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 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และสร้างประสิทธิภาพใน
การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการติดตั้งระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทลัย ให้บริการพ้ืนที่
ส าหรับจัดท าเว็บไซต์และจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งปัญหาที่พบใน
ปัจจุบันก็คือ พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์เหลือน้อย และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่เป็นรุ่นเก่า 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ท าการปรับปรุงระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพ่ือแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น  โดยเพ่ิมพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นรุ่นใหม่ มีระบบส ารองข้อมูลแยกแต่ละ
หน่วยงาน  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบเครือข่ายรูปแบบใหม่  (IPV6) ที่จะเป็น
มาตรฐานใหมใ่นอนาคต  ส านักวิทยบริการฯจึงได้ท าการย้ายข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบเก่าไปยังระบบ
ใหม่ ส่งผลให้ผู้ใช้งานอยู่เดิมไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากมีการตั้งค่าระบบใหม่   โดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 14 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผู้เข้าอบรม   53  คน    คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  35,007  บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 53  คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.43   
คิดเป็นร้อยละ 88.68 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมี
ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.30 จากการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.25 
โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีนาคม 2556 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 
มีนาคม 2556 ณ  ศูนย์การเรียนรู ้ด้วยตนเอง    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถเสริม  ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  35,007 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  53  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
90,260บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    8,400  บาท    
   ค่าใช้สอย    13,650 บาท    
   ค่าวัสดุ     12,957 บาท 
   รวม     35,007 บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.68  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.69  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.30  ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.46  หรือคิดเป็น
ร้อยละ  89.25  
 
 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 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร   โครงการอบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                   
ลักษณะของโครงกำร 

(   ) ๑.๑  การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) ๑.๒  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
( / ) ๑.๓  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) ๑.๔  การฝึกศึกษา  การศึกษาดูงาน 
(   ) ๑.๕  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  ๑.๖  อ่ืน ๆ ............................................................................. 

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 ( / ) ๑.๑ บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) ๑.๒  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(   ) ๑.๓  บริหารจัดการเชิงรุก 
(   ) ๑.๔  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
( / ) ๑.๕  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) ๑.๖  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) ๑.๗  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) ๑.๘  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
( / ) ๑.๙  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

ความสอดคล้องกับกลวิธี/มาตรการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
  
  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักกำรและเหตุผล   

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  เพ่ือการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และสร้างประสิทธิภาพ
ในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการติดตั้งระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทลัย ให้บริการพ้ืนที่
ส าหรับจัดท าเว็บไซต์และจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งปัญหาที่พบใน
ปัจจุบันก็คือ พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์เหลือน้อย และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่เป็นรุ่นเก่า 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ท าการปรับปรุงระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพ่ือแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น  โดยเพ่ิมพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นรุ่นใหม่ มีระบบส ารองข้อมูลแยกแต่ละ
หน่วยงาน  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบเครือข่ายรูปแบบใหม่ (IPV6) ที่จะเป็น
มาตรฐานใหม่ในอนาคต  ส านักวิทยบริการฯจึงได้ท าการย้ายข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบเก่าไปยังระบบ
ใหม่ ส่งผลให้ผู้ใช้งานอยู่เดิมไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากมีการตั้งค่าระบบใหม่ 

 

ดังนั้น ส านักวิทยบริการฯ จึงได้จัดโครงการอบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือเป็นการชึ้แจงและท าความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานที่มีหน้าที่
ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย   อาจารย์,เจ้าหน้าที่  จ านวน  ๕๓  คน 
 
กรรมการ จ านวน      ๘     คน 
วิทยากร  จ านวน      ๔     คน 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์ การ เรี ยนรู้ ด้ วยตน เอง เท เวศร์   ส านั กวิทยบริ การและ เทคโนโลยีส ารสนเทศ         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  รวม ๑ วัน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.๑๕๕๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.จัดท าร่างและรายละเอยีด
โครงการฯ 

            

๒.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

๓.ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

๔.ขออนุมัติโครงการ             
๕.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

๖.ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา             
๗.ติดตาม ประเมิณผลโครงการ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            

๘.รายงานผลการตดิตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน ๑ เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
 
งบประมำณ      ๓๕,๐๐๗ บำท  ( สำมหม่ืนห้ำพันเจ็ดบำทถ้วน ) 
เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

1. ค่ำตอบแทน    ๘,๔๐๐    บำท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( ๗ ชม. x ๑ วัน  x ๓๐๐ บาท x ๔ คน )   

2. ค่ำใช้สอย    ๑๓,๖๕๐  บำท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  ๖๕ คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (๒ มื้อ x ๖๕ คน x ๓๐ บาท ) ๓,๙๐๐ บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (๑ มื้อ x ๖๕ คน x ๑๕๐ บาท )  ๙,๗๕๐ บาท 

 3.ค่ำวัสดุ    ๑๒,๙๕๗ บำท          
             
    รวมทั้งสิ้น   ๓๕,๐๐๗ บำท  ( สำมหม่ืนห้ำพันเจ็ดบำทถ้วน ) 

 

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 เป็นหลักสูตรการอบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนำคม  ๒๕๕๖  

 ที่มาและความส าคัญ 
 การใช้ ISPConfig  
 การบริหารจัดการเว็บไซต์  
 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น  
 การดูแลและบ ารุงรักษาเว็บไซต์  

 
ตำรำงกำรอบรม กำรใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงำนภำยใน มทร.พระนคร 

 
๑๔ มีนำคม ๒๕๕๖ รำยละเอียดหลักสูตร 

๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ 

 
 ที่มาและความส าคัญ 
 การใช้ ISPConfig 
 

 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ 

 
 การบริหารจัดการเว็บไซต์ 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ 
 
 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 
 

 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ 

 
 การดูแลและบ ารุงรักษาเว็บไซต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร 

 6 

 

 
กำรประเมินผลโครงกำร 

๑. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๕๓ คน 
๒. ความรู้ความเข้าใจ 
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ ๘๕ % 
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๕ % 

วิธีกำรประเมิน 
๑. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
๒. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
๓. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนักพัฒนาระบบเครือข่ายที่มีความสามารถ    
เพ่ือปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 

๒. เพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ใน
อนาคต 

๓. ยกระดับมาตรฐานด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร การใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2556   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  53  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ  35,007 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  
35,007  บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    8,400  บาท    
   ค่าใช้สอย    13,650 บาท    
   ค่าวัสดุ     12,957 บาท 
   รวม     35,007 บาท 

 
 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.43  คิดเป็นร้อยละ  88.68   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   53  คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร
อยู่ใน   ระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.69  
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  88.00 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 
89.69 
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.46 หรือคดิเป็นร้อยละ  89.25    
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2556 

หลักสูตร  การใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร การใช้
ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง             
วันที่   14 มีนาคม 2556   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  53  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    53   คน   คิดเป็นรอ้ยละ   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 การใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  53  คน 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 34 64.15% 
               หญิง 19 35.85% 
 

 
 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2556 

หลักสูตร  การใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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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 
 

ประเด็นความคดิเห็น 

ระดบัความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
มากที่สดุ 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สดุ 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 

(ร้อยละ) 
ระดบั 

ด้านวิทยากร 
       

 1. การเตรียมตัวและ
ความพรอ้มของ
วิทยากร  

29.00  (54.72%) 24.00  (45.28%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (90.94%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบาย
เนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น  

28.00  (52.83%) 25.00  (47.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.57%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

22.00  (41.51%) 31.00  (58.49%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.30%) มาก 

 4. สามารถตอบ
ค าถามได้ตรงประเดน็  

26.00  (49.06%) 27.00  (50.94%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.81%) มาก 

 5. วิทยากรมจี านวน
เพียงพอเหมาะสม  

24.00  (45.28%) 29.00  (54.72%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.06%) มาก 

 6. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
เหมาะสม  

25.00  (47.17%) 28.00  (52.83%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.43%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.49 (89.69%) มาก 
ด้านความรู้ความ
เข้าใจ        
 1. ความรู ้ความเข้าใจ
ในเรือ่งนีก้่อนการอบรม  

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 53.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู ้ความเข้าใจ
ในเรือ่งนี้หลังการอบรม  

53.00  (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 าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน ์        
 1. น าความรูท้ี่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได ้ 

22.00  (41.51%) 31.00  (58.49%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.30%) มาก 

 2. สามารถให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได ้ 

31.00  (58.49%) 22.00  (41.51%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.70%) 
มาก
ที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน า
ความรูท้ี่ได้ไปใช้
ประโยชน ์ 

24.00  (45.28%) 29.00  (54.72%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.06%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.48 (89.69%) มาก 
ด้านประสทิธภิาพ 

       
 1. การให้บริการของ
เจ้าหน้าทีัั  

29.00  (54.72%) 24.00  (45.28%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (90.94%) 
มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน 20.00  (37.74%) 33.00  (62.26%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.55%) มาก 
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อ านวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที ่ 
 3. สถานที่สะอาดและ
มีความเหมาะสม  

25.00  (47.17%) 28.00  (52.83%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.43%) มาก 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ใน
การฝกึ มีความ
เหมาะสม  

26.00  (49.06%) 27.00  (50.94%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.49  (89.81%) มาก 

 5. ระยะเวลาในการ
อบรม/สมัมนามีความ
เหมาะสม 

24.00  (45.28%) 29.00  (54.72%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.06%) มาก 

 6. ท่านมีความพงึ
พอใจในการอบรมครั้งนี ้ 

23.00  (43.40%) 30.00  (56.60%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.68%) มาก 

รวมทั้งหมด  
     

4.46 (89.25%) มาก 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 
วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ 
 

เตรียมโปรแกรมเพื่อติดตั้ง 

 
       ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ จากเว็บไซต์ http://www.appservnetwork.com โดยเลือกเวอร์
ชั่นที่ต้องการติดตั้งระหว่างเวอร์ชั่น 2.4.x และ 2.5.x  โดยความแตกต่างของ 2 เวอร์ชั่นนี้คือ  
          2.4.x คือเวอร์ชั่นที่น า Package ที่มีความเสถียรเป็นหลัก เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคง
ของระบบโดยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะใช้ฟังก์ชั่นใหม่   

  2.5.x คือเวอร์ชั่นที่น า Package ใหม่ๆ น ามาใช้งานโดยเฉพาะ เหมาะส าหรับนักพัฒนาที่ต้องการระบบ
ใหม่ๆ หรือต้องการทดสอบ ทดลองใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ความเสถียรของระบบได้100%  
เนื่องจากว่า Package จากนักพัฒนานั้น ยังอยู่ในช่วงของขั้นทดสอบ ทดลองเพ่ือหาข้อผิดพลาดอยู่ 

 
ขั้นตอนการติดตั้ง AppServ 
 
       1. ดับเบ้ิลคลิกไฟล์ appserv-win32-x.x.x.exe เพ่ือท าการติดตั้ง จะปรากฏหน้าจอตามรูปที่ 1  
 

           
  
                                   รูปที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ  

http://www.appservnetwork.com/
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       2. เข้าสู่ขั้นตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ายในรูปแบบ GNU 
License หากผู้ติดตั้ง 
           อ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพ่ือเข้าสู่การติดตั้งในข้ันต่อไป 
แต่หากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไข 
           ให้กด Cancel เพ่ือออกจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ ดังรูปตัวอย่างที่ 2  

            
 
                                           รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการ GNU License 
 
       3. เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางท่ีต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นปลายทางท่ีติดตั้งจะเป็น 
C:AppServ  
           หากต้องการเปลี่ยนปลายทางท่ีติดตั้ง ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการ ตามรูปที่ 3 
เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้น 
           ให้กดปุ่ม Next เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป  
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                                             รูปที่ 3 เลือกปลายทางการติดตั้งโปรแกรม AppServ 
 
       4. เลือก Package Components ที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นนั้นจะให้เลือกลงทุก Package แต่
หากว่าผู้ใช้งาน 
           ต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อที่ต้องการออก โดยรายละเอียดแต่
ละ Package มีดังนี้ 
                 - Apache HTTP Server คือ โปรแกรมท่ีท าหน้าเป็น Web Server 
                 - MySQL Database คือ โปรแกรมที่ท าหน้าเป็น Database Server 
                 - PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมท่ีท าหน้าประมวลผลการท างานของภาษา 
PHP 
                 - phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต์ 
           เมื่อท าการเลือก Package ตามรูปที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ให้กด Next เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง
ต่อไป  
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                                  รูปที่ 4 เลือก Package Components ที่ต้องการติดตั้ง  

 
 
5. ก าหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ตามรูปที่ 5 คือ Server 
Name   คือช่องส าหรับป้อนข้อมูลชื่อ Web Server ของท่านเช่น www.appservnetwork.com  
Admin Email  คือช่องส าหรับป้อนข้อมูล อีเมล์ผู้ดูแลระบบ เช่นroot@appservnetwork.com   HTTP 
Port  คือช่องส าหรับระบุ Port ที่จะเรียกใช้งาน Apache Web Server โดยทั่วไปแล้ว Protocol  HTTP 
นั้นจะมีค่าหลักคือ 80 หากว่าท่านต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ Port 80 ก็สามารถแก้ไขได้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลง Port การเข้าใช้งาน Web Server แล้ว ทุกครั้งที่เรียกใช้งานเว็บไซต์ จ าเป็นที่ต้องระบุ
หมายเลข Port ด้วย เช่น หากเลือกใช้ Port 99 ในการเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งต้องใช้
http://www.appservnetwork.com:99 จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้  

http://www.appservnetwork.com/
http://www.appservnetwork.com:99/
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                           รูปที ่5 แสดงการก าหนดค่าคอนฟิกค่า Apache Web Server 

 
6. ก าหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ตามรูปที่ 6 คือ 
 Root Password    คือช่องส าหรับป้อน รหัสผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ Root หรือผู้ดูแล
ระบบ ทุกครั้งที่ เข้าใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะที่ เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root 
 Character Sets  ใช้ในการก าหนดค่าระบบภาษาที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล , เรียงล าดับฐานข้อมูล, 
 Import ฐานข้อมูล, Export ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล Old Password   หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้งาน PHP กับ MySQL API เวอร์ชั่นเก่า   โดยเจอ Error Client does not support 
authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client ให้เลือกใน
ส่วนของ Old Password เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหานี้ Enable InnoDB        หากท่านต้องการใช้งาน
ฐานข้อมูลในรูปแบบ InnoDB ให้เลือกในส่วนนี้ด้วย  
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                            รูปที่ 6 แสดงการก าหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database 
 
       7. สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ ส าหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้จะมีให้เลือกว่าต้องการสั่ง
ให้มีการรัน Apache และ MySQLทันทีหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Finish เพ่ือเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม 
AppServ 
 

           
 
                      รูปที ่7 แสดงหน้าจอข้ันตอนสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม AppServ  
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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