


  

 

หลักสูตร ระบบปฏิบัติการ Linux และ Network Administration  ก 

 

        ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตรระบบปฏิบัติการ Linux และ Network Administration โดยส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 9803 ตึก 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนคร
เหนือ มีผู้เข้าอบรม 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 134,650 บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.33 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.53 คิด
เป็นร้อยละ 90.67 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.52หรือคิดเป็นร้อยละ 90.28 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              สิงหาคม 2559 
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 การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล หลักสูตร ระบบปฏิบัติการ Linux และ Network Administration บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 9803 ตึก 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์พระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเสริม ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  134,650  บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  32  คน  สิ้นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  94,650 บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน       42,000    บาท    
   ค่าใช้สอย              52,650       บาท    
   ค่าวัสดุ       40,000   บาท 
   รวม               134,650   บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ย  4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ย 4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.35 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  คิดเป็นร้อยละ  100 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.53   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมใน
ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.50  หรือคิดเป็นร้อยละ  90.00  
 
 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 

โครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

บทสรุปผู้บริหาร 
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โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระบบปฏิบัติการ Linux และ Network Administration 

 

ลักษณะโครงการ 

  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 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ดังเอกสารที่แนบ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อม    
                             เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่  1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/ นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   2 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เสิศ 
เป้าประสงค์ที่  4 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
  2 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  3 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่  5  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 6  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 7 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก  
 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านสังคมศาสตร์ (หรือ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา .............................ด้านคอมพิวเตอร์..................................................  
       .......................................................................... .................................................................. 
 การวิจัย .................................................................................................................... ............. 
       .............................................................................................................................................  
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ................................................................................................  
       ............................................................................................................................................  
 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
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............................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. .................. 
 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หัวหน้าโครงการ     นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 
                        ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
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หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ได้มีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวางมากจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในต่างประเทศ ส าหรับมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครในปีๆ หนึ่งนั้น มีการเสียค่าซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นน าเข้าที่ใช้งบประมาณที่สูงมาก ดังนั้นหาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้องการลดต้นทุนในส่วนนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้
ตระหนักถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Open Source กันมากขึ้น ซึ่งซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้เราสามารถที่จะ
น ามาใช้งานและพัฒนาต่อยอดได้ฟรี 

Linux เป็นระบบปฏิบัติการชนิดหนึ่ง เหมือนกับวินโดวส์หรือว่า Mac ที่ระบบมีความแตกต่างกันในเรื่อง
ของโครงสร้างและการใช้งาน แต่สิ่งที่ เหมือนกันทั้งสามระบบ ก็คือเป็น  GUI หรือเรียกว่า Graphics User 
Interface คือมีการใช้งานในลักษณะของกราฟฟิค มีภาพตอบสนอง ต่อการใช้งาน พูดง่ายๆ คือว่าสามารถใช้ 
Mouse ได้นั่นเอง Linux เป็นระบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีใครรู้จัก เพราะปัจจุบันนี้ยังมีผู้ใช้งานที่ถือว่าเป็นส่วนน้อย 
แต่มีข้อดีก็คือฟรี และความปลอดภัยสูงเป็นอันดับหนึ่ง จึงคาดว่าในอนาคต คนที่สนใจระบบปฏิบัติการ Linux จะ
เพ่ิมมากข้ึนทุกๆ วัน 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของ Linux ผู้ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถติดตั้ง และการใช้การ
ระบบปฏิบัติการ Linux ได้ เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ และเข้าใจโครงสร้างและการท างานเบื้องต้นของ
ระบบปฏิบัติการ Linux  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/อาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาหลักสูตร Linux Basic Training Course จะเน้นทฤษฎี และ
ปฏิบัติควบคู่กันไปเพ่ือให้บุคลากร/อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถน าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปใช้ปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Linux Basic 
Course ให้แก่ บุคลากร/อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับความรู้ และทักษะของบุคลากรในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ได้เช่นเดียว 

กับระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ และเข้าใจโครงสร้าง การท างานเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ Linux 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux แก่ 

เจ้าหน้าที่/อาจารย์ เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. อาจารย์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านระบบเครือข่ายฯ จ านวน 30 คน 
2. คณะกรรมการ จ านวน      7     คน 
3. วิทยากร  จ านวน      2     คน 

สถานที่ด าเนินงาน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน   วันที่ 1 – 5 สิงหาคม  2559  ระยะเวลา 5 วัน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  134,650 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
 
 
 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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 าร่างและรายละเอยีด

โครงการฯ 
            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

5.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
            

8.รายงานผลการตดิตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2559  

1. ค่าตอบแทน         42,000 บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  (7 ชม. x 5 วัน  x 600 บาท x 2 คน) 

2. ค่าใช้สอย                  52,650 บาท 
( ผู้เข้าอบรมจ านวน  30 คน คณะกรรมการ 7 คน และวิทยากร  จ านวน 2 คน ) 

              -  ค่าอาหารว่าง  (10 มื้อ x 39 คน x 35 บาท)   =    13,650  บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน  (5 มื้อ x 39 คน x 200 บาท)  =    39,000  บาท 

3.  ค่าวัสดุ                  40,000 บาท 
        รวมทั้งสิ้น  134,650 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมระบบปฏิบัติการ Linux และ Network Administration 
วันที่ 1 

เวลา รายละเอียดหลักสูตร 
08.30-10.30 - Open Source & Linux 

- Installing Linux Server 
10.30-12.00 - basic configuration 

- Used Shell Commands 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - Text editor (nano, vi ) 

- Becoming a super user 
-  Backing up  files 

14.30-16.30 - File permissions in Linux 
- Network Interfaces 
- System Log 

 
วันที่ 2 

เวลา รายละเอียดหลักสูตร 
08.30-10.30 - System Monitoring and process Control 

- Crontab 
10.30-12.00 - - Crontab ต่อ 

- -SSH Server 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00-14.30 - Samba Server 
-  Web Server ( Apache ) 

14.30-16.30 - Webmin 
- -X window 

วันที่ 3  
เวลา รายละเอียดหลักสูตร 

08.30-10.30 - Ip tables 
- Internet Gateway 

10.30-12.00 - Proxy Server 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - Proxy Server 
14.30-16.30 - FTP Server  

- Webmin  
วันที่ 4 

เวลา รายละเอียดหลักสูตร 
08.30-10.30 - DHCP Server 
10.30-12.00 - DHCP Server 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - Endian firewall 
14.30-16.30 - Endian firewall  
วันที่ 5 

เวลา รายละเอียดหลักสูตร 
08.30-10.30 - MySQL Database Server 
10.30-12.00 - MySQL Database Server 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 - Radius Server ( Freeradius ) 
14.30-16.30 - Radius Server ( Freeradius )  
 
การประเมินผลโครงการ 
  เป็นโครงการหลัก ที่ตอบสนองตัวชี้วัด  

- บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตาม
สายงาน ร้อยละ 90 

        เป็นโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด...............................-........................................................... 
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การประเมินผลโครงการ 
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และบุคลากร จ านวน 30 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. เชิงปริมาณ 

  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมร้อยละ 85  
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 
          3. เชิงเวลา 

 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2559 
4. เชิงต้นทุน 

 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

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

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์/เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. อาจารย์/เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถพัฒนาเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux  
ของมหาวิทยาลัยได้ 

 
การรายงานผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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                                           วันที ่
 
 
 

 

 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
หลักสูตร Linux และ Network Administration โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5  สิงหาคม 2559  ณ ห้อง 9803 ตึก 
40 ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ  

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  32  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ 134,650  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 94,650 บาท     
ประกอบด้วย (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

   ค่าตอบแทน      42,000    บาท    
   ค่าใช้สอย              52,650       บาท    
   ค่าวัสดุ        40,000   บาท 
   รวม               134,650   บาท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูโซนระดับ มาก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ  90.00   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  32  คน 
 

2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1 ด้านวิทยากร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่ในระดับ  
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.52  คิดเป็นร้อยละ 90.35 
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ  80.00 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.70  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.48 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.56    
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับสากล ประจ าปี  2559 
หลักสูตร  Linux และ Network Administration 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร Linux และ Network Administration  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 32 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 32 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  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 างานเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักหลักสูตรนี้มากยิ่งข้ึนในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากร     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ประจ าปี  2559 

หลักสูตร  Linux และ Network Administration 
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แบบสรุปผลการประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับสากล หลักสูตร Linux และ Network Administration   

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 32 คน 
 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 20 86.96% 
               หญิง            12 

 
20% 

 
ตารางท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้านวิทยากร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วิทยากร 

23.00  (38.33%) 37.00  (61.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.67%) มาก 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

33.00  (55.00%) 27.00  (45.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (91.00%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 31.00  (51.67%) 29.00  (48.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.33%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น 26.00  (43.33%) 34.00  (56.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.43  (88.67%) มาก 
 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอเหมาะสม 28.00  (46.67%) 32.00  (53.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.47  (89.33%) มาก 
 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

34.00  (56.67%) 26.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.49 (89.72%) มาก 
ด้านความรู้ความเขา้ใจ 

       
 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการ
อบรม 

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 60.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 

 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการ 34.00  (56.67%) 26.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) มาก
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อบรม ที่สุด 
รวมทั้งหมด 

     
3.57 (71.33%) มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
       

 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

32.00  (53.33%) 28.00  (46.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.53  (90.67%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้ 

27.00  (45.00%) 33.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน ์

34.00  (56.67%) 26.00  (43.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.57  (91.33%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.52 (90.33%) 
มาก
ที่สุด 

ด้านประสิทธิภาพ 
       

 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั 24.00  (40.00%) 36.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 
 2. การประสานงาน อ านวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที ่

33.00  (55.00%) 27.00  (45.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (91.00%) 
มาก
ที่สุด 

 3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 31.00  (51.67%) 29.00  (48.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.33%) 
มาก
ที่สุด 

 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝกึ มีความ
เหมาะสม 

33.00  (55.00%) 27.00  (45.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (91.00%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

39.00  (65.00%) 21.00  (35.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.65  (93.00%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้ง
นี้ 

25.00  (41.67%) 35.00  (58.33%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.33%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.52 (90.28%) 
มาก
ที่สุด 
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หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

              หลักสูตร Linux System & Network Administration ท าให้สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้
อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การจัดแบ่งพาร์ติชั่น และ การเลือกแพ็คเกจในขณะติดตั้ง รวมถึงสามารถท า
การตรวจสอบ ติดตั้ง อัพเดต และ ลบ แพ็คเกจภายในเครื่องได้อย่างช านาญ นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรนี้จะเข้าใจการใช้ command line และ การแก้ไขไฟล์คอนฟิกต่างๆ ผ่านเครื่อง vi editor ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือสามัญประจ าตัวแอดมินในระบบยูนิกซ์และลีนุกซ์มาอย่างช้านาน  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หลักสูตร ระบบปฏิบัติการ Linux และ Network Administration  15 

 

 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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รายละเอียดทางการเงิน 
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