


หลักสูตร   Routing Protocols and Concepts ก 

 

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสา รสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร Routing Protocols and Concepts โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       มีผู้เข้าอบรม  27  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  60,860  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 20  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.60   คิดเป็น
ร้อยละ 92.00 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 5.00     
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมใน
ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.17 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร   Routing Protocols and Concepts ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย   จัดขึ้นระหว่างวันที่  30  เมษายน - 4 พฤษภาคม  2555 ณ  ศูนย์การ
เรียนรู ้ด้วยตนเอง   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  
ความรู้ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  60,860 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  27  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
60,860  บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    21,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    27,000 บาท    
   ค่าวัสดุ     12,860 บาท 
   รวม     60,860 บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50  คิดเป็นร้อยละ 90.00  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 
100.00  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.56  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  91.17    
 
 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  Routing Protocols and Concepts 

                   
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   
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนครได้มีการพัมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  เพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และสร้างปะสิทธิภาพใน
การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เพ่ือสับสนุน
ภาระกิจของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์   
เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มีหลักสูตร  ระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสเทศทาง
คอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ  และระบบสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
มีหลักสูตร  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีหลักสูตร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายขั้นสูงของมหาวิทยาลัยฯ  
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัด
โครงการอบรมหลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Routing Protocols and Concepts  ตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ปี 2555 โครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
เพ่ือให้บุคลากรของมหาลัย มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการพัฒนาระบบ  เพ่ือสนับสนุน
ภาระกิจของมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ 

3. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย   ทัง้สิ้น  27   คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม        จ านวน     20     คน  
กรรมการ      จ านวน      6     คน 
วิทยากร       จ านวน      1     คน 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลาด าเนินงาน     ระหว่างวันที่  30  เมษายน - 4 พฤษภาคม  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      60,860 บาท     (หกหม่ืนแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 

1. ค่าตอบแทน    21,000    บาท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 600  บาท)   

2. ค่าใช้สอย    27,000   บาท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  27 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x 27 คน x 25 บาท)     6,750       บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5  มื้อ x 27 คน x 150 บาท)      20,250      บาท 

3.   ค่าวัสดุ               12,860   บาท 

                รวมทั้งสิ้น         60,860 บาท     (หกหม่ืนแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 



หลกัสูตร Course III Routing Protocols and Concepts 5 

 

 
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 

เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Course III Routing 
Protocols and Concepts เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

วันจันทร์ ที่  30  เมษายน  2555 
- Introduction to Routing and Packet Forwarding 
- Static Routing      

 
วันอังคาร ที่  1 พฤษภาคม  2555 

- Introduction to Dynamic Routing Protocols 
- Distance Vector Routing Protocols 

 
วันพุธ ที่  2 พฤษภาคม  2555 

- RIP Version 1,2 
- VLSM and CIDR 

วันพฤหัสบดี ที่  3 พฤษภาคม  2555 
- The Routing Table: A Closer Look 
- EIGRP 

วันศุกร์ ที่  4 พฤษภาคม  2555 
- Link-State Routing Protocols 
- OSPE 
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ก าหนดการอบรม Course III Routing Protocols and Concepts 

30 เมษายน 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30  Introduction to Routing and Packet Forwarding 

10.30– 12.00  Introduction to Routing and Packet Forwarding (ต่อ) 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00– 14.30  Static Routing      
14.30 – 16.30  Static Routing (ต่อ) 

1 พฤษภาคม 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30  Introduction to Dynamic Routing Protocols 
10.30 – 12.00  Introduction to Dynamic Routing Protocols (ต่อ) 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30  Distance Vector Routing Protocols 

14.30 – 16.30  Distance Vector Routing Protocols (ต่อ) 
2 พฤษภาคม 2555 เนื้อหา 

8.30 – 10.30  RIP Version 1,2 

10.30 – 12.00  RIP Version 1,2 (ต่อ) 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00– 14.30  VLSM and CIDR 
14.30  - 16.30  VLSM and CIDR (ต่อ) 

3 พฤษภาคม 2555 เนื้อหา 

8.30– 10.30  The Routing Table: A Closer Look 

10.30– 12.00  The Routing Table: A Closer Look (ต่อ) 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00– 14.30  EIGRP 

14.30 - 16.30  EIGRP (ต่อ) 

4 พฤษภาคม 2555 เนื้อหา 

8.30– 10.30  The Routing Table: A Closer Look 

10.30– 12.00  The Routing Table: A Closer Look (ต่อ) 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00– 14.30  EIGRP 

14.31  - 16.30  EIGRP (ต่อ) 
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การประเมินผลโครงการ 
1. การสังเกตุการณ์การมีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
3. ตัวชี้วัดด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
4. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วมไม่ต่ ากว่า 

3.50 
5. ตัวชี้วัดด้านเวลา การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด  

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนักพัฒนาระบบเครือข่ายที่มีความสามารถ เพ่ือ
สนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทั้งท้างด้านการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

3. ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย ของหมาวิทยาลัยดทค
โนโลยีราชมงคลพระนนคร ให้มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตร  Routing Protocols and Concepts 
ระหว่าง  วันที่  30  เมษายน - 4 พฤษภาคม  2555 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน     

ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  27  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  60,860 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  60,860
บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  21,000  บาท   
   ค่าใช้สอย  27,000  บาท 
   ค่าวัสดุ   12,860  บาท 
   รวม           60,860  บาท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.60  คิดเป็นร้อยละ  92.00  จากผู้ตอบแบบสอบถาม   20  คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่
ใน   ระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ 90.00  
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.67  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.56 หรือคิดเป็นร้อยละ  91.17    
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  Routing Protocols and Concepts 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Routing 
Protocols and Concepts  ระหว่างวันที่  30  เมษายน - 4 พฤษภาคม  2555 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วน
ตนเอง  ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน   คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    20   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 Routing Protocols and Concepts 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  20  คน 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 20 100% 
               หญิง 0 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  Routing Protocols and Concepts 
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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 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มากท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้านวิทยากร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 10.00  (50.00%) 10.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น 

11.00  (55.00%) 9.00  (45.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (91.00%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 12.00  (60.00%) 8.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น 9.00  (45.00%) 11.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอเหมาะสม 9.00  (45.00%) 11.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

 6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 9.00  (45.00%) 11.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.50 (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 20.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 20.00  (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 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
       

 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 6.00  (30.00%) 14.00  (70.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.30  (86.00%) มาก 
 2. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เพื่อน
ร่วมงานได้ 

14.00  (70.00%) 6.00  (30.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.70  (94.00%) 
มาก
ที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน ์

9.00  (45.00%) 11.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.48 (89.67%) มาก 

ด้านประสิทธิภาพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้าหน้าทีัั 9.00  (45.00%) 11.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

 2. การประสานงาน อ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ 

13.00  (65.00%) 7.00  (35.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.65  (93.00%) 
มาก
ที่สุด 

 3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 14.00  (70.00%) 6.00  (30.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.70  (94.00%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความเหมาะสม 12.00  (60.00%) 8.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

7.00  (35.00%) 13.00  (65.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.35  (87.00%) มาก 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ 12.00  (60.00%) 8.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.56 (91.17%) 
มาก
ที่สุด 

 

  

 



หลกัสูตร Course III Routing Protocols and Concepts 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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Static Routing 

•    Router and Network 

Router มีหน้าที่หลักคือ การเลือกเส้นทางในการส่งแพ็กเกต (path selection) และ การส่ง
แพ็กเกตไปยังปลายทาง (packet switching) 
   Routing Table ถูกใช้ในการหาการจับคู่ที่ดีที่สุดระหว่าง destination IP และ network 
address ใน routing table 

•    Router Configuration Review 

  ตัวอย่างค าสั่งที่ใช้ 

R1#show ip route : ใช้ในการแสดง routing table 
R1#show interfaces : ใช้ในการแสดงสถานะและรายละเอียดส าหรับ interface ทัง้หมดของ router    
( administratively down หมายถึง interfaceนั้นอยู่ใน shutdown mode, line protocol is down 
หมายถึง interface นั้นไม่สามารถรับสัญญาณจากสวิตช์หรือฮับได้) 
R1#show ip interface brief : ใช้ในการดูบางส่วนของรายละเอียดของinterface 
R1#show running-config : ใช้ในการแสดงไฟล์การตั้งค่าปัจจุบันที่ router นั้นใช ้
R1#show controllers : เป็นค าสั่งที่ใช้แสดงว่าinterface นั้นเชื่อมต่อกับอะไรอยู่ 

การตั้งค่า Serial Interface 

R1(config)#interface serial 0/0/0 
R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 
R1(config-if)#no shutdown 

R1#debug ip routing : ใช้ในการ monitor router operation ในแบบ real time 

-    WAN Interface 

data terminal equipment (DTE) : เป็นอุปกรณ์ท่ีรับข้อมูลเป็นตัวสุดท้าย 
data circuit-terminating equipment (DCE) : เป็นอุปกรณ์ที่ท าให้การสื่อสารข้อมูลระหว่าง
แหล่งก าเนิดกับตัวรับข้อมูลที่ปลายทาง และต้องมีการเซตค่า clock rate 

 

หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์
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 Exploring Directly Connected Networks 

 Cisco Discovery Protocol (CDP) : เป็น Protocol ที่ Cisco ได้ออกแบบมาเพ่ือให้อุปกรณ์ 
Network ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวอุปรณ์ทีเชื่อมต่อกันอยู่โดยตรง (directly connected 
neighbor) โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชนิดของอุปกรณ์, รุ่น, ยี่ห้อ, IP-Address ,interface ที่เชื่อมต่อ
อยู่ทัง้ของตัวมันเองและเพ่ือนบ้าน (neighbor device) 

 ค าสั่งของ CDP :  show cdp neighbors และ show cdp neighbors detail  ซึ่งใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ unknown devices ใน network โดยจะแสดง port type และ platform ของ 
neighboring Cisco routers 

 ฟังก์ชั่นเด่นของ CDP คือ 1. It starts up automatically and allows the device to detect 
directly connected neighbor devices that use CDP 2. It allows systems to learn about 
each other even if different network layer protocols are configured. 

 Static Routes with “Next hop” Address 

 การเลือกเส้นทางแบบ Static เป็นวิธีการเลือกเส้นทางที่ราบเรียบและง่ายต่อความเข้าใจ รวมทั้ง
ยังสามารถจัดตั้งค่าการท างานบน router ได้โดยง่าย โดยเฉพาะกับเครือข่ายที่มีขนาดเล็ก    ซึ่งท าให้การ
ท างานบนเครือข่ายโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงมากกว่าการใช้ Dynamic routing protocol 
-    Stub network คือ network ที่มีการเชื่อมต่อกันผ่านเส้นทางเดียว 
-    ค าสั่งในการเซฟการตั้งค่า :  R1#copy running-config startup-config 
-    Alex Zinin Routing Principles ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางการส่ง packet ของ router 

1.    Every router makes its decision alone, based on the information it has in its own 
routing table. 
2.    The fact that one router has certain information in its routing table does not mean 
that other routers have the same information 
3.    Routing information about a path from one network to another does not provide 
routing information about the reverse, or return path. 
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 Static Routes with Interfaces 

-    Router(config)#ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface } 

R1#config  terminal 
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2 

-    ใช้ค าสั่ง no ip route ในการลบ static route นั้นได้เช่น 

R1#config  terminal 
R1(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2 

 Summary and Default Static Routes 

-    route summarization คือ การรวมหลายๆ static route เป็น single route 
-    สามารถท า route summarization ได้เมื่อ 1. Destination network สามารถท า route 
summarization.ได้ 2. เมื่อ multiple static route มี exit-interface หรือ next-hop IP address 
เหมือนกัน 
-    Default Static Route คือเส้นทางที่สามารถส่งทุก packet ได ้
-    Default Static Route  จะถูกใช้เมื่อ 1.   ไม่มีเส้นทางใน routing table  ที่ match กับ  packet’s 
destination IP address ซึ่งมักจะเกิดเม่ือปลายทางเป็น ISP network 2. เมื่อ router มี router อีกตัว
หนึ่งเชื่อมต่ออยู่ (stub router) 
-    0.0.0.0  0.0.0.0 network address and mask จะถูกเรียกว่า “quad-zero” route 

 Managing and Troubleshooting Static Routes 

-    วิธีที่ช่วยในการตรวจสอบเส้นทางที่หายไป คือ ping, traceroute, show ip route, show ip 
interface brief} nshow cdp neighbors 
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หลักฐานทางการเงิน 
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