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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสา รสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร Windows Sever 2008 R2 : Network Infrastructure โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา  มีความรู้  ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       มีผู้เข้าอบรม  69  
คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  113,440  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 56  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.50   คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 3.52     
คิดเป็นร้อยละ 70.36 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.86 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure     ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย   จัดขึ้นระหว่างวันที่  2-8  เม.ย.  2555ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้
ความสามารถเสริม    ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  113,440 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  69  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
130,956  บาท   ประกอบด้วย ส าหรับนักศึกษา 

   ค่าตอบแทน    67,200  บาท    
   ค่าใช้สอย    46,920 บาท    
   ค่าวัสดุ     12,797 บาท 
   รวม     126,917 บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28  คิดเป็นร้อยละ 85.60  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50  คิดเป็นร้อยละ 
90.00  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.21   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.45  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  88.99    
 
 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  Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure  ส าหรับนักศึกษา 

                   
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 านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนครได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  เพ่ือการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และสร้าง
ประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์   เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
บริหารธุรกิจ มีหลักสูตร  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการระบบสารสนเทศ  
และระบบสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีหลักสูตร  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มีหลักสูตร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แกน่ักศึกษาในเรื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขั้นสูงของมหาวิทยาลัย
ฯ  ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
จัดโครงการอบรมหลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Windows Server 2008 R2 : Network 
Infrastructure ตามโครงการยุทธศาสตร์ปี 2555 โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาสาขาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  เพ่ือให้นักศึกษาของมหาลัย มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะใน
การพัฒนาระบบ  เตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 

 
 
กลุ่มเป้าหมาย   ทั้งสิ้น  69   คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม        จ านวน     56     คน  
กรรมการ      จ านวน     11     คน 
วิทยากร       จ านวน      2     คน 

สถานที่ด าเนินงาน 
ศูนย์ การ เรี ยนรู้ ด้ วยตน เอง เท เวศร์   ส านั กวิทยบริ การและ เทคโนโลยีส ารสนเทศ         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลาด าเนินงาน     ระหว่างวันที่  2-5  เมษายน  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      126,917  บาท     (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 

1. ค่าตอบแทน    67,200    บาท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 4 วัน  x 1,200  บาท x 2 คน)   

2. ค่าใช้สอย    46,920  บาท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  69 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (8 มื้อ x 69 คน x 25 บาท)     13,800       บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (4  มื้อ x 69 คน x 120 บาท)       33,120      บาท 

3.   ค่าวัสดุ               12,797   บาท 

                รวมทั้งสิ้น    126,917  บาท     (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 

เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Windows Server 
2008 R2 : Network Infrastructure เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

วันจันทร์ ที่  2  เมษายน  2555 
 Understanding and Configuring IP 

- Understanding and Configuring Network Connection 
- Understanding IP Version4 Addressing 
- Understanding IP Version6 Addressing 

 Configuring Name Solution 
- Understanding Name Resolution in Windows Server 2008 Network 
- Deploying a DNS Server  
- Configuring DNS Client Setting  

 Configuring a DNS Zone Infrastructure 
- Creating and Configuring Zone 
- Configuring Zone Replication and Transfers 

วันอังคาร ที่  3 เมษายน  2555 
 Creating a DNS Zone Infrastructure 

- Installing a DHCP Server 
- Configuring a DHCP Server 

 Configuring IP Routing 
- Routing 

 Protecting Network Traffic with IPSes 
- Configuring IPSes 

 Connecting to Network 
- Configuring Network Address Translation 
- Configuring Wireless Networks 
- Configuring Remote Networks 

วันพุธ ที่  4 เมษายน  2555 
 Configuring Windows Firewall and Network Access Protection 

- Configuring Windows Firewall 
- Configuring Network Access Protection 

 Managing Software Updates 
- Understanding Windows Server Update Services 
- Using Windows Server Update Services 

 Monitoring Computers 
- Monitoring Event Logs 
- Monitoring Performance and Reliability 
- Using Network Monitor 
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วันพฤหัสบดี ที่  5 เมษายน  2555 
   Managing Files 

- Managing Files Security 
- Sharing Folders 
- Backup and Restoring 

Managing Printers 
- Creating and Managing Printers 

 

ก าหนดการอบรม Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure 

2 เมษายน 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Understanding and Configuring IP 

  Understanding and Configuring Network Connection 
  Understanding IP Version4 Addressing 

10.30– 12.00   Understanding IP Version6 Addressing 
Configuring Name Solution 
  Understanding Name Resolution in Windows Server 2008 Network 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 – 14.30   Deploying a DNS Server  

  Configuring DNS Client Setting 
14.30 – 16.30 Configuring a DNS Zone Infrastructure 

  Creating and Configuring Zone 
  Configuring Zone Replication and Transfers 

3 เมษายน 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Creating a DNS Zone Infrastructure 

  Installing a DHCP Server 
  Configuring a DHCP Server 

10.30 – 12.00 Configuring IP Routing 
  Routing 
Protecting Network Traffic with IPSes 
  Configuring IPSes 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 Connecting to Network 

  Configuring Network Address Translation 
  Configuring Wireless Networks 

14.30 – 16.30   Configuring Remote Networks 
4 เมษายน 2555 เนื้อหา 
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8.30 – 10.30 Configuring Windows Firewall and Network Access Protection 
  Configuring Windows Firewall 
  Configuring Network Access Protection 

10.30 – 12.00 Managing Software Updates 
  Understanding Windows Server Update Services 
  Using Windows Server Update Services 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 – 14.30 Monitoring Computers 

  Monitoring Event Logs 
14.30  - 16.30   Monitoring Performance and Reliability 

  Using Network Monitor 
5 เมษายน 2555 เนื้อหา 

8.31 – 10.30 Managing Files 
  Managing Files Security 

10.31 – 12.00   Sharing Folders 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

14.0 – 14.30    Backup and Restoring 

14.31  - 16.30 Managing Printers 
  Creating and Managing Printers 

 

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

3.50 
5. ตัวชี้วัดด้านเวลา การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนักพัฒนาระบบเครือข่ายที่มีความสามารถ เพ่ือ
ประปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 

2. เพ่ิมศักยภาพให้แก่นักศึกษา  ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. ยกระดับมาตรฐานด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย ของนักศึกษาให้มีความสามารถทัดเทียม

กับต่างประเทศ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตร  Windows Server 2008 R2 : 
Network Infrastructure ระหว่างวันที่  2-5  เม.ย.  2555 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้ เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  จ านวน  56  คน 

1.2 งบประมาณที่ได้รับ  126,917 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  
126,917บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    67,200  บาท    
   ค่าใช้สอย    46,920 บาท    
   ค่าวัสดุ     12.797 บาท 
   รวม     126,917 บาท 

1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ  90.00   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   56  คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่
ใน   ระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.28  คิดเป็นร้อยละ 85.60   
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นร้อยละ 70.36 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.86  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.45 หรือคิดเป็นร้อยละ  88.99    
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร 
Accessing the WAN   ระหว่างวันที่  2-5 เม.ย. พ.ค. 55 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักศึกษา จ านวน  56  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    56   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 Flash On Web 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  56  คน 

 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 24 42.86% 
               หญิง 32 57.16% 

 

 

 

 

 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure 
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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 
ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
มากที่สุด 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้านวิทยากร 
       

1. การเตรียมตวัและความพร้อมของ
วิทยากร  

18.00  (32.14%) 35.00  (62.50%) 3.00  (5.36%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.27  (85.36%) มาก 

2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น  

13.00  (23.21%) 39.00  (69.64%) 3.00  (5.36%) 1.00  (1.79%) 0.00  (0.00%) 4.14  (82.86%) มาก 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย  18.00  (32.14%) 36.00  (64.29%) 2.00  (3.57%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.29  (85.71%) มาก 
4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเดน็  21.00  (37.50%) 33.00  (58.93%) 2.00  (3.57%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.34  (86.79%) มาก 
5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม  

23.00  (41.07%) 29.00  (51.79%) 4.00  (7.14%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.34  (86.79%) มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม  

24.00  (42.86%) 28.00  (50.00%) 2.00  (3.57%) 1.00  (1.79%) 1.00  (1.79%) 4.30  (86.07%) มาก 

Total  
     

4.28 (85.60%) มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 

       
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งนีก้่อน
การอบรม  

5.00  (8.93%) 13.00  (23.21%) 10.00  (17.86%) 7.00  (12.50%) 21.00  (37.50%) 2.54  (50.71%) 
ปาน
กลาง 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งนี้หลัง
การอบรม  

30.00  (53.57%) 24.00  (42.86%) 2.00  (3.57%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

Total  
     

3.52 (70.36%) มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

       
1. น าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้ 

20.00  (35.71%) 35.00  (62.50%) 1.00  (1.79%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.34  (86.79%) มาก 

2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได ้ 

25.00  (44.64%) 30.00  (53.57%) 1.00  (1.79%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.57%) มาก 

3. มีความมัน่ใจการน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน ์ 

24.00  (42.86%) 31.00  (55.36%) 1.00  (1.79%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.41  (88.21%) มาก 

Total  
     

4.39 (87.86%) มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 

       
1. การให้บรกิารของเจ้าหน้าทีัั  27.00  (48.21%) 25.00  (44.64%) 4.00  (7.14%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.41  (88.21%) มาก 
2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่ 

26.00  (46.43%) 24.00  (42.86%) 6.00  (10.71%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.36  (87.14%) มาก 

3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม  

30.00  (53.57%) 26.00  (46.43%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.54  (90.71%) 
มาก
ที่สุด 

4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝกึ มีความ
เหมาะสม  

26.00  (46.43%) 29.00  (51.79%) 1.00  (1.79%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (88.93%) มาก 

5. ระยะเวลาในการอบรม/สมัมนามี
ความเหมาะสม 

28.00  (50.00%) 25.00  (44.64%) 3.00  (5.36%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (88.93%) มาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี ้ 

29.00  (51.79%) 26.00  (46.43%) 1.00  (1.79%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

Total  
     

4.45 (88.99%) มาก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ปกป้องข้อมูลด้วยบริการแบ็กอัพพื้นฐานใน Windows Server 2008 R2 
การปกป้องข้อมูลเป็นงานที่ส าคัญส าหรับ IT Professional อย่างเราๆ ซึ่งมีวิธีในการแบ็กอัพ

มากมายไม่ว่าจะเป็นเทปหรือฮาร์ดดิสก์ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานนั้นๆ โดยธุรกิจส่วนใหญ่จะมีงบประมาณที่ต้อง
จ่ายเพิ่มเติม ส าหรับ Full-featured หรือดซลูชั่นจาก 3-rd party แต่ส่วนน้อยที่จะเลือกการแบ็กอัพฟรีๆ 
ที่ Microsoft มีให้หันกลับมาดูเครื่องมือฟรีๆที่อยู่ใน Windows Server 2008 R2 ที่ผมจะแสดงให้ดูด้วย
วิธีง่ายๆ ถึงแม้ว่าคุณจะใช้งาน 3-rd party อยู่แล้ว ซึ่งวิธีนี้อาจจะช่วยคุณให้ทราบถึงวิธีที่ง่าย, สะดวกมาก
ขึ้น มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานแบ็กอัพแบบใหม่ จะไม่สามารถจัดการแบ็กอัพที่สร้างขึ้นด้วย 
NTBackup 

Installation Essentials 

ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งฟีเจอร์แบ็กอัพ เพราะว่าไม่ได้มีการก าหนดค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรก คลิกที่ Add 
Features Wizard ใน Server Manager และ เลือก Windows Server Backup Features (Figure 1).
หลังจากนั้นผมจะใช้ Windows PowerShell เพ่ือใส่ Sub-Feature ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป อีก
ทั้งคุณยังใช้ คอมมานต์ไลน์ ServerManagerCMD.exe ซึ่งถูกติดตั้งใน C:\ servermanagercmd –
install backup-features 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 เลือก Add Features Wizard เพื่อท่ีจะติดตั้ง Windows Server Backup Features 
และ Command-Line Tools.  

ขั้นถัดไปคือการระบุสถานที่ส าหรับการแบ็กอัพ โดยที่คุณสามารถแบ็กอัพไฟล์ที่เน็ตเวิร์กแชร์ , 
หรือฮาร์ดดิสก์ ตึคุณไม่สามารถแบ็กอัพไปยังเทปได้ แต่คุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง USB ฮาร์ดดิสก์ที่ราคา

http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/ntbackup_command.mspx?mfr=true
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ไม่แพง อย่างไรก็ตามมีปัจัยบางอย่างที่คุณจะต้องพิจารณา   Windows Backup อาจจะท าให้ค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน และไม่มีการสร้างไฟล์ .zip ให้ ต้องอย่าลืมว่าไฟล์ที่มีการแบ็กอัพจะมากขึ้นไม่ใช่ คุณแบ็กอัพ 100 
KB จะได้ต้องการแค่ 100 KB ซึ่งอาจมากกว่า  เมื่อมีการแบ็กอัพ ในเน็ตเวิร์กแชร์ คุณต้องพึงระวังในการ
เข้าถึงไฟล์ (file-level access) เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการแบ็กอัพ เช่นกันถ้ามีการแบ็ก
อัพในเน็ตเวิร์กแชร์เดียวกัน การแบ็กอัพครั้งล่าสุดจะถูกเขียนทัยการแบ็กอัพก่อนหน้านี้ ซึ่งวิธีแก้ไขง่ายๆ
คือสร้างซับโฟลเดอร์ในแต่ละการแบ็กอัพ โดยที่วิธีนี้สามารถน าไปใช้เวลาคุณแบ็คอัพในฮาร์ดดิสก์ลูก
เดียวกันประโยชน์อย่างหนึ่งส าหรับการแบ็กอัพโดยใช้ Windows Backup จะสร้างไฟล์ .vhdให้เพ่ือเก็บ
รวมรวมข้อมูลที่แบ็กอัพทั้งหมด เมื่อคุณท าการระบุสถานที่จัดเก็บไฟล์ Windows Backup จะสร้าง top-
level folder ที่เรียกว่า WindowsImageBackupโดยโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างนั้นจะมีการจัดแบ่งเวอร์ชั่นโดย 
ใช้วันที่ เช่น “Backup 2010-05-01 172606” ซึ่งภายในโฟลเดอร์จะมีแบ็กอัพไฟล์และไฟล์ .vhd ซึ่งคุณ
สามารถ mount ไฟล์ .vhdใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ได้ หรือจะจัดเก็บไว้ใน 
External Harddisk หรือสื่อบันทึกอ่ืนๆก็เช่นเดียวกัน  วิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดคือการใช้ฮาร์ดดิสก์ส ารองทั้ง 
ภายในและภายนอกผ่าน USB หรือ FireWire ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการแบ็กอัพ ซึ่งตัวไดร์ฟสามารถที่
จะฟอร์แมตหรือซ่อนไดร์ฟได้ทันที ซึ่งสามารถขยายขนาดได้ถึง 2 TB 

การใช้ Window Backup  

Windows Backupมีจุดประสงค์ในการปกป้องเซิร์ฟเวอร์แบบครบวงจร คุณสามารถเปิดใช้งาน
ตารางเวลาส าหรับการแบ็กอัพไฟล์และสถานะของระบบ หรือเวลาในการกู้คืนระบบ Microsoft จะถือว่า
คุณก าหนดหนึ่งตารางเวลาในแต่ละวัตถุประสงค์ของงานหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows Backup คลิก
ขยาย Storage node ใน Server Manager และเลือก Windows Server Backup ใน Action pane 
เลือก “Backup Schedule” ซึ่งจะเริ่มการท างาน Backup Schedule Wizard ต่อจากนั้น คลิก Next 
ในหน้าต่าง Getting Started   ในระหว่างขั้นตอนที่สอง คุณต้องระบุการแบ็กอัพที่ต้องการ ลองคลิก 
Complete Server Backup ซึ่งคุณสามารถสร้างการแบ็กอัพที่ก าหนดเองและเลือกไฟล์และสถานะของ
ระบบที่ ต้องการ ผมจะแสดงในการท า Quick Backup ในล าดับต่อไป แต่ตอนนี้ให้คุณเลือก Complete 
Server Backup  ในขั้นตอนที่สาม คุณต้องเลือก Backup task ส าหรับการเรียกใช้งาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 
จะเลือก Single Backup ซึ่งเพียงพอต่อการแบ็กอัพ แต่คุณสามารถรันมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน ถ้าคุณ
ก าลังแบ็กอัพไฟล์ที่ส าคัญ ทางเลือกนี้จะเป็นวิธีที่ดีทีเดียว  ในขั้นตอนที่สี่ ควรก าหนดว่าจะแบ็กอัพข้อมูล
ไว้ที่ใด Microsoft แนะน าคุณว่าให้ใช้ฮาร์ดดิสก์เฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นหรือเน็ตเวิร์กแชร์ 
และคุณอาจจะเห็นการเตือนเกี่ยวกับข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งควรใส่ใจเช่นกัน   ถ้าคุณไม่เห็นไดร์ฟทั้งหมด ให้
คลิก “Show All Available Disks” เมื่อคุณเลือกไดร์ฟลูกใหม่ คุณจะถูกเตือน และถ้าคุณเลือกจะเป็น
การยืนยันการตั้งคา่ส าหรับการแบ็กอัพ หากมีสิ่งใดไม่ถูกต้อง ให้คลิกปุ่มย้อนกลับในการแก้ไขข้อผิดพลาด 
หากทุกอย่างเรียบร้อยก็ไปสู่หน้าต่าง Summary Screen ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบผลของการท างาน 
Windows Server Backup ได้ในวันถัดไป 

 

 

การกู้คืนข้อมูล 
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Windows Backup ใช้ Time Stamp ส าหรับการบันทึกข้อมูลเวอร์ชั่นซึ่งสังเกตได้ในRecovery Wizard 
หลังจากท่ีเลือกแหล่งที่เก็บไฟล์แบ็กอัพที่เหมาะสม Recovery Wizard จะแสดง DateTime Control 
เวลาที่เหมาะสมส าหรับการแบ็คอัพ (แสดงใน Figure 2) ซึ่งข้ึนกับชนิดของการแบ็กอัพที่ท าการเลือกไว้ 

 

Figure 2 เลือก Available backups จาก Recovery Wizard. 

ในล าดับถัดไป เลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการท าการกู้คืน หากคุณเลือก “Files and Folders” 
คุณสามารถเลือกไฮไลท์ไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน แต่เราไม่สามารถเลือกไฟล์จากหลายๆไดเร็กทอรี่ไม่ได้ คุณ
สามารถกู้คืนไฟล์ทุกอย่างหรือเลือกเฉพาะบางไฟล์จากหนึ่งไดเร็กทอรี่  เมื่อคุณท าการกู้คืนไฟล์ คุณ
จะต้องระบุโฟลเดอร์เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นโฟลเดอรืเดิม หรือโฟลเดอร์อ่ืนก็ได้ คุณสามารถ
ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณท าการคืนค่าไฟล์ปัจจุบันถ้ามีการ แบ็กอัพรุ่นปัจจุบันอยู่ ซึ่งสามารสร้างส าเนา
ได้สองเวอร์ชั่น คือ แทนที่รุ่นเดิมหรือ ต่อจากรุ่นปัจจุบันที่มีการตรวจพบ หลังจากท าการเลือก
กระบวนการกู้คืนจะเกิดขึ้นทันที 
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