
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

สําหรับบคุลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีงบประมาณ 2562 

 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับ
โลก ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์จึงมีส่วนสําคัญอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การจัดทดสอบวัดระดับ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการให้บริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้มีทักษะ ตามสมรรถนะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากร มจธ. (KMUTT Computer Competency) ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็น
สมรรถนะหลัก 3 หมวด คือ การประมวลผลคํา (Word Processing) การนําเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia 
Presentations) และการสร้างตารางงาน (Spreadsheet) พร้อมเกณฑ์คะแนนบรรทัดฐาน (Baseline) ที่
เหมาะสมในแต่ละระดับ สําหรับเป็นพ้ืนฐานความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการเป็นเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรได้ทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (KMUTT 
Computer Competency) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. เพ่ือให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เป็นการช่วยพัฒนาและเสริมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ 

3. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ สามารถนําผลการทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์ฯ และผลการอบรมไปใช้
ประกอบการเลื่อนระดับตําแหน่งงานได้ถึงวันที่บุคลากรขอพิจารณาเลื่อนระดับที่ครองอยู่ 

 

บทบาทการดําเนินงาน 

1. ผู้คุมสอบ จากสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสํานักคอมพิวเตอร ์

2. วิทยากร จากสํานักคอมพิวเตอร์ 

ระยะเวลา 

1. เวลาที่ใช้ในการทดสอบรวม 3 ชม. (เฉลี่ยหมวดละ 1 ชม.) 
2. เวลาที่ใช้ในการอบรม หลักสูตรละ 3 ชม. (0.5 วัน) 



รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะฯ จํานวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
ครั้งละ 2 รุ่น ดังน้ี 

ครั้งที่ 1:  ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกป ี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะฯ หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปตามระดับใน
สมรรถนะฯ ในหลักสูตรต่างๆ ดังน้ี 

1.1. ตาราง กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 

หลักสูตรโปรแกรม ประมวลคํา  
(Word Processing) 

การนําเสนอแบบสื่อผสม  
(Multimedia 

Presentations) 

การสรา้งตารางงาน 
(Spreadsheets) ระดับ 

ระดับที่ 1  
 

21 มกราคม 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

22 มกราคม 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. 

24 มกราคม 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ระดับที่ 2  
จ1/สว1-2/พ1-3 
(แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ 2) 

21 มกราคม 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. 

23 มกราคม 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

24 มกราคม 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. 

ระดับที่ 3  
จ2-4/สว3-5/พ4 
(แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 2 และ 3) 

22 มกราคม 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

23 มกราคม 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. 

25 มกราคม 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

 

1.2. ตาราง กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 

หลักสูตรโปรแกรม  ประมวลคํา  
(Word Processing) 

การนําเสนอแบบสื่อผสม  
(Multimedia 

Presentations) 

การสรา้งตารางงาน 
(Spreadsheets) ระดับ 

ระดับที่ 1  
 

11 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

12 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. 

14 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ระดับที่ 2  
จ1/สว1-2/พ1-3 
(แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ 2) 

11 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. 

13 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

14 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. 

ระดับที่ 3  
จ2-4/สว3-5/พ4 
(แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 2 และ 3) 

12 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

13 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. 

15 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 



สถานที่  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (อาคารเรียนรวม 2 ช้ัน 1) สํานักคอมพิวเตอร์ 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรละ 35 คน ต่อ รุ่น 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  

 เฉพาะบุคลากรที่เข้าทดสอบแล้วได้ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์บรรทัดฐาน (Baseline) ในระดับตําแหน่งงาน
ที่ดํารงอยู่ และอบรมเฉพาะหลักสูตรที่สอบไม่ผ่านเท่าน้ัน 

 สามารถเข้าอบรมได้อย่างต่อเน่ืองและครบถ้วนตามเวลา 

 

วิธีการฝึกอบรม 

 รับสมัคร คัดเลือก และประสานงาน โดย สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดําเนินการอบรม โดย
สํานักคอมพิวเตอร์ โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

 

เงื่อนไขการสมัครและอบรม 

1. ผู้เข้าอบรม/ผู้บังคับบัญชา ควรตรวจสอบเนื้อหาของหลักสูตรที่จะสมัครเข้ารับอบรม/อนุมัติให้เข้าอบรม ว่า
เป็นหลักสูตรที่มีผลการทดสอบ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ฯ จากการเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

2. หน่วยงานแจ้งรายช่ือผู้เข้าอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร ไปที่สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่
กําหนดในแต่ละหลักสูตร 

3. กรณียกเลิกการจองอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน และทําหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา ไปยังสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมาเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของเวลาทั้งหมด ในกรณีมาเข้าอบรมไม่ครบตามเวลาที่
กําหนด จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางหน่วยงาน แจ้งเหตุผลความจําเป็นให้กับทางสํานักงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทราบ มิฉะน้ันจะไม่ผ่านการอบรมและถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ตามมติของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 

ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ 

 มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบและอบรมให้กับบุคลากรในคร้ังแรกของแต่ละระดับ
ที่ครองอยู่ 

 

  



การเตรียมตัวก่อนการทดสอบ/อบรม 

1. ผู้ทดสอบ/อบรม  สามารถศึกษาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (KMUTT Compute Competency) 
สําหรับบุคลากร มจธ. ตามระดับพนักงานของตนเอง รายละเอียดเพ่ิมเติมให้เข้าระบบอินทราเน็ต >> 
เอกสาร >> โครงสร้างตําแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน >> พนักงาน 
>> สมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Competency) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2. ผู้ทดสอบ/อบรม สามารถศึกษาแนวทาง (Guidelines) ของการทดสอบและแหล่งข้อมูลวิธีการใช้โปรแกรม
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://e-training.kmutt.ac.th/hrd/ นอกจากน้ีบุคลากรยังสามารถศึกษา
การใช้โปรแกรมจากสื่อออนไลน์อ่ืนๆ ได้เช่นเดียวกัน    

3. ผู้ทดสอบ/อบรม ควรฝึกปฏิบัติจริงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ตามแนวทาง (Guidelines) ที่ทาง
สํานักคอมพิวเตอร์ได้เผยแพร่ โดยควรศึกษาทุกเมนูโดยละเอียด 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้านคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (KMUTT 
Compute Competency) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. บุคลากรมีความสามารถในการใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตนเอง และ
ระบบงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. บุคลากรมีความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

การประเมิน ประเมินผลจากการทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่
ละหลักสูตร และ/หรือ จากการสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
หลังจากผ่านการอบรมไประยะเวลาหน่ึงแล้ว 

ตัวชี้วัด บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (KMUTT Compute Competency) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวัดได้จากผลการประเมินหลังการอบรมในแต่ละ
หลักสูตร จะต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  



รายละเอียดหลักสูตรทักษะคอมพิวเตอรข์องบุคลากร 

ตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) 

 

1. หลักสูตร “การประมวลผลคํา (Word Processing)” 

การประมวลผลคํา (Word Processing) ตามคําจํากัดความที่กําหนด คือ การนําคําหลาย ๆ คํามาเรียง
กันให้อยู่ใน รูปแบบที่กําหนด สามารถกําหนดจํานวนตัวอักษรในบรรทัดหรือหน้า การกั้นระยะหน้าระยะหลัง 
รวมถึงการกําหนดการสั่งพิมพ์เอกสารน้ันๆ โดยเอกสารทุกชุดที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์จะเหมือนกันทุกประการ 
ปราศจากร่องรอยของขูดลบ สามารถพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของรายงาน จดหมาย และอ่ืนๆได้ หลังจากน้ัน
จึงทําการบันทึกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้คําสั่งต่าง ๆ เข้าไปจัดการแก้ไข ดัดแปลง 
หรือเพ่ิมเติม ข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา 

โปรแกรม  Microsoft Office Word ลิขสิท ธ์ิ มจธ . เป็นโปรแกรมที่ สามารถนํามาใช้ วัดระดับ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หมวด “การประมวลผลคํา (Word Processing)” ตามสมรรถนะฯ ที่ มจธ.
กําหนดได้ 

 

คุณสมบัติของผู้เขา้อบรม 

ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ Microsoft Office และสามารถเข้าอบรมได้อย่าง
ต่อเน่ืองและครบถ้วนตามเวลา 

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการฝึกอบรม 

บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
(KMUTT Compute Competency) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหมวด “การ
ประมวลผลคํา (Word Processing)” และสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยปฏิบัติงานตามคําจํากัดความได้ 

 

หัวข้อการฝึกอบรม “การประมวลผลคํา (Word Processing) 

เป็นไปตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (KMUTT Computer Competency) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รายละเอียดเพ่ิมเติมดังเอกสาร “สมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ ฯ” 
ในระบบอินทราเน็ต)  



2. หลักสูตร “การนําเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations)” 

การนําเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations) ตามคําจํากัดความท่ีกําหนด คือ การสร้างงาน
นําเสนอผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น สไลด์การบรรยายในท่ีประชุมสัมมนา การ
นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบของสื่อผสม เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบการ
นําเสนอ และวิดีทัศน์ (Video) เพ่ือเพ่ิมสีสันในงาน ทําให้การนําเสนอมีรปูแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ 

โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ลิขสิทธ์ิ มจธ. เป็นโปรแกรมที่สามารถนํามาใช้วัดระดับ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หมวด “การนําเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations)”  ตาม
สมรรถนะฯ ที่ มจธ.กําหนดได้ 

 

คุณสมบัติของผู้เขา้อบรม 

ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ Microsoft Office และสามารถเขา้อบรมได้อย่าง
ต่อเน่ืองและครบถ้วนตามเวลา 

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการฝึกอบรม 

บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
(KMUTT Compute Competency) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหมวด “การ
นําเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations)” และสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานตามคํา
จํากัดความได้ 

 

หัวข้อการฝึกอบรม “การนําเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentations) 

เป็นไปตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (KMUTT Computer Competency) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รายละเอียดเพ่ิมเติมดังเอกสาร “สมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ ฯ” 
ในระบบอินทราเน็ต) 

  



3. หลักสูตร “การสร้างตารางงาน (Spreadsheets)” 

การสร้างตารางงาน (Spreadsheets) ตามคําจํากัดความท่ีกําหนด คือ การคํานวณและจดบันทึกโดย
แบ่งออกเป็นแถวและคอลัมน์ พิมพ์ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข ใส่สูตรที่ใช้ในการคํานวณหรือตามเงื่อนไขที่กําหนด 
เพ่ิมฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ สถิติ ตรรกศาสตร์ ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด/ตํ่าสุด และผลรวม 
สามารถนํามาจัดเรียงหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ เพ่ือลดเวลาและความผิดพลาดในการคํานวณของผู้ใช้งาน และ
แสดงรายงานต่างๆ เป็นกราฟ แผนภูมิ หรือกราฟิกในรูปแบบที่สวยงาม 

โปรแกรม  Microsoft Office Excel ลิขสิท ธ์ิ มจธ . เป็นโปรแกรมที่ สามารถนํามาใช้ วัดระดับ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หมวด “การสร้างตารางงาน (Spreadsheets)” ตามสมรรถนะฯ ที่ มจธ. กําหนด
ได้ 

 

คุณสมบัติของผู้เขา้อบรม 

ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ Microsoft Office และสามารถเขา้อบรมได้อย่าง
ต่อเน่ืองและครบถ้วนตามเวลา 

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังจากการฝึกอบรม 

บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
(KMUTT Compute Competency) สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหมวด “การ
สร้างตารางงาน (Spreadsheets)” และสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยปฏิบัติงานตามคําจํากัดความได้ 

 

หัวข้อการฝึกอบรม “การสร้างตารางงาน (Spreadsheets) 

เป็นไปตามสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (KMUTT Computer Competency) สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รายละเอียดเพ่ิมเติมดังเอกสาร “สมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ ฯ” 
ในระบบอินทราเน็ต) 

 


