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รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร Building AngularJS Application โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัด
ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ มีผู้เข้าอบรม 25 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 144,700 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี    
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60  การประเมิน
วิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.73 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  คิดเป็น
ร้อยละ 100 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.47   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.44  หรือคิดเป็นร้อยละ  88.80 

 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 
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 การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล หลักสูตร Building AngularJS Application โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเสริม ให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  144,700  บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  25  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
210,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่ำตอบแทน        84,200    บำท    
   ค่ำใช้สอย               35,700       บำท    
   ค่ำวัสดุ        25,000   บำท 
   รวม               144,700   บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         มี
ค่ำเฉลี่ย 4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.73 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ  100 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.47   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.44  หรือคิดเป็นร้อยละ  88.80 
 
 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. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 

1.3 กิจกรรมกำรฝึกอบรมหลักสูตร Building AngularJS 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 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพและน ำไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                              สู่ความเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ที่  4 มีระบบบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
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  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 
AngularJS (แองกูล่าร์ เจเอส) คือ Web Application Framework ในฝั่งลูกข่าย ส าหรับสร้าง  

Single Page Application ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพดี เหมาะกับการน ามาใช้เชื่อมต่อกับ service ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
เช่น ASP.NET MVC, ASP.NET Web API รวมถึง service framework ใดๆ ก็ตามที่เป็น HTTP service   

AngularJS เป็น JavaScript framework ที่ใช้สร้าง JavaScript Application ที่เป็น MVC  
pattern และด้วยคุณสมบัติ Two-ways Data Binding จะช่วยลดปริมาณโค้ด JavaScript ได้อย่างมากมาย ได้
โค้ดที่ชัดเจนและ maintain ง่าย แม้แต่โค้ดที่เขียนด้วย jQuery ก็แทบไม่ต้องมีอีกเลย โดยสรุป AngularJS จะท า
ให้เราสร้างเว็บเพจที่ซับซ้อนได้โดยโค้ดที่น้อยและใช้เวลาพัฒนาน้อยลง การเรียนรู้ AngularJS ที่มีสิ่งที่ต้องศึกษา
มากมาย และซับซ้อนเข้าใจไม่ง่ายนัก แต่ส าหรับหลักสูตร 5 วันได้ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ผู้เรียนจะได้รับการ
อธิบายและเรียนรู้ตามล าดับ ในหัวข้อที่ส าคัญจ าเป็น และใช้มากที่สุดก่อน เหมาะกับผู้เริ่มต้น จะสามารถเข้าใจ
และน าไปสร้าง Web application จนถึงขั้นติดต่อกับ service และฐานข้อมูลจริงในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยสามารถ
ฝึกฝนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองตลอดการเรียน  ท าให้ได้เรียนรู้การใช้ภาษา TypeScript ในระดับเริ่มต้น ในการ
น าไปใช้งานร่วมกับ AngularJS ผู้เรียนจะเห็นภาพว่า TypeScript จะมีประโยชน์ในงานพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่ 
และท าให้ JavaScript มีความเป็น Object-Oriented ได ้

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาแบบ Test-Driven Development (TDD) หรือ 
Test-First ซึ่งเราจะใช้ JavaScript Unit Testing Framework ที่ชื่อว่า Jasmine ร่วมกับ AngularJS ด้วยท าให้
ได้รู้จัก built-in directives ที่ใช้บ่อย เช่น ng-bind, ng-repeat, ng-class, ng-include และอ่ืนๆ อีกมากมาย    
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะจากการปฏิบัติ จริง ในระดับที่น าไปใช้งานได้แบบ    
end-to-end  

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการฯ จึงจัดโครงการอบรม 
ขึ้นเป็นหลักสูตร Building AngularJS Application เพ่ือให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีความสามารถทางด้านการ
พัฒนาโปรแกรม บนเว็บไซต์ เพ่ือให้มีทักษะในการพัฒนางานและน ามาปรับใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงาน
มีประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึนและสามารถท าให้องค์กรของเรามีความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี
ได้สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเว็ปไซต์ได้อย่างมีคุณภาพ  
2. ยกระดับความรู้ ทักษะของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมเว็ปไซต์ให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 

กลุ่มเป้ำหมำย  ผู้เข้ำอบรม 25 คน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 25 คน 
กรรมการ จ านวน      7     คน 
วิทยากร จ านวน      2     คน 
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สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2558 รวม 5 วัน 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
งบประมาณ      144,700 บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2559 

1. ค่ำตอบแทน    84,000  บำท 
     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200 บาท x 2 คน )   
2. ค่ำใช้สอย            35,700  บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  34 คน) 

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

 3.   ค่ำวัสดุ            25,000  บำท                  
    รวมทั้งสิ้น   144,700 บำท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 

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 าร่างและรายละเอียด
โครงการฯ 

            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

5.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
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หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
รำยละเอียดกำรฝึกอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application 
 วันที่ 1 

เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 
 

8.30 – 12.00 น. 
 Basic of the World-Wide-Web and Applications 
 ASP.NET MVC versus Web Forms 
 At the heart of MVC 

12.00 – 13.00 น. พักกลำงวัน 
 

13.00 – 16.30 น. 
 Create a new page and navigation 
 Create a page with Form Submitting 
 Client-side Validation 
 Razor Syntax 

 วันที่ 2 
เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 

 
8.30 – 12.00 น. 

 Creating Models 
 Unit Testing 
 Bundling Styles and Scripts 

 
12.00 – 13.00 น. พักกลำงวัน 

 
13.00 – 16.30 น. 

 Entity Framework Code First 
 Generate PDF Report 
 Using ActionResult 

 
 
วันที่ 3 

เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 
 

8.30 – 12.00 น. 
 Using ActionResult (Continued) 
 Validation in Model and Controller 

 
12.00 – 13.00 น. พักกลำงวัน 

 
13.00 – 16.30 น. 

 Using Front-End Framework 
 ASP.NET MVC Routing 
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วันที่ 4  
เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 

 
8.30 – 12.00 น. 

 Doing Ajax with jQuery 
 Display and Editor Template 

12.00 – 13.00 น. พักกลำงวัน 
 

13.00 – 16.30 น. 
 Getting Started with Angular 
 Programming with TypeScript 

 
 
วันที่ 5  

เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 
 

8.30 – 12.00 น. 
 Doing Ajax with Angular 
 Angular and Service from ASP.NET MVC 

 
12.00 – 13.00 น. พักกลำงวัน 

 
  13.00– 16.30 น. 

  Angular Form Validation 
 Completing Workshop Application 
 

 
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 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

3. บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรเพ่ือในการเข้าสู่อาเซียน 
 
กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
หลักสูตร Building AngularJS Application โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน 25  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ 144,700  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 144,700 บาท     
ประกอบด้วย (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   ค่ำตอบแทน       84,000    บำท    
   ค่ำใช้สอย              35,700       บำท    
   ค่ำวัสดุ        25,000   บำท 
   รวม               144,700   บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูโซนระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ  90.00   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  25  คน 
 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.35 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.70  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.56    
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในระดับสำกล ประจ ำปี 2559 
หลักสูตร  Building AngularJS Application 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร Building AngularJS Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกร   
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล ประจ ำปี 2559  

หลักสูตร  Building AngularJS Application 
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โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Building AngularJS Application 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 20 80% 
 หญิง 5 20% 
อำยุงำน   
 0-3 ปี 15 60% 
 4-8 ปี 5 20% 
 9-15 ปี 5 20% 
 16-20 ปี 0 0% 
 20 ปี ข้ึนไป 0 0% 
กำรศึกษำ   
 ปวส. 0 0% 
 อนุปริญญา 0 0% 
 ปริญญาตร ี 20 80% 
 ปริญญาโท 5 20% 
 ปริญญาเอก 0 0% 
สถำนะ   
 อาจารย ์ 0 0% 
 บุคคลากรสายสนับสนุน 25 100% 
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ตำรำงที่ 2 กำรประเมินตนเองของผู้รับกำรอบรมต่อควำมคิดเห็นด้ำนกำรอบรม 
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 มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ประเด็นควำม
คิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำกที่สุด 
(ร้อยละ) 

มำก 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร        
 1. การเตรียมตัว
และความพร้อม
ของวิทยากร 

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 

 2. สามารถอธิบาย
เนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น 

13.00  (52.00%) 12.00  (48.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.40%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่
เหมาะสม เข้าใจ
ง่าย 

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 

 4. สามารถตอบ
ค าถามได้ตรง
ประเด็น 

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. วิทยากรมี
จ านวนเพียงพอ
เหมาะสม 

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 

 6. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยายเหมาะสม 

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      4.49 (89.73%) มาก 
ด้ำนควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 

       

 1. ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องนี้ก่อน
การอบรม 

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
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

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 
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รวมทั้งหมด      3.48 (69.60%) 
ปาน
กลาง 

ด้ำนกำรน ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน ์

       

 1. น าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

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 

 2. สามารถให้
ค าปรึกษา แนะน า
แก่เพื่อนร่วมงานได ้

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. มีความมั่นใจ
การน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน ์

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 

รวมทั้งหมด      4.57 (91.47%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ        
 1. การให้บริการ
ของเจ้าหน้าทััี 

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. การ
ประสานงาน 
อ านวยความ
สะดวกของ
เจ้าหน้าท่ี 

8.00  (32.00%) 17.00  (68.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.32  (86.40%) มาก 

 3. สถานท่ีสะอาด
และมีความ
เหมาะสม 

9.00  (36.00%) 16.00  (64.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.36  (87.20%) มาก 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์
ในการฝึก มีความ
เหมาะสม 

8.00  (32.00%) 17.00  (68.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.32  (86.40%) มาก 

 5. ระยะเวลาใน
การอบรม/สมัมนา
มีความเหมาะสม 

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. ท่านมีความพึง
พอใจในการอบรม
ครั้งนี ้

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 

รวมทั้งหมด      4.44 (88.80%) มาก 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

1. AngularJS ท าให้การพัฒนาเว็บไซต์มีประสิทธภิาพขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกข้ึน 

2. AngularJS จริงๆ แลว้ ก็เป็น javascript framework ตัวหนึ่ง ซึ่งในความท่ีมันเป็น framework ก็หมายความ
ว่า มันรวบรวมและสรา้งชดุค าสั่งก่ึงส าเรจ็รูปไวใ้ห้เราใช ้โดยเราไม่ต้องไปกังวลหรือเข้าใจความซับซ้อนเบื้องหลัง 
เราแค่ต้องรู้ว่า framework มีอะไรให้ใช้บ้าง และจะใช้งานมันได้อย่างไรให้เกิดประโยชนต์่อสิ่งที่เราต้องการสูงสุด 

3. AngularJS ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย javascript ล้วนๆ จึงท าให้การน า AngularJS ไปใช้งาน ไม่จ าเป็นต้องร้องขอ 
library อ่ืนๆ มาร่วมด้วย AngularJS สามารถท างานได้ด้วยตัวมันเองกับแทบทุก browser นอกจากนั้น ดว้ยความ
ที่ AngularJS เขียนบน javascript ปกติ ก็ส่งต่อความสามารถในการท างานร่วมกับ libraries ที่เรานิยมใช้ยี่ห้อ
อ่ืนๆ ได้อย่างไม่มีปัญหาอีกด้วย เช่น AngularJS สามารถท างานรว่มกับ Jquery, Mootools, EmberJS หรือ 
BackboneJS ได้อย่างแนบเนยีบ ไม่มีข้อขัดแย้ง 

4. AngularJS และแม้แต่ javascript framework ใดๆ ในทุกวันนี้ ลว้นแล้วแต่โฟกัสไปที่การพัฒนา dynamic 
page / real-time interactive page ซึ่งหมายถึงท าให ้HTML จากเดิมท่ีแสดงผลแบบคงท่ีหรือ static สามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้ทันที สามารถดึงข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลได้ในทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า เหล่านี้เปน็
ความสามารถเชิง dynamic ที่ javascript มีบทบาทส าคญัอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม AngularJS ก็ได้ก้าวไปไกล
กว่า framework อ่ืนๆ ที่ผมเคยเห็นและเคยใช้มา เพราะ AngularJS โฟกัสเรื่อง dynamic และเรื่อง 
extensibility ด้วย เจ้า extensibility หรือความสามารถในการพัฒนาต่อยอด ความสามารถในการขยับขยาย
ความสามารถในการท างานไดง้่ายตามท่ีใจนักพัฒนาต้องการ นัน่คือสิ่งที่ผมได้รับจาก AngularJS เพราะผมสามารถ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมสิ่งที่ผม application ของต้องการจริงๆ ได ้โดยใช้ความสามารถที่ AngularJS มี
ให้ 

5. MVW หรือ Model-View-Whatever -AngularJS เปลีย่นแปลงนยิามแนวคิดท้ังในเชงิทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง 
MVC ไป เดิมทีรูปแบบ MVC หรือ Model-View-Control นั้นสามารถพลิกตลบ แปลผนั หรือออกแบบการท างาน
ของตัวอักษร 3 ตัวนี้ได้หลากหลายรูปแบบเหลือเกิน แต่อยา่งไรก็ตาม แนวคิดหลักในโครงสร้างการท างานก็ยังเป็น
ส่วนของ view-data(model)-และผู้ควบคุม flow การท างาน AngularJS จึงน าเสนอ MV* หรือ MVW คุณจะเอา 
AngularJS ไปพัฒนาในรปูแบบหรือ pattern ใดๆ ก็แล้วแตคุ่ณจะเรียก แล้วแต่คุณจะท าเถอะ เพราะ AngularJS 
รองรับการท างานแบบนัน้ได ้

6. 2 ways data binding หรือการเชื่อมโยงข้อมูลจาก data-model มายังฝั่ง view และการน าข้อมูล+เหตุการณ์
ต่างๆ จากฝั่ง view กลับยังไปฝั่ง flow และ data-model เป็นกระบวนการหลักท่ีส าคัญมากๆ หากนักพัฒนา
ต้องการท าหน้าเว็บไซต์ให้มีการปฏสิัมพันธ์กับผู้ใชแ้บบ real-time โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า หรือไม่ต้อง refresh สิ่ง
ที่ผมกล่าวมานี ้เขาเรียกมันวา่ การท าสปา SPA แต่ไม่นวดนะครับ แต่มันย่อมาจาก Single Page Application 
หรือแอพพลิเคชันหน้าเดยีว ทีไ่ม่ต้อง refresh หน้าเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลทุกครั้ง SPA กล่าวถึงความสามารถของ
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การท างานในหน้าเดยีวได้ทุกอย่างเลย มันช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งานครบั ตวัอย่างเชน่ Google drive 
พวก word, exel, powerpoint ที่เราท างานได้ท้ังหมดเหมอืนเราใชโ้ปรแกรม โดยไม่รู้สึกว่าอยู่บนเว็บไซตเ์ดิมๆ ที่
ต้องมาคอยกดปุ่มต่างๆ แลว้รอมันโหลดใหม่ซ้ าๆ ซากๆ และ AngularJS ท าให้เราสรา้ง SPA ได้อย่างง่ายดาย
เหลือเกนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตร Building AngularJS Application 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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ASP.NET MVC∨ ersus Web Forrrns

At the heart of Mvc
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Create a new page and navigation

Create a page with Form Submitting

CLient-side VaIidation

Razor Syntax

Lつ a■ ■■8attLOunИ ana口、

,あ

8.30-12.001」 .

Creating Models

Unit Testing

Bundling Styles and Scripts
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Entity Framework Code

Generate PDF Report

Using ActionResult
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Programming with TypeScript
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