


หลกัสูตร ASP.NET (C#) MVC4   ก 

 

ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด า เนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสา รสนเทศเพื่ อการเรียนรู้           
หลักสูตร  ASP.NET (C#) MVC4  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่        
4 -8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม      23  คน    คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  130,700  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 ผลการประเมินโครงการพบวา่  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 23  คน  คิด
เป็นร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.35   
คิดเป็นร้อยละ 86.96 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มข้ึนมีค่าเฉลี่ย 
5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.04 จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.29 โดยผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร  หลักสูตร  ASP.NET (C#) MVC4  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย   จ ัดขึ ้นระหว ่าง วันที่  4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ  ศ ูนย ์การเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง          
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม   
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  130,700 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  23  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
130,700 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    84000  บาท    
   ค่าใช้สอย    33,600 บาท    
   ค่าวัสด ุ     13,100 บาท 
   รวม    130,700 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งน้ีอยู่ใน
ระดับมำก   มีค่ำเฉลี่ย  4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.96  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.55  คิดเป็นร้อยละ 91.01ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.04   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมในด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.52  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  90.29  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

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

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

 
 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2556 
ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  

หลักสูตร  ASP.NET (C#) MVC4  
                   
ลักษณะของโครงกำร 

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

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที ่
 ( / ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) 1.2  สรา้งความเข้มแข็งทางวิชาชพีเฉพาะทาง 
(   ) 1.3  บริหารจัดการเชิงรกุ 
(   ) 1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
( / ) 1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) 1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชพีโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) 1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
( / ) 1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

ความสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
  
  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักกำรและเหตุผล   
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานของส านักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
จากใช้แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทาง เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมูล 
(Data processing) และพัฒนา Web application ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาด
ใหญ ่เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ลดขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อนการท างาน ช่วยให้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย 
และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่รวดเร็วตอบ สนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อน ามาใช้กับการ
เรียนการสอนการบริหารงานและการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ด าเนิน ไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองต่อสังคมภายนอกได้ โดยเน้นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมต่าง 
ๆ แบบออนไลน์ ใช้ข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก และกระจายการใช้งานอย่างทั่วถึง โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบต่างๆที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย งานเหล่านี้จ าเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถเชิงการ
ค านวณ เชิงการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนมากและรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูล  การเผยแพร่และสร้าง
ระบบการเชื่อมโยงที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
หลักสูตร ASP.NET (C#) MVC4 ขึ้น เพื่อน าระบบสารสนเทศในองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้มีความสมบูรณ์และ สะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ การสืบ-ค้น ข้อมูลส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการทางวิชาการ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร การเรียนการสอน      
การวิจัยและการบริการทางวิชาการ  
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
3. เพื่อน ามาพัฒนาระบบตา่งๆที่มีในมหาวิทยาลัย 
 
กลุ่มเป้ำหมำย   อาจารย์,เจ้าหน้าที่  จ านวน  23  คน 
 
กรรมการ จ านวน      7     คน 
วิทยากร  จ านวน      2     คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์กา ร เรี ยนรู้ ด้ ว ยตน เอง เท เวศร์   ส านั กวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที่  4-8 กุมภาพันธ์ 2556 รวม 5 วัน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ. 2556 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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 าร่างและรายละเอียด
โครงการฯ 

            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการประชุมสมัมนา             
7.ติดตาม ประเมิณผลโครงการ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 

 
 
งบประมำณ      130,700 บำท     (หน่ึงแสนสำมหม่ืนเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

1. ค่ำตอบแทน    84,000    บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200 บาท x 2 คน )   

2. ค่ำใช้สอย    33,600  บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  32 คน) 

-  ค่าอาหารวา่ง    (10 มื้อ x 32 คน x 30 บาท ) 9,600 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5 มื้อ x 32 คน x 150 บาท )   24,000 บาท 

 3.ค่ำวัสดุ    13,100 บำท          
             
    รวมทั้งสิ้น  130,700 บำท     (หน่ึงแสนสำมหม่ืนเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 

 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ASP.NET (C#) 
MVC4 เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
 
วันจันทร์ ที่ 4 กุมภำพันธ์  2556  
1. The Big Idea  
2. Your first MVC Application  
3. The MVC Pattern  
4. Essential Language Features 
5. Working with Razor  
 
วันอังคำรที่ 5 กุมภำพันธ์ 2556 
6. Essential Tools for MVC  
7. Sports Store: A Real Application  
8. Sports Store: Navigation  
9. Sports Store: Cart  
10. Sports Store: Admin 
 
วันพุธที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556 
11. Sports Store: Security and Finishing Touches  
12. Overview of MVP Projects  
13. URL Routing  
14. Advanced Routing Features  
15. Controllers and Actions 
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภำพันธ์ 2556 
16. Filters  
17. Controller Extensbility  
18. Views  
19. Helper Methods  
20. Templated Helper Methods 
 
วันศุกร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2556  
21. URL and Ajax Helper Methods 
22. Model Binding  
23. Model Validation  
24. Bundles and Display Modes  
25. Web API  
26. Deployment 
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หลักสูตรฝึกอบรม  ASP.NET (C#) MVC4 
 

4 กุมภาพันธ์ 2556  เนื้อหา  
8.30 - 10.30 1. The Big Idea  

2. Your first MVC Application  
10.30 - 12.00 3. The MVC Pattern  
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 4. Essential Language Features 
14.30 - 16.30 5. Working with Razor  
 5 กุมภาพันธ์ 2556 เนื้อหำ  
8.30 - 10.30 6. Essential Tools for MVC  

7. Sports Store: A Real Application  
10.30 - 12.00 8. Sports Store: Navigation  
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 9. Sports Store: Cart  
  10. Sports Store: Admin 
6 กุมภาพันธ์ 2556 เนื้อหำ  
8.30 - 10.30 11. Sports Store: Security and Finishing Touches  

12. Overview of MVP Projects  
10.30 - 12.00 13. URL Routing  
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 14. Advanced Routing Features  
14.30 - 16.30 15. Controllers and Actions 
7 กุมภาพันธ์ 2556 เนื้อหำ  
8.30 - 10.30 16. Filters  

17. Controller Extensbility  
10.30 - 12.00 18. Views  
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 19. Helper Methods  
14.30 - 16.30 20. Templated Helper Methods 
8 กุมภาพันธ์ 2556 เนื้อหำ  
8.30 - 10.30 21. URL and Ajax Helper Methods 

22. Model Binding  
10.30 - 12.00 23. Model Validation  
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 24. Bundles and Display Modes  

14.30 – 16.30  25. Web API  
26. Deployment 
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กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  23  คน 
2. ความรู้ความเข้าใจ 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85 % 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85% 

วิธีกำรประเมิณ 
1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมิณโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับงานบริหารองค์กร งานบริการ และงาน
จัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
3. เพิ่มประสิทธิภาพจากการเข้าถึงข้อมูลได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศ Intranet และ 

Extranet บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างครบถ้วนบุคลากรในองค์กรมีช่อง 
ทางเพิ่มในการท างานร่วมกันสะดวกไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร ASP.NET (C#) MVC4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4- 8 กุมภาพันธ์ 2556   
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  23  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  130,700 บาท  เป็นเงินค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานจริง  
130,700 บำท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  84,000  บาท   
   ค่าใช้สอย  33,600  บาท 
   ค่าวัสด ุ   13,100  บาท 
   รวม           130,700  บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.35  คิดเป็นร้อยละ  90.29   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   23  คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำ

ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1  ด้ำนวิทยำกร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่
ใน   ระดับ  มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.55  คิดเป็นร้อยละ 91.01  
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  88.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.72  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.52 หรือคิดเป็นร้อยละ  90.29    
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2556 

หลักสูตร  ASP.NET (C#) MVC4 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ASP.NET 
(C#) MVC4 ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  
23  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลยั 
จ านวน    23   คน   คิดเปน็ร้อยละ   100   ของผู้เขา้อบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพื่อการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด 
แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร ASP.NET (C#) MVC4 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  23  คน 

 
ตำรำงที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 20 86.96% 
               หญิง 3 20% 

 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2556 

หลักสูตร  ASP.NET (C#) MVC4 
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ตำรำงที่  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. การเตรียมตัวและ
ความพร้อมของวิทยากร  

13.00  (56.52%) 10.00  (43.48%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.30%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหา
ได้ชัดเจนและตรงประเด็น  

16.00  (69.57%) 7.00  (30.43%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.70  (93.91%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

11.00  (47.83%) 12.00  (52.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.57%) มาก 

 4. สามารถตอบค าถามได้
ตรงประเด็น  

15.00  (65.22%) 8.00  (34.78%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.65  (93.04%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมีจ านวน
เพียงพอเหมาะสม  

13.00  (56.52%) 10.00  (43.48%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.30%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

8.00  (34.78%) 15.00  (65.22%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.35  (86.96%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.55 (91.01%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองนี้ก่อนการอบรม  

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 23.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองนี้หลังการอบรม  

23.00  (100.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 5.00  (100.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.00 (80.00%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์        
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได ้ 

15.00  (65.22%) 8.00  (34.78%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.65  (93.04%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงาน
ได้  

10.00  (43.48%) 13.00  (56.52%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.70%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์ 

12.00  (52.17%) 11.00  (47.83%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.43%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด  
     

4.53 (90.72%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้า
หน้าทีัั  

10.00  (43.48%) 13.00  (56.52%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.70%) มาก 

 2. การประสานงาน 
อ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่ 

14.00  (60.87%) 9.00  (39.13%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.61  (92.17%) 
มาก
ที่สุด 
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 3. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม  

14.00  (60.87%) 9.00  (39.13%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.61  (92.17%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการ
ฝึก มีความเหมาะสม  

12.00  (52.17%) 11.00  (47.83%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.43%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการ
อบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

13.00  (56.52%) 10.00  (43.48%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.30%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพึงพอใจใน
การอบรมครั้งนี้  

8.00  (34.78%) 15.00  (65.22%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.35  (86.96%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.52 (90.29%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

การเริ่มต้น พัฒนาโปรแกรมASP.NET MVC 4 เพื่อจัดการข้อมูลผ่าน EF(Entity Framework) 

ท ำไดไ้ด้ง่ำยมำก 
ด้วย 3 ขั้นตอน 

1. สร้ำง โปรเจ็กต์ 
2. สร้ำง Model 
3. สร้ำง Controller 

ดังนี้ 

 1. สร้ำงโปรเจ็กต์ 

1. สร้างโปรเจ็กต์ ด้วย ASP.NET MVC 4 Web Application 

 

  

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image.png
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2. เลือกเทมเพลต Internet Allication กด OK 

 

…แล้วรอสักครู่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image1.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image2.png
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3. คุณจะเจอหน้าจอแรก HomeController.cs (ซึ่งไม่กล่าวถึง) 

 

 2. สร้ำง Model 

4.สร้าง EF ชี้ไปยังฐานข้อมูล ของคุณโดยคลิก ขวา บนโฟลเดอร์ Model => Add = >New Item… 

 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image3.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image4.png
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5. พิมพ์ Entity ในช่อง Search เลือกพิมพ์ชื่อ แล้วกด OK 

 

  

6. เลือกสร้าง Model จากฐานข้อมุล … 
สร้าง Connection คลิก New Connection… 

 

 

 

 

 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image5.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image6.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image7.png
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7. 

 

  

8. เลือกตาราง…กด Finish คุณจะได้ Model ดังรูป 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image8.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image9.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image10.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image11.png
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3. สร้ำง Controllers 

9. คลิกขวา บนโฟลเดอร์ Controller => Add = > Controller… 

 

  

10.ตั้งชื่อ Controller เป็น ProductController เลือก Template… เลือก Model class… 
เลือก Data context class… 
แล้วกดปุ่ม Add 

 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image12.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image13.png
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11. เมื่อสร้าง ProductController เรียบร้อยมันจะสร้าง View ให้ทันทีพร้อมโค้ดในการจัดการข้อมูล ให้
พร้อม 

 

… 

 

  

 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image14.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image15.png
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4. เพิ่มเมนู 

12. ไปที่โฟลเดอร์ Shared…เปิดไฟล์ _Layout.cshtmlแล้วเพิ่มบรรทัด… 
<li>@Html.ActionLink(“Product”, “Index”, “Product”)</li> 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image16.png
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5. ทดสอบโปรแกรม 

13. คลิกเมนู Productคุณจะเห็นรายการ ข้อมูล Product… 

 

  

14.เมื่อกด Edit สามารถแก้ไขข้อมูลทันที…เมื่อกด Detail จะแสดงรายการ ของแถวนั้น ในหน้า Detail… 

 

  

 

 

 

 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image17.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image18.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image19.png
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15.คุณสามารถเพิ่ม Style Sheetเพื่อจัดรูปแบบ แสดงข้อมูลให้ดู สวยงามขึ้น ได้โดยไปที่โฟลเดอร์ 
Content แล้วเปิดไฟล์ Site.cssคุณจะแก้ไข ของเดิม หรือแปะ เข้าไปใหม่ ได้แปะเข้าไปใหม่ 
ในบรรทัดสุดท้าย ด้วย css นี้ 

/*gridtable*/ 
table.gridtable { 
font-family: Tahoma,verdana,arial,sans-serif; 
font-size:11px; 
color:#333333; 
border-width: 1px; 
border-color: #666666; 
border-collapse: collapse; 
} 

table.gridtable th { 
border-width: 1px; 
padding: 8px; 
border-style: solid; 
border-color: #666666; 
background-color: #dedede; 
} 
table.gridtable td { 
border-width: 1px; 
padding: 8px; 
border-style: solid; 
border-color: #666666; 
background-color: #ffffff; 
} 
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ไปที่ View ก าหนด Style ลงไป 

 

  

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image20.png
http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image21.png
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รันโปรแกรม ใหม่อีกครั้ง 
หน้าจอ จากแตกต่างไป…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://janawat.files.wordpress.com/2013/02/image22.png
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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