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รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร IPv6 
Fundamentals Workshop  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  30 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 
2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม  25  คน   คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  109,730  บาท 
(หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 25 คน     คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.44   คิดเป็นร้อยละ 
88.80 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องท่ีอบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
100 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.60 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้
จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร IPv6 
Fundamentals Workshop  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี   

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  144,700 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  25 คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
144,700 บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    84,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    35,700 บาท    
   ค่าวัสดุ     25,000 บาท 
   รวม    144,700 บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 4.51  คิดเป็นร้อยละ 90.27 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ  100 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.48  หรือคิดเป็นร้อยละ  89.60  
 
 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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โครงกำรงบประมำณในกำรพัฒนำตำมข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและกำรพัฒนำบุคลำกร  
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปีงบประมำณ 2557 

หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ชื่อโครงกำร   โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 หลักสูตร IPv6 Fundamentals Workshop 
 
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) 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 ............................................................................. 

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 (   ) 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ 

อาเซียนและนานาชาติ 
(   ) 1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 
(√ ) 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
(   ) 1.4 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
(   ) 1.5 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
(   ) 1.6 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
(   ) 1.7 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(   ) 1.8 พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
(   ) 1.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(   ) 1.10 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
(   ) 1.11 พัฒนาความเข้มแข็งการให้บริการเชิงวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการ 
    เรียนการสอน/การวิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
(   ) 1.12 พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพ่ือหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
(   ) 1.13 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
(   ) 1.14 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน            
              และชุมชน 
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(   ) 1.15 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.16 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
(   ) 1.17 พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
(   ) 1.18 พัฒนาระบบงานบริหารวิจัย 
(   ) 1.19 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน    
   เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 

 
ความสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 
                                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                                                 
 
หลักกำรและเหตุผล 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เห็นชอบตามที่กระทรวงฯ เสนอให้ความเห็นชอบต่อ
แผนปฏิบัติการ เพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการด าเนินงานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (Internet 
Protocol version 6 : IPv6) ในประเทศไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแล บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศและมอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานพิจารณาด าเนินการตามกิจกรรมและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ 
 

ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือให้รองรับการ
ท างานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้อง แม่นย า ดังนั้น
เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ส านัก
วิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรระบบเครือข่าย IPv6 Fundamentals 
Workshop เพ่ือให้ผูดูแลระบบเครือขายสามารถที่จะด าเนินการเปลี่ยนผาน IPv4 ไปสู IPv6 ใหแกหนวยงานได
และผูพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกตมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาระบบใหสามารถใชงานบนเครือขายที่
เปลี่ยนผาน IPv4 ไปสู IPv6 ได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับความรู้ และทักษะของบุคลากรในการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มคีวามเข้มแข็ง สนับสนุน
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้สอน/อาจารย์ให้ทันสมัยกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน าไปสอนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 25 คน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ผู้สอนด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล เช่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้าน ICT, Network, System admin 
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  
กรรมการ จ านวน      7     คน 
วิทยากร จ านวน      2     คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน  30 มิถุนำยน - 4  กรกฎำคม  2557 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 
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 าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร 

             

4.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร  
ด าเนินงาน 

            

5.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมิณผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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งบประมำณ   109,730  บำท  ( หนึ่งแสนเก้ำพันเจ็ดร้อยสำมสิบบำทถ้วน )    
      เบิกจ่ายจากงบประมาณในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2557 
 

1. ค่ำตอบแทน    35,000   บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 500 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    39,030    บำท          
             
    รวมทั้งสิ้น  109,730  บำท  ( หนึ่งแสนเก้ำพันเจ็ดร้อยสำมสิบบำทถ้วน ) 
 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 

รำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
  โครงการฝึกอบรมระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล หลักสูตร IPv6 Fundamentals Workshop 
 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอพีรุ่นที่หก 

 สิ่งส าคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากไอพีรุ่นที่สี่  
 ภาพรวมของแนวคิดการจัดเลขท่ีอยู่ แบบเลขฐานสอง บานสิบหก และฐานสิบ 
 เปรียบเทียบ เฮดเดอร์ ของ ไอพีรุ่นที่สี่และไอพีรุ่นที่หก 
 โครงสร้างของหมายเลขไอพีรุ่นที่หก 
 ประเภทของไอพีรุ่นที่หก ซึ่งแบ่งเป็น  ยูนิคาสท์, มัลติคาสท์ และ แอนี่คาสท์ 
 การเปรียบเทียบระหว่าง ดีเอชซีพีรุ่นที่หกแบบสเตทเลสและสเตทฟูล 
 เครือข่ายไอพีรุ่นที่หกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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อุปกรณ์เครือข่ำยภำคปฏิบัติ 

 การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย ในเลเยอร์ที่สอง และ สาม ในสภาพแวดล้อมจริง 
 การแบ่งและจัดสรรค์เลขไอพีรุ่นที่หก (โดยใช้เลขพรีฟิกส์ไอพีรุ่นที่หกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร) 
 การออกแบบและการพัฒนาล าดับชั้นเครือข่ายด้วยไอพีรุ่นที่หก 
 ออกแบบและพัฒนาเครือข่ายแบบใช้ร่วมกันระหว่างไอพีรุ่นที่สี่และรุ่นที่หก 

เครื่องแม่ข่ำยภำคปฏิบัติ 
 การพัฒนาระบบดีเอชซีพีรุ่นหก(บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 
 การพัฒนาระบบดีเอ็นเอสรุ่นหก(บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 
 การพัฒนาระบบแม่ข่ายเว็บที่ใช้งานได้กับไอพีรุ่นหก(บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 
 การพัฒนาระบบแม่ข่ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้กับไอพีรุ่นหก(บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 
 ระบบเฝ้าระวังเครือข่ายที่ใช้งานได้กับไอพีรุ่นหก(บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 
 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์สองพันสิบสองและไฮเปอร์วี 

เครื่องลูกข่ำยภำคปฏิบัติ 
 การติดตั้งและปรับแต่ง วินโดวส์ 7 
 การติดตั้งและปรับแต่ง วินโดส์ 8 
 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องลูกข่ายขั้นพ้ืนฐาน 

กำรสอบเพื่อวัดทักษะพื้นฐำนเกี่ยวกับไอพีรุ่นที่ 6 
 Hurricane Electric IPv6 Certifications 
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ตำรำงอบรมหลักสูตร IPv6 Fundamentals Workshop 
 

30 มิถุนำยน 2557 รำยละเอียดหลักสูตร 
 

 
8.30-10.30 น. 

 
 

 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอพีรุ่นที่หก 

 สิ่งส าคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากไอพีรุ่นที่สี่และไอพีรุ่นที่หก 

 ภาพรวมของแนวคิดการจัดเลขท่ีอยู่ แบบเลขฐานสอง บานสิบหก และฐานสิบ 

 
10.30-12.00 น. 

 

 เปรียบเทียบ เฮดเดอร์ ของไอพีรุ่นที่สี่และไอพีรุ่นที่หก 

 โครงสร้างของหมายเลขไอพีรุ่นที่หก 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-14.30 น. 
 

 ประเภทของไอพีรุ่นที่หก ซึ่งแบ่งเป็น ยูนิคาสท์และแอนี่คาสท์ 

14.30-16.30 น.  การเปรียบเทียบระหว่าง ดีเอชซีพีรุ่นที่หกแบบสเตทเลสและสเตทฟูล 

 เครือข่ายไอพีรุ่นที่หกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1 กรกฎำคม 2557 รำยละเอียดหลักสูตร 

8.30-10.30 น. อุปกรณ์เครือข่ำยภำคปฏิบัติ 
 การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายใน เลเยอร์ที่สอง และสาม ในสภาพแวดล้อมจริง 

10.30-12.00 น.  การแบ่งและจัดสรรเลขไอพีรุ่นที่หก (โดยการใช้เลขพรีฟิกส์ไอพีรุ่นที่หกของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-14.30 น.  การออกแบบและพัฒนาล าดับชั้นเครือข่ายด้วยไอพีรุ่นที่หก 

14.30-16.30 น.  ออกแบบและพัฒนาเครือข่ายแบบใช้ร่วมกันระหว่างไอพีรุ่นที่สี่และรุ่นที่หก 

2 กรกฎำคม 2557 รำยละเอียดหลักสูตร 
 

8.30-10.30 น. 
 

เครื่องแม่ข่ำยภำคปฏิบัติ 
 การพัฒนาระบบดีเอชซีพีรุ่นหก (บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 
 การพัฒนาระบบดีเอ็นเอสรุ่นหก (บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 
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10.30-12.00 น.  การพัฒนาระบบแม่ข่ายเว็บที่ใช้งานได้กับไอพีรุ่นหก (บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 
13.00-14.30 น. 

 

 การพัฒนาระบบแม่ข่ายจดหมานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้กับไอพีรุ่นหก 
(ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 

14.30-16.30 น. 
 

 ระบบเฝ้าระวังเครือข่ายที่ใช้งานได้กับไอพีรุ่นหก (บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์) 
 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์สองพันสิบสิงและไฮเปอร์วี 

 

3 กรกฎำคม 2557                   รำยละเอียดหลักสูตร 

8.30-10.30 น. เครื่องลูกข่ำยภำคปฏิบัติ 
 การติดตั้งและปรับแต่ง วินโดวส์ 7 

10.30-12.00 น.  การติดตั้งและปรับแต่ง วินโดวส์ 7 

12.00-13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-16.30 น.  การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องลูกข่ายขั้นพ้ืนฐาน 

 
4 กรกฏำคม 2557 รำยละเอียดหลักสูตร 

8.30-12.00 น. 

 

กำรสอบเพื่อวัดทักษะพื้นฐำนเกี่ยวกับไอพีรุ่นที่ 6 
 Hurricane Electric IPV6 Certifications 

12.00-13.00 น.                        รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-16.30 น. กำรสอบเพื่อวัดทักษะพื้นฐำนเกี่ยวกับไอพีรุ่นที่ 6 จำก รุ่นไอพีที่หกส ำเร็จรูป 

 Hurricane Electric IPV6 Certifications (ต่อ) 
 
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 25 คน 
2. ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบความรู้ความเขา้ใจหลังการอบรมเกี่ยวกับไอพีรุ่นที่ 6 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 85 ของคะแนนเต็ม 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85 % 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

o พัฒนาและยกระดับระบบเครือข่ายและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้รองรับหมายเลขไอพี
แอดเดรสรุ่นที่ 6 

o อาจารย์น าความรู้ไปสอนนักศึกษาในการใช้และพัฒนาโปรแกรมด้านระบบเครือข่าย 
o ดูแลบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
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วิธีกำรประเมิน 

1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. อาจารย์มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และสอน
นักศึกษาให้ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไอพีแอดเดรสรุ่นที่ 6 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความรู้และสามารถพัฒนาระบบเครือขา่ยและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
ให้รองรับหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่ 6 ได้ 

3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยร่วมกับมาตรฐานไอพี รุ่นที่ 6 ได้ 
 

กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร IPv6 Fundamentals Workshop  
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  
ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่าง  วันที่  30 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรในภำพรวม 

1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน 25  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  109,730 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  109,730 บาท     
ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน  35,000          บาท   
   ค่าใช้สอย           35,700          บาท 
   ค่าวัสดุ   39,030          บาท 
   รวม          109,030           บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.44  คิดเป็นร้อยละ  88.80   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  25 คน 

 
2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.51  คิดเป็นร้อยละ 90.27 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ทีอ่บรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.13  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ     
อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.60    
 
 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร IPv6 
Fundamentals Workshop ระหว่างวันที่  30 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุก
หน่วยงานจ านวน 25 คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน  25 คน   
คิดเป็นร้อยละ   100   ของผู้เขา้อบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี  2557 

หลักสูตร  IPv6 Fundamentals Workshop 
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แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร IPv6 Fundamentals Workshop 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  25  คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชำย 25 100% 
               หญิง 0 

 
% 

 
ตำรำงท่ี  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. การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วิทยากร 

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 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น 

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. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 11.00  (44.00%) 14.00  (56.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 
 4. สามารถตอบค าถามได้ตรง
ประเด็น 

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 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอ
เหมาะสม 

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 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

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 
     

4.51 (90.27%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน 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
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การอบรม ที่สุด 
 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

25.00  (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 ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

       
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

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 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้ 

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 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน ์

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 

รวมทั้งหมด 
     

4.51 (90.13%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั 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. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่

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 

 3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม 

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 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก มีความ
เหมาะสม 

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 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

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 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้ 

11.00  (44.00%) 14.00  (56.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.44  (88.80%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.48 (89.60%) มาก 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 1. การท า dual stack—เป็นวิธีพ้ืนฐานที่สุด ท างานโดยใช้ IP stack สองอันคือ IPv4 stack และ IPv6 stack 
ท างานควบคู่กัน เมื่อใดที่แอพพลิเคชั่นที่ใช้เป็น IPv4 ข้อมูลแพ็กเก็ตก็จะถูกส่งออกผ่านทาง IPv4 stack เมื่อใดที่
แอพพลิเคชั่นที่ใช้เป็น IPv6 ข้อมูลแพ็กเก็ตก็จะถูกส่งออกผ่านทาง IPv6 stack การท า dual stack เป็นทางออกท่ี
ง่ายที่สุดแต่ไม่ใช่ long term solution เนื่องจากยังจ าเป็นต้องใช้ IPv4 address ที่โฮสต์หรือเร้าท์เตอร์ที่ใช้ dual 
stack นั้น 
      2. การท า tunneling—เป็นอีกวิธีที่ใช้กันแพร่หลายเพราะเหมาะสมกับการสื่อสารระหว่างเครือข่าย IPv6 
ผ่านเครือข่าย IPv4 การส่งข้อมูลท าได้โดยการ encapsulate IPv6 packet ภายใน IPv4 packet ที่ tunneling 
gateway ก่อนออกไปยังเครือข่าย IPv4 ทีป่ลายทาง ก่อนเข้าไปสู่เครือข่าย IPv6 ก็จะต้องผ่าน tunneling 
gateway อีกตัวซึ่งท าหน้าที่ decapsulate IPv6 packet และส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทาง จะเห็นได้ว่าการท า 
tunneling นี้จะใช้ไม่ได้ส าหรับการสื่อสารโดยตรงระหว่างเครื่องในเครือข่าย IPv6 และเครื่องในเครือข่าย IPv4 
      3. การท า translation—การท า translation จะช่วยในการสื่อสารระหว่างเครือข่าย IPv6 และ IPv4 
เทคนิคการท า translation มีสองแบบ แบบแรกคือการแปลที่ end host โดยเพิ่ม translator function เข้าไป
ใน protocol stack โดยอาจอยู่ที่ network layer,TCP layer, หรือ socket layer ก็ได้ แบบที่สองคือการแปลที่ 
network device โดยจะต้องใช้ gateway ท าหน้าที่เป็น IPv6-IPv4 และ IPv4-IPv6 translator อยู่ที่ทางออกท่ีมี
การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย IPv6 และ IPv4  
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หลักฐำนทำงกำรเงิน 
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