น  

5.00  (20.00%) 16.00  (64.00%) 3.00  (12.00%) 1.00  (4.00%) 0.00  (0.00%) 4.00  (80.00%) มาก 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เขา้ใจ
ง่าย  

7.00  (28.00%) 16.00  (64.00%) 2.00  (8.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.20  (84.00%) มาก 

4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น  

7.00  (28.00%) 16.00  (64.00%) 2.00  (8.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.20  (84.00%) มาก 

5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม  

6.00  (24.00%) 15.00  (60.00%) 4.00  (16.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.08  (81.60%) มาก 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

5.00  (20.00%) 16.00  (64.00%) 2.00  (8.00%) 1.00  (4.00%) 1.00  (4.00%) 3.92  (78.40%) มาก 

Total  
     

4.10 (82.00%) มาก 
ด้านความรู้ความเขา้ใจ 

       
1. ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่อง
นี้ก่อนการอบรม  

4.00  (16.00%) 10.00  (40.00%) 7.00  (28.00%) 1.00  (4.00%) 3.00  (12.00%) 3.44  (68.80%) 
ปาน
กลาง 

2. ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่อง
นี้หลังการอบรม  

9.00  (36.00%) 14.00  (56.00%) 2.00  (8.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.28  (85.60%) มาก 

Total  
     

3.86 (77.20%) มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์        
1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้ 

10.00  (40.00%) 14.00  (56.00%) 1.00  (4.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.36  (87.20%) มาก 

2. สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้ 

8.00  (32.00%) 16.00  (64.00%) 1.00  (4.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.28  (85.60%) มาก 

3. มีความมั่นใจการน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  

9.00  (36.00%) 15.00  (60.00%) 1.00  (4.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.32  (86.40%) มาก 

Total  
     

4.32 (86.40%) มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 

       
1. การให้บริการของเจ้าหน้าทีัั  11.00  (44.00%) 11.00  (44.00%) 3.00  (12.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.32  (86.40%) มาก 
2. การประสานงาน อ านวย
ความสะดวกของเจ้าหนา้ที ่ 

12.00  (48.00%) 9.00  (36.00%) 4.00  (16.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.32  (86.40%) มาก 
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3. สถานที่สะอาดและมีความ
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 

4. วัสดุ / อปุกรณ์ในการฝึก มี
ความเหมาะสม  

10.00  (40.00%) 14.00  (56.00%) 1.00  (4.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.36  (87.20%) มาก 

5. ระยะเวลาในการอบรม/
สัมมนามีความเหมาะสม 

13.00  (52.00%) 10.00  (40.00%) 2.00  (8.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจในการ
อบรมครั้งนี้  

13.00  (52.00%) 11.00  (44.00%) 1.00  (4.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.60%) มาก 

Total  
     

4.41 (88.27%) มาก 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตร การวเิคราะห์และสร้างรายงานดว้ยระบบ ZAP Business Intelligence  11 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
คุณสมบัติใหม่Microsoft  Dynamics AX 2009 
 ช่วยให้พนักงานและองค์กรของคุณท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพ่ือแข่งขันกับ
ตลาดโลก โดยการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และจัดการกับความซับซ้อนไปพร้อมๆ กับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และสอดคล้องกับโครงการของลูกค้า 
 Microsoft Dynamics®  AX 2009  มีเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น  เพ่ือช่วยให้
พนักงานของคุณ ค้นหา  ใช้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดผลก าไร  
ตอบสนองต่อความต้อง  การที่มีการเปลี่ยนแปลง  และได้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ที่ผ่านเข้ามา บริษัท
ของคุณจะสามารถก าหนด โครงสร้างการท างานที่ต้องการ เพ่ือควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในองค์กร
ได้ดีขึ้น และช่วยให้คุณปฏิบัติ ตามข้อก าหนดต่างๆ อาทิข้อก าหนดทางการเงิน  กฎหมาย  สภาพแวดล้อม   
รวมทั้งโครงการต่างๆ  ของ ลูกค้าด้วย 
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ท างานอย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยใช้  Role  Centers   และระบบข่าวกรองธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพ
Microsoft Dynamics AX 2009  จะช่วยให้พนักงานของคุณท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดย 
การช่วยให้เข้าถึงข้อมูล งานที่ต้องท า และขั้นตอนทางธุรกิจโดยอิงกับบทบาทการท างาน  (Role Tailor) 
ได ้ในทันท ี คุณจะเข้าใจข้อมูลส าคัญทั่วทั้งองค์กรได้ดีขึ้น โดยใช้ดรรชนีชี้วัดผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่ง อิงกับชุดข้อมูลที่ก าหนดเอาไว้ก่อน     และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัว     แถมยัง
ผสานการ ท างานกับโปรแกรม Microsoft® SQL Server® Reporting Services ได้ด้วย 

คุณสมบัติ (Benefits) 

•   ชวยใหพนกงานของคณท างานไดอยางรวดเรว และชาญฉลาดมากขึ้น: การเข้าถึงข้อมูลและขั้น ตอน
การท างานส าคัญต่างๆ   ที่ท าได้อย่างคล่อง ตัวผ่าน  Role  Centers  จะช่วยให้พนักงานจัด ระเบยบ
และบรหารงานแตละชนไดดขนกวาเดม รปแบบการท างานทผใชคนเคยและเรยนรได เองจะช่วยให้
พนักงานค้นหา สื่อสาร และท าให้ เสร็จได้ง่ายข้ึน 

•  บรหารการเตบโตและการเปลยนแปลง:  การท างาน รวมกนภายในองคกรและซพพลายเชนทงหมด มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น    การสร้างความสัมพันธ์ ท กอใหเกดผลก าไรมากข นกวาเดมและตอบ  สนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว   โดย ผสานขั้นตอนการท างานต่างๆ   เข้าด้วยกันรวม ทั้งแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ร่วมกัน 

•   บรหารโครงสรางทซบซอนขององคกรไดดขน และเขาใจสภาพความเปนไปของสาขาทมอย เป็นจ านวน
มาก:  การก าหนดขั้นตอนการท างาน ท ศนยกลางและเปนมาตรฐานจะชวยใหการ ท างานรวมกนภายใน
องคกรมประสทธภาพ ขึ้น     อีกทั้งยังช่วยให้คุณควบคุมการท าธุรกิจที่ กระจายกันอยู่ตามภูมิภาคและ
สาขาต่างๆ      ได้ ง่ายขึ้นด้วย 

•   ชวยใหปฏบตตามขอก าหนดและโครงการของ ลูกค้า:   ลดความเสี่ยง   ความรับผิดชอบ   และ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธรรมภิบาลองค์กร  การ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และโครงการของลูกค้า อาทิเช่น   
เงื่อนไขทางการเงิน   กฎหมาย    และ โครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 
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Due Date

a1\tn{ lla\rzatarn / lun
Your Order Number / Date

nulurJlu
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a'tru
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:rsa:rSoniua'r
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11U11.1
Quantity

tlalnaxu'rg
Unit Price

s'tu?ut\tu
Amgunt

1

4

nun.rnfil!,!and1f 80G

InkJet Photo Gloss

DocumentTay Hawk

nterrnrfc

. . . ... .. ..4i:1S2S1..........*........^-......7:n::r;rr:c: rri url

, 119 1.s.,_.A5-rci...-...d :*Ji /..,

6 nsian

4 niia':

5f,u
4 via

495.00

390.00

390.00

230.00

2,970.00

1,560.00

1,950.00

920.00

tlll'tut?tn: druuriiu / N6t Total 7,400.00

r{er{uririaoiuu nurrn6:u
nr$narr"rtfr tvATTr 518.00

rirrrrriu:r! / Grand Total 7,918.00

{:niun"r u Received by r.{duRun'r z Detivered by t :o{,rrirerEnionialluurl fintiuriu rrirriu

.r1) ,'/ 6^ i"ru ic\
?n
Date

?un
Date {ar1ri6 u nutnorized Signature

lriir.rilireu,trunr:riruuurilufi nnd'outiuuiasInUt;n,n
Received as per above io good order and condition.

nr:dr:: Liro"rurEnl: a l1: niria ri al oi:'l rilorlrfinriar.:iaIudr
Payment by cheque not valid till cheque has been honored.
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