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รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี โดยจัดขึ้น
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ระยะท่ี 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน– 1 กรกฎาคม 2559 ระยะท่ี 3 
ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 และระยะท่ี 4 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าอบรม 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 
434,903 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามบาทถ้วน) 

          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.89 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.67 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.63 คิด
เป็นร้อยละ 92.67 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.54 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.89 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              สิงหาคม 2559 
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 การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล หลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders โดยจัดขึ้นระยะที่  1 ระหว่างวันที่ 20-24 
มิถุนายน 2559 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน– 1 กรกฎาคม 2559 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 
กรกฎาคม 2559 และระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเสริม ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  434,903  บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  30  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
205,200 บาท (สองแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่ำตอบแทน      252,000    บำท    
   ค่ำใช้สอย             158,400       บำท    
   ค่ำวัสดุ       24,503   บำท 
   รวม               434,903   บำท 
 

 จากการประเมินผลโครงการ  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.89 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.67 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.63 คิด
เป็นร้อยละ 92.67 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.54 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.89 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
 
 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 

โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 
กิจกรรมกำรฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders 

 

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 
เป้ำประสงค์ที ่2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   2 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
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เป้ำประสงค์ที่ 3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพและน ำไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                              สู่ความเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ที ่ 4 มีระบบบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
  2 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  3 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้ำประสงค์ที ่ 5  มีระบบประกันคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้ำประสงค์ที ่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 ........................................................................ ........................ 
       ............................................................................................................................ ................ 
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 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
............................................................................................................................. .................. 
...................................................................... ............................................................. ............ 
 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หัวหน้าโครงการ     นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 
                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์       
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หลักกำรและเหตุผล 
คนเป็นหัวใจหลักของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) Economic Community – 

AEC  ส่วนการศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัสนคติ ค่านิยม และ
คุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท าได้สะดวกราบรื่น  
ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว  ดังนั้น “คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  
โดยมีการศึกษาเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาศักยภาพประเทศเพ่ือ
สามารถแข่งขันได้ในยุค AEC คือ เรื่อง “การศึกษา” 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในหลายๆ ประเทศในอาเซียนมีทัศนคติและมีการปรับตัวทางการศึกษา
อย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี เหตุผลส าคัญคือกลุ่มคนเหล่านี้มั่นใจว่าการศึกษา
และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นตัวแปรส าคัญที่จะเป็นประตูสู่ความส าเร็จในการน าตัวเองสู่โอกาส
ทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย 

เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบส าหรับผู้ที่ต้องการท างานในสายงานด้านระบบเครือข่าย รวมถึงผู้ที่ต้องการ
เตรียมตัวเพ่ือสอบแข่งขันในโครงการ Cisco Academy Netrider หรือเพ่ือใช้ในการสอบ certificate CCNA
เพราะเนื่อหาหลักสูตรจะเน้นทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กันไปเพ่ือให้ผู้รับอบรมสามารถน าไปใช้ปฎิบัติงานได้จริง 
และยังเหมาะกับนักศึกษาด้านไอทีชั้นปี 1-4 หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการสัมภาษณ์
งาน หรือใช้ในการท างานได้ หรือไว้ใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้น
และมีผู้สนใจท างานในด้านระบบเน็ตเวิร์คมากขึ้น ใบรับรอง certificate ยังมีส่วนในการเพ่ิมอัตราเงินเดือนใน
หลายบริษัท และผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้เม่ือเกิดปัญหาในระบบเน็ตเวิร์คขึ้นในองค์กร 

นอกจากนี้ บริษัท ผู้ประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน IT เองยังต้องการความ
มั่นใจว่า บุคลากรที่จ้างมาท างานนั้นมีความรู้ความสามารถเพียงพอส าหรับผลิตภัณฑ์ด้าน IT ที่องค์กรใช้อยู่ ไม่ว่า
จะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง สถาบันด้าน IT และผู้ผลิตของ
ผลิตภัณฑ์นั้นเอง ได้จัดท าใบประกาศขึ้นเพ่ือรับรองว่า ผู้ที่ผ่านการทดสอบมีความสามารถเพียงพอส าหรับ
ผลิตภัณฑ์นั้น หรือ ความสามารถเฉพาะในด้านนั้นๆ ในระดับหนึ่ง   การสอบเพ่ือให้ได้ใบประกาศนียบัตรเป็นหนึ่ง
ในแนวทางการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร รวมถึงองค์กรตลอดจนถึง
ระดับประเทศด้วย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดับความรู้ และทักษะของนักศึกษาในการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง สามารถน าไปปฏิบัติงาน
ได้จริง 

2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ส าหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายในระดับประเทศ 
3. บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพ่ือป้อนสู่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 
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กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 30 คน ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  30  คน 
2. กรรมการ         จ านวน   3   คน 
3. วิทยากร         จ านวน   3   คน 

 
สถำนที่ด ำเนินงำน 

- ห้องปฏิบัติการเครือข่าย Networking Academy ศูนย์พระนครเหนือ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ระยะที่ 1   :   20 - 24  มิถุนายน 2559 

ระยะที่ 2   :   27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 
ระยะที่ 3   :   11 - 15  กรกฎาคม 2559 
ระยะที่ 4   :   18 - 22  กรกฎาคม 2559 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
งบประมาณ  434,903 บาท (สี่แสนสามหม่ืนสี่พันเก้าร้อยสามบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ. 2559 
ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 

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 ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
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เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีงบประมาณ 2559  

1. ค่ำตอบแทน         252,000 บำท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  ( 7 ชม. x 20 วัน  x 600 บาท x 3 คน ) 

1. ค่ำใช้สอย                  158,400 บำท 
( ผู้เข้าอบรมจ านวน  30 คน คณะกรรมการ 3 คน และวิทยากร  จ านวน 3 คน ) 

-  ค่าอาหารว่าง  (40 มื้อ x 36 คน x 35 บาท )            =    50,400 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน  (20 มื้อ x 36 คน x 150 บาท )  =  108,000 บาท 

2. ค่ำวัสดุ                  24,503 บำท 

        รวมทั้งสิ้น  434,903 บาท (สี่แสนสามหม่ืนสี่พันเก้าร้อยสามบาทถ้วน) 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
รำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
  โครงกำรฝึกอบรมระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำรข้อมูล หลักสูตร Cisco Networking Academy 
NetRiders 
Network Fundamental 

 Living in a Network-Centric World 
 Application Layer Functionality and Protocols 
 OSI Transport Layer 
 OSI Network Layer 
 Addressing the Network – Ipv4 
 Data Link Layer 
 OSI Physical Layer 
 Planning and Cabling Networks 
 Configuring and Testing Your Network 

 
Routing Protocol and Concept 

 Introduction to Routing and Packet Forwarding 
 Static Routing 
 Introduction to Dynamic Routing Protocols 
 Distance Vector Routing Protocols 
 RIP Version 1 and Version 2 
 VLSM and CIDR 
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 EIGRP 
 Link-State Routing Protocols 
 OSPF 
 

Lan Switching and Wireless 
 LAN Design 
 Basic Switch Concepts and Configuration 
 VLANs and VTP 
 STP 
 Inter-VLAN Routing 
 Basic Wireless Concepts and Configuration 

Accessing WAN 
 Introduction to WANs 
 PPP 
 Frame Relay 
 Network Security 
 ACLs 
 Teleworker Services 
 IP Addressing Services 
 Network Troubleshooting 

 
กำรประเมินผลโครงกำร 

  เป็นโครงกำรหลัก ที่ตอบสนองตัวชี้วัด  
- นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และได้รับใบประกอบวิชาชีพต่อจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการทดสอบ 

ร้อยละ 70 
        เป็นโครงกำรสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด.....................................-..................................................... 
 
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา จ านวน 30 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระบบเครือข่ายระดับประเทศ 
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ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านรอบแรกของการแข่งขัน Cisco Academy Netrider 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านรอบแรกของการแข่งขัน Cisco Academy Netrider 
3. เชิงเวลา 

 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2559 
4. เชิงต้นทุน 

 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

วิธีกำรประเมิน 
1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และปฏิบัติงานด้าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะด้านระบบเครือข่ายไปแข่งขันในระดับสากลได้ 
 
กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
หลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders โดยจัดขึ้นระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน– 1 กรกฎาคม 2559 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 และ
ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  30  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ 434,903  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 205,200 บาท     
ประกอบด้วย (สองแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   ค่ำตอบแทน     252,000    บำท    
   ค่ำใช้สอย             158,400       บำท    
   ค่ำวัสดุ        24,503   บำท 
   รวม               434,903   บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูโซนระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.43  คิดเป็นร้อยละ  88.67   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  30  คน 
 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.44 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.43 คิดเป็นร้อยละ  88.67 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.89  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.54 หรือคิดเป็นร้อยละ  90.89    
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศในระดับสำกลประจ ำปี  2559 
หลักสูตร  Cisco Networking Academy NetRiders 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 30 คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 325 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกลประจ ำปี 2559 

หลักสูตร  Cisco Networking Academy NetRiders 
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แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders 
 
 
 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 30 คน 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 25 83.33% 
 หญิง 5 16.67% 
อำยุงำน   
 0-3 ปี 30 100% 
 4-8 ปี 0 0% 
 9-15 ปี 0 0% 
 16-20 ป ี 0 0% 
 20 ปี ขึ้นไป 0 0% 
กำรศึกษำ   
 ปวส. 0 0% 
 อนุปริญญา 0 0% 
 ปริญญาตร ี 30 100% 
 ปริญญาโท 0 0% 
 ปริญญาเอก 0 0% 
สถำนะ   
 อาจารย ์ 0 0% 
 บุคคลากรสายสนับสนุน 30 100% 

 

 
ตำรำงที่ 2 กำรประเมินตนเองของผู้รับกำรอบรมต่อควำมคิดเห็นด้ำนกำรอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดบัควำมคิดเหน็ 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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 

17.00  (56.67%) 13.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น 

15.00  (50.00%) 15.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 17.00  (56.67%) 13.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น 19.00  (63.33%) 11.00  (36.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.63  (92.67%) 
มาก
ที่สุด 
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 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอเหมาะสม 15.00  (50.00%) 15.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

11.00  (36.67%) 19.00  (63.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.37  (87.33%) มาก 

รวมทั้งหมด      4.52 (90.44%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ        
 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน
การอบรม 

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 30.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

13.00  (43.33%) 17.00  (56.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.67%) มาก 

รวมทั้งหมด      3.43 (68.67%) 
ปาน
กลาง 

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์        
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

19.00  (63.33%) 11.00  (36.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.63  (92.67%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้ 

17.00  (56.67%) 13.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน ์

13.00  (43.33%) 17.00  (56.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.67%) มาก 

รวมทั้งหมด      4.54 (90.89%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนประสิทธิภำพ        

 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั 17.00  (56.67%) 13.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่

19.00  (63.33%) 11.00  (36.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.63  (92.67%) 
มาก
ที่สุด 

 3. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม 

17.00  (56.67%) 13.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝกึ มีความ
เหมาะสม 

16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

16.00  (53.33%) 14.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้ 

13.00  (43.33%) 17.00  (56.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.67%) มาก 

รวมทั้งหมด      4.54 (90.89%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ 
องค์กรอ่ืนๆ ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการออกแบบ 
การสร้าง และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังมีคอร์สพิเศษจากผู้ให้การสนับสนุน จากอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ อย่างเช่น คอร์สเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จากบริษัทซันไมโครซีสเต็มส์ คอร์สเกี่ยวกับการ
ออกแบบเว็ปโดย Adobe Systems คอร์สเกี่ยวกับการวางสายเคเบิลส าหรับการสื่อสารข้อมูล และเสียงโดย 
Panduit และคอร์สเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากฮิวเลตต์แพคการ์ด เป็นต้น 

Cisco Networking Academy Program มุ้งเน้นวิธีในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ที่จ าเป็นในการท างานมากที่สุด โดยหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันมีจ านวนชั่วโมง 560 ชั่วโมง แบ่ง
ออกเป็น 8 ภาคเรียน ส าหรับการสอนนั้น มีเอกสารประกอบ และเว็ปไซด์ซึ่งบรรจุข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้ให้ หลักสูตร
ของโครงการมีเป้าหมายที่จะสอนในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมของนักเรียน
และนักศึกษา ให้ก้าวเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพส าหรับตลาดแรงงานทางด้านไอท ี

นอกจากการเรียนการสอนแล้ว โครงการนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหางาน 
ทุนการศึกษา และการสนับสนุนจากภาคเอกชน ส าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันมี
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จาก 142 ประเทศทั่วโลกมากกว่า 9,520 แห่ง และมีนักเรียนนักศีกษาที่
เข้าร่วมโครงการถึง 267,990 คน 
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Cisco Netrider 2016 รอบท่ี 1 
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Thailand cisco netrider 2016 #round2 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/round2?source=feed_text&story_id=1132753996816629
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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m5ciSCO Networking

Academy NetRiders

伽01

Lna■ ,18ag』 un3/1anan,

8.30-12.0011.

′
り

lntroduction to Network

uurJilnaourioutiuu

Exptoring the Network

. Gl.obatty Connected

o LANs, WANs, and the internet

. The Network as a Ptatform

. The Changing Network Environment

Configuring a Network Operating System

o lO5 Bootcamp

o Getting Basic

. Addressing Schemes

Network Protoco[s and Communications

. Rutes of Communication

. Network Protocols and Standards

12.00-13.0011. Ⅶ∩nanく つu
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13.00-16.30■ .

手l'

L翻彫ui」 ,LL∩う測 Packet Tracer LLa80」 nl面 L∩号0」lulu

ⅥOく」曇愉nll

LLl」 彫ul ⊂iscO Aspire Networking

Lab 6.3.1.10 Packet Tracer― Exptoring lnterneれ vorking

Devices lnstruction〔

Lab 6.4.1.2 Packet‐「 racer― Configure lnitiat Router Settings

lnstructions

昴∩歯anua電彎η創、影uu LAN LLυU UTP LLa8LLυ Uan[」 F[uしL角山 Laく

(Fiber Optic)

Lつ al
'η

8aVLO日 nttananl

8.30-12.00■ . lP Addressing

. lPv4 Network Addresses

. lPv6 Network Addresses

. Connectivity Verification

Subnetting lP Networks

. Subnetting an lPv4 Network

. Addressing Schemes

. Design Considerations for lPv6

12.00-13.00■ . Ⅵ∩nanくつu

13.00-16.30■ . Lab 9.1.4.6 Packet Tracer― Subnetting Scenario l

lnstructions

鴨∩」曇愉nη、∩n■■■subnetting

Lab 8.2.5.3 Packet Tracer― Configuring lPv6 Addressing

lnstrucrtions

Exarn l:ExptOring the Net〃 ork

Exam 2:Coniguring a N曲″ork Operating System

耕ド
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8.30-12.00■ . Network Access

. Physical Layer Protocols

. Network Media

. Data Link Layer Protocols

. Media Access Control

Ethernet

. Ethernet Protocol

. Address Resolution Protocol

. LAN Switches

Network Layer

. Network Layer Protocots

r Routing

t Routers

. Configuring a Cisco Router

12.00-13.00■ .
Ⅶ∩∩anqっ l」

13.00-16.30■ . Lab 5.3.3.5 Packet Tracer - Configure Layer 3 Switches

lnstructions

Lab 4.2.4.5 Packet Tracer - Connecting a Wired and Wireless

LAN lnslructions

Exam 4:NetworkAccess

Exam6:NetworkLayer

伽04

Lつan ■1日agL600Ⅵ an,n■

8.30-12.001J. AppLication Layer

. App[ication Layer Protocots

. We[lKnow Apptication Layer Protocols and Services

o The Message Heard Around The Wortd

It's a Network

. Create and Grow

4ぽ
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Keeping the Network Safe

Basic Network Performance

Managing IOS Configuration Fites

Integrated Routing Services

12.00-13.00■ . 刊nnanくつll

13.00-16.30■ . ●  Basic Router

・  ⊂。nng Q」 n、覇

●  Basic Router conlguration

●  Remote management

●  Re⊂o∨ery Pass、 ヘノOrd Router

●  Recovery password sⅥ ノitCh

● ∩η、ninttaoυ LLa8LLnh」旬Ⅵl181Jυ Ln号 0哺ηu

⊂ommand dηol

● ザηloaou skitt Base Assignment

(Troubteshooting)

仇15

Lnal 1ヽ0attLagn3/4anttn'

8.30-12.00■ . ● ⅥηLLlluVlnaoυⅥaく Lヽ 811

● LQaULLυ υn4∩ aounouLLa8ソ aく輛8■

● ⅥIJ摯 0■■Oaoll ccNA

12.00-13.00■ .

Ⅶ∩nanくつu

13.00-16.30■ . ● LQaURlo観 ou skitt Base Ass:gnment

Course Feedback

∩15同■バηQ」∩ぅ面Ln10媚η」luИ oく」昴愉 nni

●

●

伽嘱6

Lnan ■000彫L689明anttn5

8.30-12.00u. . Introduction to Routing and Switching Essentiats

. rLUlJVlfl?10!dOU6au

. Routing and Switching Essentiats

. LAN Design

. The Switched Environment

. Basic Switching Concepts and Configuration

. Basic Switch Confiquration

′〕IYffJ・



. Switch Security: Management and lmplementation

VLANs

o VLAN Segmentation

. VLAN lmplementations

. VLAN Security and Design

12.00-13.00■ .
Ⅵ∩∩anくつu

13.00-16.30■ . Lab 2.1.1.6 -Configuring Basic SM/itCh Settings

Lab 2.2.4.11-Configuring Switch Securlty Features

Lab 3.2.2.5-Configuring VLANs and Trunking

Lab Packet Tracer 3.4.1.2-Skltts lntegration Chattenge

伽デ7

Lつan ηヽUaVL08nVanttml

8.30-12.00■ . Routing Concepts

. lnitial Configuration of a Router

. Router Decisions

. Router Operation

lnter-VLAN Router

. Inter-VLAN Router Configuration

o Troubteshoot Inter-VLAN Router

o Layer 3 Switching

Static Routing

o Static Routing lmp[ementation

. Configure Static and Defautt Routes

. Review of CIDR and VLSM

. Configure Summary and Floating Static Routes

o Troubteshoot Static and Defautt Route Issues

12.00-13.00■ .
Ⅶn∩anlo■

13.00-16.3011. Lab 5.1.3.7-Coniguring 802.lQ Trunk― Based lnter― VLAN

Routing

Lab 6.2.2.5-Configuring lP∨4 Static and Default Routes

Lab Packet Tracer 6.5.2.3-Troubleshooting Statlc甲些

看イ√
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Lnan ■ヽOattL6日 ntaanani

8.30-12.00■ . Routing Dynamicatty

o Dynamic Routing Protocots

o Distance Vector Routing Protocots

. RIP and RlPng Routing

. Link-State Dynamic Routing

. The Routing Table

Single-Area OSPF

. Characteristics of OSPF

o Configuring Singte-Area OSPFv2

. Conflguring Single-Area OSPFv3

12.00-13.00■ .
躙nnanくつu

13.00-16.30■ . Lab 7.3.2.4-Configuring Basic RIPv2 and RIPng

Lab 8.2.4.5-Configuring Basic Singte― Area OSPFv2

Lab Packet Tracer 8.2.2.7-⊂ onfiguring OSPFv2 in a Singte

Area lnstructions

9

Lnan ηヽ日aVLOUnv艶

8.30-12.00■ . Access Controt Lists

● IP ACL Operation

●  Standard lPv4 ACLs

●  Extended lPv4 A⊂ Ls

● Troubleshoot ACLs

● IPv6 ACLs

DH⊂ P

Dynamic Host Configuration Protocot v4

Dynamic Host Configuration Protocol v6

Network Address Translation for lPv4

. NAT Operation

. Configuring NAT

o Troubteshoot NAT

〆
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12.00-13.0014. Ⅵnnanくつll

13.00-16.30u. ● ⅥlRleaoυ Skitt Base Asslgnment

Lab Reat RM∪ TP Network●

Lつan 5nUaVL6gnⅥ anani

8.30-12.00■ .
●
　
　
●
　
　
●

ⅥlLLtJIJⅥ naallⅥ aく し、日u

し9aULLIJIJη naOυ Oo■ t瞬ョ彫νaく し、81」

ⅥllⅥつuttOaoll⊂cNA

12.00-13.0011. Ⅶ∩nanくつll

13.00-16.30■ . ● LQaU剛 0綱ou skitt Base Assignment

Course Feedback

∩ninunnQ」 nia』 L∩ 10刊 101■明0く」jlJanl、

●

●

Lつan m日attL6Unttanam5

8.30-12.0011. rtuvdrrnd'n4n: LAN Switching and Wiretess

liriiruvnaauriouriuu

LAN Design

Basic switch Concepts and configuration

12.00-13.0011. ηn∩anヾηu

13.00-16.30■ . VLANs

Lab 3.5.1:Basic VLAN⊂ onfiguration

Lab 3.5.3:Troubteshooting VLAN⊂ onigurations

VTP

Lab 4.4.1:Basic VTP Configuration

12

LQan 5o日avL6un"an,ml

8.30-12.001」 .
● STP

Lab 5.5.1: Basic Spanning Tree Protocol

Lab 5.5.3: Troubteshooting Spanning Tree Protocot

●

●

12.00-13.00■ . Ⅶnnanくつll

13.00-16.30■ . ●  lnter VLAN Routing

ポ〆
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Lab 6.4.1:Baslc lnter― VLAN Routing

Lab 6.4.3:Troubteshooting lnter―VLAN Routing

デlLLυυηnaou onune examl(Cisco Academy)

Lnan 5η Ua3LO日 nt/4an,働5

8.30-12.00■ . ● Basic wiretess concepts and configuration

Lab 7.5.1: Basic Wiretess Configuration

Lab 7 .5.2: Challenge WireLess Conflguration

●

●

12.00-13.00■ . Ⅵ∩nanく つu

13.00-16.30■ . ● Lab 7 .5.3: Troubleshooting Wiretess Configuration

l4tutuvnraol Simulation Ontine (Cisco SBA)●

4

Lnan ηヽF18影10Flnttand例5

8.30-12.00■ .
●
　
　
●
　
　
●

druuuvrraou ontine exam 1 (Cisco Academy)

l4ruluvnaou ontine exam 2 (Cisco Academy)

druuvnao! CCNA (Cisco certificate).

Ⅵ∩nanミnu

● ∩11∩ 0■刷n詢o」n5JL溺 0」η8η弓ヾ

●  Basic SVVitch

● Vtan coniguration

12.00-13.00■ .

13.00-16.30■ .

8.30-12.00■ .
●

　

　

●

ⅥlLLIJuⅥ ndollMaく しヽUu

LQaFILLlJJⅥ naOll∩ ouLLa彫Ⅵaく nu■

12.00-13.00u. Ⅶn∩anくつ■

13.00-16.30■ ●
　
　
●
　
　
●

LQa」 剛Oaall skitt Base Asslgnment

Course Feedback
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伽016

Qla0 17

o■研18

Lttan mUagL00nttanani

8.30-12.00u. LL■ 8りηИa∩ amヽ Accessing ulAN

ⅥlLLIJυⅥ∩aOU∩ Ol」 Lヽ日覇

lntroduction to VVANs

PPP

12.00-13.00■ . 別∩nanく Qll

13.00-16.30■ . ● Frame Retay

Lab 2.5.1: Basic PPP Configuration Lab

Lab 3.5.1: Basic Frame Relay

●

●

Lつal m日agL000明and口、

8.30-12.00■ . ●

●

●

●

Network Security

Lab 4.6.1: Basic Security Configuration

ACLs

Lab 5.5.1: Basic Access Control Lists

12.00-13.00■ . Ⅶ∩nanくっ翻

13.00-16.30■ . ● IP Addressing SeⅣ ices

Lab 7.4.1:Basic DH⊂ P and NAT Coniguration

Net″ork]「roubteshootlng

●

●

Lnan mgagL6日 nManani

8.30-12.00■ . ● ザηLLullη∩aoll Sirrnutation Ontine(Cisco SBA)

12.00-13.00■ . 釧∩nanく311

13.00-16.3011. ● li'utrumnaou Simul.ation Ontine (Cisco SBA)

Hand on Practice Test●

凌ガ
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口っτっnignuttattan

1. Laく」弓脚n創

L■ an ,η UaVLattnИ anam、

8.30-12.0011. druuuunaou online exam 1 (Cisco Academy)

liritruuoaor-L online exam 2 (Cisco Academy)

druwunaou ontine exam 3 (Cisco Academy)

druuuvnaol ontine exam 4 (Cisco Academy)

12.00-13.00■ . Ⅶn∩ol、Qll

13.00-16.30■ . ● liruuvqaou CCNA (Cisco certificate)

LaautLuuvlFtao! CCNA (Cisco certificate)●

8.30-12.00■ . ● n41LLllUⅥ naoυИaくし、日鶴

● LQaULLIJuⅥ∩aoll∩ ouLLa彫Ⅵ豫 Sull

Att κnく 〕鳳

●  LQaU劉Oaoll Skitt Base Asslgnment

● ⊂ourse Feedback

●  n15∩ uflηQ」∩5a」 L∩ 5o刊ηUllj

12.00-13.001」 .

1300-16.30■ .

.  奇1■o■ lLin5υ∩ηヽコ∩olJ,コ l」晰oo∩弓lζotla8 9o
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