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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ าย
12 มิถุนายน 2561

คานา
ส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้พ ฒ
ั นาโครงสร้ า งพื้ นฐานทางระบบเครื อ ข่ า ย เพื่ อ
ให้บริ การการใช้ระบบสารสนเทศแก่นกั ศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั นอกเหนื อจากการใช้ระบบเครื อข่ายภายในห้องเรี ยน ห้องสานักงานต่างๆ ซึ่ งเป็ นแผนยุทธศาสตร์ แผน
หนึ่ ง ของส านัก วิท ยบริ ก ารฯ ที่ มุ่ ง เน้น พัฒ นาพื้ น ฐานทางด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบเครื อ ข่ า ย และ
ระบบสื่ อสารข้อมูล ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อมหาวิทยาลัย มีความมัน่ คง ปลอดภัย พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา และครอบคลุมทุกอาคาร โดยเฉพาะอาคารเรี ยน เพื่อรองรับการเรี ยน-การสอน การวิจยั สร้ าง
องค์ความรู ้ และการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ

ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่าย
12 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมเครื อข่าย
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ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ าย

พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางระบบ

ฝ่ ายวิศ วกรรมเครื อข่ า ยได้วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อให้บริ ก ารระบบสารสนเทศ แก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นเพื่อ
เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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สานักวิทยบริ การได้วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนการบริ หาร
จัดการและการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั โดยจะมีการดาเนินการในปี งบประมาณ
2561-2564 โดยมี 5 กลยุทธ์ ดังนี้
จานวน
กลยุทธ์ ที่
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาให้มี

มาตรการ แผนงาน โครงการ ปี 61
1

3

6

5

3

6

13

10

4

7

14

11

4.สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่องานบริ หาร

1

3

4

1

5.เสริ มสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

1

2

2

2

สมรรถนะพื้นฐานด้านไอที
2.พัฒนาโครงสร้างระบบเครื อข่ายพื้นฐานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพครอบคลุมการใช้งานและมัน่ คงปลอดภัย
3.เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบสารสนเทศให้ทนั สมัย เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนการสอน และพัฒนาการให้บริ การ
ที่เป็ นเลิศ

ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายได้จดั ทาโครงการเพื่อสนับสนุ นแผนสารสนเทศในมาตรการต่างๆโดยในปี
การศึกษา 2561 จะมีการดาเนินการ 8 มาตรการ 14 โครงการ โดยได้มีการดาเนินการจัดทาโครงการ จัดซื้ อวัสดุมา
ติดตั้งระบบต่างๆ,ทาโครงการอบรม และพัฒนาระบบต่างๆเพื่อตอบสนองและประกอบในแต่ละโครงการให้
มาตรการทั้ง 8 ได้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
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แผนสารสนเทศ ปี 61
1.1 จัดห้องสอบให้เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
1.จัดตั้งศูนย์สอบและดาเนิ นการสอบตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล
1.2 ข้อสอบให้เพียงพอมาตรฐานสากล
1.3 จัดทาเว็บไซต์ลงทะเบียนสอบและแสดงผล

2.ส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะพื้นฐาน

ด้านไอที
3.สนับสนุนสื่ อความรู ้ให้กบั นักศึกษาเพื่อการทดสอบ

พื้นฐานด้านไอทีดา้ นไอที

4.สารวจระบบเครื อข่ายพื้นฐานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ

ครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานด้านไอทีดา้ นไอที

สอบ
2.1 อบรมให้บุคลากรมีความรู ้พ้น
ื ฐานด้านไอที
สอบ
3.1 จัดทาสื่ อข้อมูลความรู ้พ้น
ื ฐานด้านไอที ผ่าน
ระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS)
4.1 สารวจและวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายแบบไร้สาย

สอบ
4.2 สารวจและวิเคราะห์ระบบเครื อข่ายแบบสาย
สอบ
5.1 ขยายช่องทางการสื่ อสารระบบเครื อข่ายภายใน

5.จัดหาอุปกรณ์และขยายช่องทางระบบเครื อข่ายพื้นฐานที่

มีประสิ ทธิภาพครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานด้านไอทีดา้ น
ไอที

มหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น(อินทราเน็ต)
5.2 ขยายช่องทางในการรับส่ งข้อมูลในระบบ

เครื อข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
(อินเทอร์เน็ต)
6.1 จัดหาอุปกรณ์สารองข้อมูล

6.ปรับปรุ งระบบสารองข้อมูลให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อความ

มัน่ คงและปลอดภัยที

6.2 จัดหาโปรแกรมจัดการสารองข้อมูล
6.3 เพิม่ ช่องทางสารองข้อมูลที่สาคัญบนระบบ

เครื อข่ายภายนอก (Public Cloud)
7.บริ การแอปพลิเคชัน
่ ชื่อบัญชีผใู ้ ช้งานระบบสารสนเทศ

บนสมาร์ตโฟน

7.1 พัฒนาฐานข้อมูลชื่อบัญชีผใู ้ ช้งานระบบ

สารสนเทศเพื่อใช้งานบนสมาร์ตโฟน

8.บริ การระบบสารสนเทศสานักงานเพื่อลดการใช้

8.1 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการเอกสาร

ทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
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ที่
1.

2.

3.

4.

ในส่ วนของการพัฒนาระบบ ในปี การศึกษา 2561 ช่วง 6 เดือนมีดงั ต่อไปนี้
ระบบงาน
สนับสนุนโครงการ
- พัฒนา Web Application ระบบตรวจสอบผลคะแนนวัดผล 1.3 จัดทาเว็บไซต์ลงทะเบียนสอบและ
ความรู ้ทางด้านไอที IC3
แสดงผล
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มบริ การความรู ้และทดสอบการวัด
ความรู ้ทางคอมพิวเตอร์ IC3
- สารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เครื อข่ายไร้สายพร้อมทั้ง
4.1 สารวจและวิเคราะห์ระบบเครื อข่าย
วางแผนการปรับปรุ งติดตั้งอุปกรณ์ให้คลอบคลุมการใช้งาน แบบไร้สาย
- พัฒนาระบบ ตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบเครื อข่าย
- ติดตั้งและกาหนดตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อใช้งาน ระบบรายงาน
ผลการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย
- พัฒนา Mobile Application ระบบแจ้งปั ญหาการใช้งาน
เครื อข่ายไร้สาย
- พัฒนาระบบรายงานผลการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย
มหาวิทยาลัยศรี วชิ ยั
- พัฒนาระบบ ตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบเครื อข่าย 4.2 สารวจและวิเคราะห์ระบบเครื อข่าย
- สารวจวางแผนงานในการปรับปรุ งระบบเครื อข่าย
แบบสาย
มหาวิทยาลัยฯให้มีความเร็ วที่สูงขึ้น
- ติดตั้งระบบ Server Router BGP และ aggregation 2 port 5.2 ขยายช่องทางในการรับส่ งข้อมูลใน
ระบบเครื อข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้มากขึ้น (อินเทอร์ เน็ต)

5.
6.

- ติดตั้งและกาหนดค่าระบบ Cloud (ชุดใหม่)
- พัฒนา Mobile Application ระบบบัญชีผใู ้ ช้งานด้วย QR
Code

7.

- พัฒนา Web Application ระบบจัดเก็บเอกสาร
อีเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

6.1 จัดหาอุปกรณ์สารองข้อมูล
7.1 พัฒนาฐานข้อมูลชื่อบัญชีผใู ้ ช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานบนสมาร์ต
โฟน
8.1 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
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ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายได้ดาเนิ นการจัดตั้งศู นย์สอบเพื่อใช้เป็ นศูนย์ในการสอบวัดผลความรู ้ความสามารถ
พื้นฐานทางด้านไอทีของนักศึกษา โดยได้ดาเนินการ
และจัดเตรี ยมความพร้อมทุกพื้นที่สามารถดาเนินการ
สอบได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้

 จัดห้องสอบให้เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
ทางสานักวิทยบริ การฯได้ดาเนินการจัดเตรี ยมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในจัดเตรี ยมห้อง
สอบตามคุ ณสมบัติที่กาหนดไว้เพื่อให้รองรั บและสามารถดาเนิ นการสอบวัดผลความรู ้ ความสามารถพื้นฐาน
ทางด้านไอทีภายในปี งบประมาณ 61 ดังนี้
ที่

พื้นที่

อาคาร/ห้องสอบ

จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์

1

สงขลา

สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

80

2

ตรัง

อาคารวิทยบริ การ ชั้น 2 / ห้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

40

3

ไสใหญ่

อาคารห้องสมุด ชั้น 2 / ห้องศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

40

4

ทุ่งใหญ่

อาคารสานักงานวิทยบริ การ / ห้อง AR301

40

5

ขนอม

อาคารอานวยการ ชั้น 3 / ห้องเรี ยนรู ้ดว้ ย ตนเอง

40

6

รัตภูมิ

อาคารมลคลศรี วชิ ยั / ห้อง 9303

40

ในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในการจัดสอบวัดผลในครั้งในนี้ สามารถรองรับการสอบวัดผลกับ
จานวนนักศึกษาได้เพียงพอ เพียงแต่วา่ ต้องเพิม่ ความถี่ในการสอบวัดผลมากขึ้นตามจานวนนักศึกษาที่จะจบในแต่
ละปี อนาคตอาจจะต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นเพื่อปรับตามความต้องการของระบบ
วิศวกรรมเครื อข่าย
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 จัดเตรี ยมข้อสอบให้เพียงพอรองรับจานวนนักศึกษา
สานักวิทยบริ การได้ดาเนินการจัดเตรี ยมข้อสอบเพื่อใช้ในการเตรี ยมการสอบ
ปี งบประมาณ 2561 จานวน 1,258 ชุด ตามมาตรฐาน IC3

ปี การศึกษา

การดาเนินงาน

จานวน

สาเร็ จปี การศึกษา 2560

ดาเนินการสอบแล้ว

1,258

สาเร็ จปี การศึกษา 2561-2562

กาลังวางแผนและเตรี ยมดาเนินการสอบ

3,750

ภาพตัวอย่างการดาเนิ นการสอบเมื่อวันที่ 20,23 และวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผา่ นมา โดยมีนกั ศึกษาคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ คณะศิ ล ปศาสตร์ ทั้ง ภาคปกติ แ ละภาคสบทบ เพื่ อ วัด ความสามารถพื้ น ฐานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ณ อาคารสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา

วิศวกรรมเครื อข่าย
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 จัดทาเว็บไซต์ลงทะเบียนและแสดงผล
ทางส านั ก วิ ท ยบริ การฯได้ ด าเนิ น การจัด ท าเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ใช้ ใ นการลงทะเบี ย น แสดงผล การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้นกั ศึกษาและบุคลากร ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสอบวัดผล
ความรู ้พ้นื ฐานทางด้ารไอที ดังภาพต่อไปนี้

แนวทางในการทาข้ อสอบ
เป็ นการบอกถึงวิธีการเตรี ยมตัวเตรี ยมความพร้อมในการทาข้อสอบ สิ่ งที่ควรรู ้ สัญลักษณ์ คาอธิ บาย กฎระเบียบ
ข้อกาหนดต่าง ๆ และ ตัวอย่างหน้าข้อสอบ

วิศวกรรมเครื อข่าย
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ปฏิทนิ กิจกรรม
ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมจะเป็ น
การแจ้ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น วัน
เวลา สถานที่ ในการสอบ
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สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ทาโครงการจานวน 2
โครงการ เพื่อส่ งเสริ มให้กบั บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคคลากรของหน่วยงานมีความรู ้พร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ มาตรฐานด้านเครื อข่ายระดับสากล พร้อมในการ
สอบวัดมาตรฐานด้านไอที ให้เป็ นที่ยอมรับ
โครงการที่ 1 "โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเครื อข่ายเพื่อเข้าสู่ มาตรฐานด้านเครื อข่าย" ดังภาพตัวอย่างใน
การอบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ที่ ผ่านมา ณ ห้อง 59302 ชั้น 3 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
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โครงการที่ 2 “การพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ มาตรฐานสากล IC3 สาหรับบุคลากร” เมื่อวันที่
28-30 เมษายน 25561 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจึงมีนโยบายในการส่ งเสริ มศักยภาพ
บุคลากรสายผูส้ อนและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวทันโลก ก้าวทันอนาคตสู่ ยุคดิ จิทลั จึง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ บุคลากรและนักศึ กษาต้องเตรี ยมความพร้ อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เที ยบเท่ากับ
มาตรฐานสากลเพื่อพร้ อมแข่งขันเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างมี ศกั ยภาพ ณ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
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มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้นักศึกทุกคนต้องผ่านการ
สอบวัดผลความรู้มาตรฐานทางคอมพิวเตอร์ IC3 ก่อนจบการ
ศึกษา ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัด
ทาสื่อแหล่งข้อมูล และคาแนะนาในการเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบวัด
ความรู้ในระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้
ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ได้ตลอดเวลา โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computing Fundamentals)
2. การใช้งานโปรแกรมสานักงาน (Key
Applications)
3. การใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต และการ
สื่ อ ส า ร สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ( Living
Online)
น อ ก จ า ก นั้ น ไ ด้ จั ด ท า ตั ว อ ย่ า ง
แบบทดสอบเพื่อให้นั กศึกษาได้ทดลองสอบบน
ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS ก่อนมีการ
วัดผลการสอบจริง ๆ
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ส านัก วิท ยบริ การฯได้พ ฒ
ั นาโครงสร้ า งระบบเครื อข่ า ยสายสัญญาณและเครื อข่ า ยไร้ สาย ตลอดมาจน
ครอบคลุมพื้นที่ในการใช้งานตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน จากการสารวจความต้องการทุก ๆ ปี ณ ปัจจุบนั ทาง
สานักวิทยบริ การฯ ได้วางแผนจัดทาการวิเคราะห์สารวจจุดบริ การต่าง ๆ ที่ได้ติดตั้งไปแล้วเพื่อหาข้อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพ ปรั บปรุ งการแพร่ กระจายคลื่ นให้ดีข้ ึ น หรื อติ ดตั้งจุ ดบริ การเพิ่มเพื่อเสริ มประสิ ทธิ ภาพและให้
ครอบคลุมการใช้งานให้มากขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 สารวจและวิเคราะห์ ระบบเครื อข่ ายไร้ สาย
ความต้องการในการติดตั้งจุดบริ การเครื อข่ายไร้ สายนั้นยังคงมีอยู่ทุกปี แต่ก็ลดน้อยลงไปเรื่ อย ๆ ส่ วน
หนึ่งมาจาก ความต้องการคงเหลือเก่าจากปี ที่ผา่ นมา เพราะมีงบประมาณจานวนจากัดไม่สามารถติดตั้งคราวเดียว
ได้ท้ งั หมดบวกกับความต้องการใหม่ เช่น มีอาคารใหม่ หรื อโยกย้ายห้องสานักงานใหม่ เป็ นต้น โดยในปี 2561 มี
จานวนที่ติดตั้งไปแล้ว 148 จุดและยังคงต้องการเพิ่มอีกในปี 2562 อีก 139 จุด และในปี 2563 อีกประมาน 10 จุด
จึงครอบคลุมความต้องการในการใช้งาน
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ในปี งบประมาณ 2561 ทางสานักวิทยบริ การฯได้จดั ทาแผนการสารวจ ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของจุด
บริ การเครื อข่ายไร้สายที่ติดตั้งไปแล้ว เพื่อปรับปรุ งให้การใช้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยนาผลจาการสารวจ
หาคลื่นความที่แต่ละจุดบริ การมาวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยน โยกย้าย หรื อเพิม่ จุดบริ การ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของ
เครื อข่ายไร้สายให้มากขึ้น ดังต่ออย่างต่อไปนี้

ภาพตัวอย่างการแพร่ กระจายสัญญาณไร้สาย
เมื่อได้ขอ้ มูลทั้งหมดแล้วก็จะนาขึ้นเผยแพร่ บนเว็บไซต์ที่ได้พฒั นา แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผใู ้ ช้งานได้รับ
ทราบ ผูใ้ ช้งานจะได้ใช้งานอย่างสะดวกและเข้าใจ มีความพึงพอใจ
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ตารางแสดงอาคารที่มีจุดบริ การเครื อข่ายไร้สาย
ที่
1
2
3
4
5
6

พืน้ ที่
สงขลา
ไสใหญ่
ทุ่งใหญ่
ตรัง
ขนอม
รัตภูมิ

อาคารทั้งหมด
50
34
28
49
19
9

อาคารทีม่ ีแบบแปลน
45
10
10
10
10
5

ต้ องดาเนินการ
5
24
18
39
9
4

ระยะเวลาดาเนินการ
เสร็ จแล้ว
3
3
4
2
1

จากข้อมูลในตาราง ทางสานักวิทยบริ การฯต้องทาการสารวจจุดบริ การทั้งหมด 189 อาคาร และได้ทาการ
สารวจเสร็ จสิ้ นแล้วจานวน 50 อาคาร ส่ วนอาคารที่เหลือ ทางสานักวิทยบริ การฯได้วางแผนเพื่อดาเนินการให้แล้ว
เสร็ จในช่วง เดือน กันยายน 2561 โดยมีกาหนดการในการดาเนินการดังนี้
27-29 มิถุนายน 2561
4-6 กรกฎาคม 2561
10-13 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561
1-2 สิ งหาคม 2561

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 มทร.ศรี วชิ ยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช พื้นที่ ไสใหญ่
ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 มทร.ศรี วชิ ยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่
ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 มทร.ศรี วชิ ยั วิทยาเขต ตรัง
ลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 มทร.ศรี วชิ ยั วิทยาลัย รัตภูมิ
ลงพื้นที่ ครั้งที่ 5 มทร.ศรี วชิ ยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช พื้นที่ ขนอม
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นอกจากนั้นทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสานสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาในการแก้ปัญหาการใช้
งานระบบเครื อข่ายไร้ สายให้ผูใ้ ช้งานกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว จึงได้พฒั นาแอปพลิเคชันระบบแจ้งปั ญหา
การใช้งานเครื อข่ายไร้สายขึ้น เพื่อรับแจ้งปั ญหาการใช้งานเครื อข่ายไร้สาย เจ้าหน้าที่จะได้ทราบถึงปั ญหาได้อีก
ช่องทางหนึ่ ง และยังอานวยความสะดวกให้ผใู ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น ทาให้การตรวจสอบและการแก้ไขปั ญหา การ
ปฏิบตั ิงานสามารถดาเนิ นการได้อย่างรวดเร็ ว โดยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์ เคลื่ อน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

ระบบตรวจสอบและแจ้งปั ญหาการใช้งานเครื อข่าย

ระบบตรวจสอบสถานะการทางานของอุปกรณ์ทางเครื อข่าย

วิศวกรรมเครื อข่าย

16

ทางสานักวิทยบริ การได้พฒั นาระบบการตรวจเช็ คการทางานของอุ ปกรณ์ ทางเครื อข่าย ตามรอบการ
ตรวจเช็คในแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่จะได้ทราบสถานการณ์ทางานของอุปกรณ์ทางเครื อข่ายแต่ละตัวว่ายังคงทางาน
ปกตออยูห่ รื อไม่ หากผิดปกติจะได้ดาเนินการแก้ปัญหาทันที ทาให้อุปกรณ์สามารถให้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง

 สารวจและวิเคราะห์ ระบบเครื อข่ ายสายสั ญญาณ
ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายได้วางแผนการปรับปรุ งระบบเครื อข่าย
ให้มีความเร็ วสู งขึ้ น เนื่ องจากการใช้งาน ณ ปั จจุ บนั มี การใช้
งานที่มากขึ้น ด้วยการสื่ อสารที่ปรับรู ปแบบข้อมูลข่าวสารในรู ปแบบสื่ อมัลติมีเดี ยมากขึ้นทาให้ขอ้ มูลที่วิ่งผ่าน
เส้นทางการสื่ อสารต่างๆเต็มบางช่ วงเวลา ในปี งบประมาณ 2561 ทางฝ่ ายจึงได้วางแผนการสารวจอุปกรณ์ทาง
เครื อข่าย โดยเฉพาะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติที่สูงขึ้นสามารถส่ ง
ข้อมูลที่ 1 Gbps ได้ทุกช่องสัญญาณแล้วเสร็ จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ตอ้ งปรับเปลี่ยน
ทางฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายได้วางแผนในการปรับเปลี่ ยนอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็ จทั้งหมด 126 เครื่ อง โดย
ทยอยของบประมาณในแต่ละปี เป็ นระยะเวลา 4 ปี ดังรายละเอียดจากตารางด้านบน
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ตารางสรุ ปปริมาณการใช้ ระบบเครื อข่ ายในเดือน พฤศจิกายน 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7

พื้นที่
UniNet
3BB
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ไสใหญ่
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ทุ่งใหญ่
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ขนอม
วิทยาลัยรัตภูมิ

ความเร็ วที่เชื่อมต่อ
1 Gb
400 Mb
200 Mb
200 Mb
100 Mb
100 Mb
100 Mb

ปริ มาณการใช้งาน
1000.03 Gb
173.97 Mb
363.94 Mb
374.69 Mb
207.30 Mb
107.21 Mb
112.80 Mb

หมายเหตุ
มากกว่าที่กาหนด
น้อยกว่าที่กาหนด
มากกว่าที่กาหนด
มากกว่าที่กาหนด
มากกว่าที่กาหนด
มากกว่าที่กาหนด
มากกว่าที่กาหนด

จากปริ มาณการใช้งานดังตารางแสดงปริ มาณการใช้ระบบเครื อข่ายที่สูงที่สุดในบางช่ วงเวลาของเดือน
พฤศจิกายน 2560 แสดงให้เห็ นว่ามีปริ มาณการใช้ระบบเครื อข่ายที่สูงมากกว่าความเร็ วที่ใช้ในการเชื่ อมต่อ นัน่
หมายความว่าในช่วงเวลาดังกล่าวการใช้งานจะช้ากว่าปกติ อนาคตจาเป็ นจะต้องขยายความเร็ วในการเชื่ อมต่อให้
มากขึ้นเพื่อรองรับปริ มาณการใช้งาน ทางสานักวิทยบริ การจึงได้จดั ทาแผนและดาเนิ นการแก้ปัญหา โดยการ
จัดหาอุปกรณ์ทางเครื อข่ายและขยายช่องทางให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยตั้งเป้ าไว้วา่ จะต้องมีพ้ืนที่วา่ งสาหรับ
การสื่ อสารไม่นอ้ ยกว่า 20% ของเส้นทางการจราจร ดังนี้
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 จัดหาและติ ด ตั้ง ระบบ Server Router BGP และ aggregation 2 port ขยายช่ องทางการสื่ อสารภายใน
มหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น (อินทราเน็ต)
Server Router BGP เป็ นชุ ดอุปกรณ์ ที่สามารถรับการประกาศ
เส้นทางหลาย ๆ ชุ ดจากเส้นทางเดี ยวกัน โดยเส้นทางหลาย ๆ
ชุ ดนี้ มาจากแหล่งต่าง ๆ กันหลายแหล่งก็ได้ แต่ BGP จะเลือก
เส้นทางใดเส้นทางหนึ่ งที่เห็นว่าดีที่สุด เมื่อเส้นทางที่ดีที่สุดถูก
เลื อกแล้ว BGP จะนาเส้ นทางที่ ดีที่ สุ ดที่ เลื อกแล้วนี้ ไ ปไว้ใ น
ตาราง IP Routing Table จากนั้น ก็ จ ะเผยแพร่ เ ส้ น ทางนี้ ไ ปสู่
Router ของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ท าให้ก ารสื่ อ สารสามารถเลื อ ก
เส้นทางไปสู่ จุดหมายและกลับมาได้อย่างรวดเร็ ว
ทางฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายได้เล็งเห็ นในการพัฒนาระบบเครื อข่ายให้มีความรวดเร็ วจึงได้จดั หาอุปกรณ์
Server Router BGP และสามารถทา aggregation ได้ 2 port เพื่อให้การสื่ อสารได้ 2 เส้นทางทาให้รวดเร็ วมากขึ้น
และยังสามารถทาเป็ นเส้นทางสารองได้อีกด้วยหากเกิดปั ญหาเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเสี ยหาย
นอกจากนั้นทางฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายได้สารวจอุปกรณ์ทางเครื อข่ายที่จะปรับเปลี่ยนตามกาหนดการให้
แล้ว เสร็ จ ภายในเดื อ นกัน ยายน 2561 เพื่ อ ด าเนิ น การวางแผนจัด หาอุ ป กรณ์ ท างเครื อ ข่ า ยมาปรั บ เปลี่ ย น
ประสิ ทธิ ภาพขยายช่องทางการสื่ อสารให้สูงขึ้นในปี งบประมาณถัดไป ดังแผนภาพ
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จากแผนภาพจะเห็ นได้ว่าช่ องทางการสื่ อสารจากอุปกรณ์ ภายในอาคารมายังอุปกรณ์ หลักของแต่ละอาคาร
จนถึงอุปกรณ์ Core Switch จะถูกขยายให้มีช่องทางที่ 1 Gbps ซึ่ งเป็ นช่องทางที่สูงมากพอกับข้อมูลที่ใช้อยู่ ณ
ปั จจุบนั และอนาคต อีก 4 – 5 ปี ส่ วนการเชื่ อมต่อระหว่างวิทยาเขตนั้น จะทยอยปรับความเร็ วให้สูงขึ้นด้วย
ข้อจากัดที่ตอ้ งเช่าวงจรการสื่ อสารจากหน่วยงานภายนอก จาเป็ นต้องใช้งบประมาณพอสมควร โดยมีแผนการ
ปรับเปลี่ยนดังแผนภาพข้างล่าง

หากสานักวิทยบริ การฯทาได้ตามแผนที่วางไว้ ก็จะสามารถขยายเส้นทางการสื่ อสารได้ ทาให้ระบบเครื อข่ายมี
ความเร็ วในการรั บส่ งข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยฯมาก ทาให้การเข้าถึ งระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯได้
อย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะการประชุ ม ทางไกล ก็ จะใช้ง านได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ การเผยแพร่ สื่ อข้อมู ลแบบ
มัลติมีเดียในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯก็จะมีประสิ ทธิ ภาพ ฯลฯ
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 ขยายช่องทางการสื่ อสารภายนอกมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น (อินเทอร์ เน็ต)
การขยายช่ องทางการสื่ อสารนอกจากจะขยายช่ องทางการสื่ อสารภายในมหาวิทยาลัยฯแล้วเราจาเป็ นที่ จะต้อง
ขยายช่ องทางการสื่ อสารภายนอกมหาวิทยาลัยฯอีกด้วยเพื่อให้การรับส่ งข้อมูลได้รวดเร็ ว มิฉะนั้นข้อมูลจะมา
ติดขัดที่เส้นทางออกการสื่ อสารก็จะล่าช้า ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ทางฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายจึงได้วางแผน
ในการทยอยปรับเปลี่ยนตามปี งบประมาณ ดังแผนภาพด้านล่าง

ในปี งบประมาณ 2561 นั้นทางสานักวิทยบริ การฯ ได้มีการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตกับ UniNet และ
บริ ษ ัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) : CAT สองเส้ น ทางเพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ ง (Load Balance) โดยจะมี
ความเร็ วในการเชื่ อมต่อกับ UniNet ที่ความเร็ วขนาด 1 Gbps (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) และเชื่ อมต่อกับ บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (มี ค่ า ใช้ จ่ า ย) ที่ ค วามเร็ ว ขนาด 400/10 Mbps โดยก าหนดให้ ก ารสื่ อ สาร
ภายในประเทศสื่ อสารที่ความเร็ ว 400 Mbps ส่ วนการสื่ อสารออกนอกประเทศสื่ อสารที่ความเร็ ว 10 Mbps จาก
แผนการขยายช่องทางเราจาเป็ นต้องขยายวงจรการสื่ อสารผ่านผูใ้ ห้บริ การภายนอก ที่จะต้องปรับจาก
วิศวกรรมเครื อข่าย
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400 Mbps ไปสู่ ความเร็ วที่ 1 Gbps ตามปี งบประมาณ เราก็จะได้เส้นทางการสื่ อสารที่มีความเร็ ว 1 Gbps 2 เส้นทาง
ท าให้ค วามเร็ วในการสื่ อสารเพิ่ ม มากขึ้ นและรวดเร็ วมากขึ้ นเพี ย งพอต่ อความต้องการในการรั บ ส่ ง ข้อมู ลที่
ปรับเปลี่ยนเป็ นข้อมูลแบบมัลติมีเดียมากขึ้นทุกปี

ปี งบประมาณ 2561 นั้นทางฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายได้วางแผนจัดการให้มีการสารองข้อมูลที่มนั่ คงปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้ นจากเดิ มที่ เคยสารองด้วยตัวบุคคลทาให้ขาดประสิ ทธิ ภาพ ในปี งบประมาณนี้ จึงได้จดั หาอุ ปกรณ์ ในการ
ส ารองข้อ มู ล และปี ต่ อ ไปก็ จ ะจัด ซื้ อ ซอฟแวร์ ใ นการ
ส ารองข้อ มู ล แบบอัต โนมัติ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ส ารองข้ อ มู ล ให้ ม ากที่ สุ ดให้ ไ ด้ ม าตรฐานตามข้ อ
กาหนดการทาระบบ Data Center ดังนี้
 จัดอุปกรณ์สารองข้อมูล
ทางฝ่ ายวิศ วกรรมเครื อข่ า ยได้ดาเนิ นการติ ดตั้ง ระบบส ารองข้อมู ลแล้วเสร็ จ สามารถใช้ง านและได้
ดาเนิ นการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมมายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายระบบใหม่ ทดสอบการใช้งานของระบบ
บริ การทุกบริ การยังคงให้บริ การได้เป็ นปกติ อนาคตจะดาเนิ นการคั้งค่าให้ระบบสามารถสารองข้อมูลได้แบบ
อัตโนมัติ และสมารถทางานพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน
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 จัดหาโปรแกรมจัดการสารองข้อมูล
แผนดาเนินการจัดหาโปรแกรมสารองข้อมูลได้วางไว้ในปี งบประมาณ 2562 ส่ วนการดาเนิ นการในปี นี้
จะเป็ นการศึกษาระบบการสารองข้อมูลที่จะนามาใช้งานกับอุปกรณ์สารองข้อมูล ดังนี้
บริหารจัดการระบบ Cloud เพื่อการสารองข้ อมูล
1.ศึกษาข้อมูล จัดหา Software เพื่อสาหรับการจัดการระบบ Cloud เพื่อการสารองข้อมูล จากการหาข้อมูล
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่จะทาสารองข้อมูล ต้องมี Software VMWARE VSphere ในการบริ หารจัดการ VM
ต่ า ง ๆ VMWARE รองรั บ การท า vMotion (ย้า ยข้า มเครื่ อ ง) , Storage vMotion (ย้า ย vm ข้า ม Storage), High
Availability (Auto start vm อีกเครื่ องเวลาเครื่ องหลักพัง) , Fault Tolerance (สร้างอีก vm เพื่อรองรับอีกเครื่ องเสี ย)
เป็ นต้น และ Software veeam backup & replication เป็ นโปรแกรมสาหรับมาช่วยจัดการ Backup ข้อมูล, VM ต่าง
ๆ สามารถตั้งเวลาในการ Backup ได้

หมายเหตุ การ backup ที่นามาใช้งาน มี 3 แบบ คือ DR SITE, Data Files, snapshot

ภาพการสารองข้อมูลแบบ DR SITE
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ภาพการสารองข้อมูลแบบ Data Files

ภาพการสารองข้อมูลแบบ Snapshot
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2. ทดสอบ การ backup Data files ส่ วน Backup DR SITE และ Snapshot ไม่สามารถกระทาได้เนื่องจาก
ต้องใช้ Lice. ของ VMWARE และ Veem จึงไม่สามารถทดสอบได้ Veem มีเวอร์ ชนั่ ทดลองใช้ 30 วัน ทุกฟังก์ชนั่

จากการศึกษาหาข้อมูลระบบดังกล่าวเป็ นที่น่าพึงพอใจในการนาระบบมาใช้งาน
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 พัฒนาฐานข้อมูลชื่อบัญชีผใู ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานบนสมาร์ ตโฟน
ปัจจุบนั สามารถนา QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น แสดง URL ของเว็บไซต์,
ข้อความ, เบอร์ โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็ นตัวอักษรได้อีกมากมาย ปัจจุบนั QR Code ถูกนาไปใช้ในหลายๆ ด้าน
เนื่องจากความรวดเร็ ว เพราะทุกวันนี้นกั ศึกษาส่ วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคน
สานักวิทยบริ การฯ จึงได้มีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บ QR Code เพื่อนามาใช้งานกับระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อใช้ยนื ยันการเข้าสู่ ระบบ ต่างๆที่จาเป็ นต้องใช้งาน ดังตัวอย่าง

เข้าระบบสารสนเทศด้วย QR Code
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 พัฒนาแอปพลิเคชั นระบบจัดการชื่ อบัญชี ผ้ ใู ช้ งานระบบสารสนเทศบนสมาร์ ตโฟน
ปั จ จุ บ ัน สามารถน า QR Code มาประยุ ก ต์ใ ช้ไ ด้ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น แสดง URL ของเว็บ ไซต์,
ข้อความ, เบอร์ โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็ นตัวอักษรได้อีกมากมาย ปั จจุบนั QR Code ถูกนาไปใช้ในหลายๆ ด้าน
เนื่องจากความรวดเร็ ว เพราะทุกวันนี้นกั ศึกษาส่ วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคน
สานักวิทยบริ การฯ จึงได้มีการนาเอา QR code มาประยุกต์ใช้ในการ login เข้าสู่ ระบบสารสนเทศนักศึกษาและ
บุคลากร เพื่อลดปั ญหาการลืมชื่อผูใ้ ช้งาน รหัสผ่านและเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วเพิ่มยิง่ ขึ้น
ภาพตัวอย่ าแอปพลิเคชั นระบบจัดการชื่ อบัญชี ผ้ ใู ช้ งานระบบสารสนเทศบนสมาร์ ตโฟน
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 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ปั จจุบนั สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒั นาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ eDocument เพื่อใช้ในการรับส่ งหนังสื อเอกสารทางราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่ออานวยความสะดวกในการ
สื บค้นหนังสื อ ทาให้สามารถประหยัดเวลา งบประมาณ และลดความผิดพลาด ต่างๆ ของงานเอกสารได้ ซึ่ ง
ขณะนี้อยูใ่ นช่วงการพัฒนาระบบไปแล้วมากกว่า 50% โดยมีวตั ถุประสงค์ขอบเขตของระบบดังนี้
วัตถุประสงค์ ของระบบ
1. เพื่อช่วยให้การบริ หารจัดการเอกสารมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นโดยอาศัยรู ปแบบการทางานบนเว็บ
แอปพลิเคชัน่ และโมบายแอพพลิเคชัน่ ทาให้การบริ หารจัดการ และการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารสามารถ
ทาได้สะดวกรวดเร็ วทุกที่ทุกเวลา
2. เพื่อช่วยให้การจัดการเอกสารมีระบบระเบียบมากขึ้นเป็ นไปตามมาตรฐานในการจัดการเอกสาร
3. เพื่อช่วยให้การสื บค้นข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะเอกสารได้ทนั ที
4. เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช่จ่าย
ขอบเขตของระบบ
ในการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็ นการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
จัดการงานด้านเอกสารให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งมีขอบเขตดังนี้
1. ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานต่างๆให้อยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ PDF ได้
2. ระบบสามารถบริ หารจัดการการรับส่ งหนังสื อระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรได้
3. ระบบสามารถออกเลขรับหนังสื อและส่ งหนังสื อได้
4. ระบบสามารถบริ หารจัดการการเอกสารการเซ็นอนุมตั ิเกษียนหนังสื อของผูบ้ งั คับบัญชาผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ ได้
5. ระบบสามารถตรวจสอบสถานะรับส่ งหนังสื อภายในและภายนอกองค์กรได้
6. ระบบสามารถตรวจสอบการเซ็นอนุมตั ิและการเกษียนหนังสื อของผูบ้ งั คับบัญชาได้
8. ระบบมีการรักษาความปลอดภัยและการป้ องกันเอกสารมิให้สูญหาย
9. ระบบสามารถกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงขอมูลให้แต่ละ user ได้
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ส่ วนทีพ่ ฒ
ั นาและสามารถใช้ งานได้ มีดังนี้
1. กาหนดสิ ทธิ์ ให้กบั user
2. การจัดการข้อมูลหน่วยงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ตาแหน่ง ประเภทหนังสื อ และการกาหนดเลขหนังสื อส่ ง
หนังสื อรับ
3. ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปหรื อบุคลากรในสังกัดยืน่ เอกสารหรื อหนังสื อให้กบั ฝ่ ายธุ รการเพื่อขอนุมตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. ฝ่ ายธุรการทาการตรวจสอบการยืน่ เอกสารจากบุคลากรในสังกัด และดาเนินการเสนอให้กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อพิจารณา
5. การออกเลขและวันที่ส่งหนังสื อ
6. การส่ งหนังสื อระหว่างหน่วยงาน และการติดตามการส่ งหนังสื อ
7. แสดงรายการและรายละเอียดของการส่ งหนังสื อ
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ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่าย ได้ทากิจกรรมต่างๆมากมายในรอบ
ปี งบประมาณ 2561 ร่ วมกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อร่ วมกันพัฒนางาน ตอบสนองพันธกิ จในด้านต่างๆ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่ น เข้าร่ วมประชุ มพัฒนาโครงข่ายการ
สื่ อสารระบบเครื อข่ายให้สามารถรองรับ IPv6 ,จัดอบรมและเข้า
ร่ วมโครงการต่างๆ, เข้าร่ วมกิ จกรรมของมหาวิทยาลัย, เป็ นชุ ด
คณะกรรมการดาเนิ นงานงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯตามที่ได้
มอบหมาย, ดาเนิ นการถ่ า ยทอดสดสั ญญาณภาพและเสี ย งออกอิ นเทอร์ เน็ ตในกิ จกรรมต่ า งๆ เป็ นต้น ดัง จะ
ยกตัวอย่างให้ทราบดังนี้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้รับโล่เกี ยรติคุณ รางวัล IPv6
Ready Awards 2017 จากนาวาอากาศเอกสมศั ก ดิ์ ขาวสุ วรรณ์ รองปลั ด กระทรวง รั ก ษาราชการ
แทน ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางสาวปิ ยะพร มูลทองชุน ผูอ้ านวยการสานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ ค
กรุ งเทพมหานคร โดยสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒั นาระบบเครื อข่ายให้สามารถรองรับ
IPv6 ตามข้อกาหนดที่ต้ งั ไว้...
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เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่ วมประชุ ม ครม.สัญจร ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา เพื่อติดตามการปฏิบตั ิงานทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การพัฒนา และขับเคลื่ อนนโยบาย 3 เหลี่ ยมเศรษฐกิ จ จังหวัดชายแดนใต้ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับมอบหมายและปฏิ บตั ิ หน้าที่ สาหรั บการจัดเตรี ยมระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ อานวยความ
สะดวกในการประชุ ม คอมพิวเตอร์ และจอแสดงผลตามจุ ดบริ การต่ างๆ เช่ น ห้องประชุ ม ห้องนักข่ าว จุ ด
ลงทะเบียน ห้องผูต้ ิดตาม เป็ นต้น ซึ่ งในการจัดเตรี ยมงานในครั้งเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สามารถใช้งานได้
เป็ นอย่างดียงิ่
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ภาพการปฏิบตั ิงานเตรี ยมความพร้อม

เมื่ อ วัน ที่ 8 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ผศ.ยงยุ ท ธ หนู เ นี ย ม รั ก ษา
ราชการแทนอธิ การบดี ให้เกี ยรติเป็ นประธานในการประชุ ม
เตรี ยมความพร้ อมการจัดการประเมิ นและคัดเลื อกนัก ศึ ก ษา
รางวัล พระราชทาน ระดับอุ ดมศึ ก ษา ระดับเขตภาคใต้ ใน
ระหว่ า งวั น ที่ 23-26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ อาคารศรี วิ ศ ว
วิ ท ยา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ เพื่ อ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรี วชิ ยั
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เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนู
เ นี ย ม รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั คณะ
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์
เก่า และแขกผูม้ ีเกียรติ เข้าร่ วมโครงการทาบุญ
เนื่ อ งในวัน สถาปนาวิท ยาลัย เทคนิ ค ภาคใต้
ประจาปี 2561 และพิธีหลอมทองคาเพื่อทากลีบ
บัว (บัวคว่าบัวหงาย) นาไปหุ ้มยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย ์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ทั้งนี้ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้เข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว...
เมื่ อ วัน ที่ 19 ตุ ล าคม 2560 ผศ.ยงยุ ท ธ หนู
เนี ย ม รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี พร้ อ มด้ว ย
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรี วชิ ยั ร่ วมพิธี
บาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ย
เดช ผูร้ ่ วมพิธีนงั่ เจริ ญจิตภาวนาเป็ นเวลา 89 วินาที
และนาสวดอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ณ หอประชุ ม อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อาเภอเมืองสงขลา
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เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทนอธิ การบดี มทร.ศรี วชิ ยั เข้าร่ วม
เป็ นประธานในพิ ธี เ ปิ ดโครงการ Open house
engineering และนิ ทรรศการศิลปศาสตร์ วิชาการ
จัด โดย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณะศิ ล ป
ศาสตร์ พร้ อ มทั้ง คณะผู ้บ ริ ห าร บุ ค ลากร และ
นักศึกษา ทางสานักวิทยบริ การได้จดั เตรี ยมการถ่ ายทอดสัญญาณภาพและเสี ยงออกอิ นเทอร์ เน็ ตและจุ ดรั บชม
ภายในอาคาร โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ กิจกรรม 1 หลักสู ตร 1 กิจกรรม การ
แข่งขันวงดนตรี การแข่งขัน rov และคณะศิลปศาสตร์ อาทิ การแข่งขันตกแต่งจานอาหารในโรงแรม การแข่งขันปู
เตรี ยงและพับผ้าขนหนูลีลา การแข่งขัน Bartender Contest ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ
อาคารศรี วศิ ววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และตึก 58 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรี วชิ ยั
เมื่ อ วัน ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ผศ.ยง
ยุ ท ธ ห นู เ นี ย ม รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น
อ ธิ ก า ร บ ดี พ ร้ อ ม ด้ ว ย ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร
คณาจารย์ ร่ ว มเปิ ดงาน RMUTSV OPEN
HOUSE 2018 การแสดงผลงานนักศึกษาคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะบริ หารธุ รกิจ ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสานักวิทย
บริ การได้จดั เตรี ยมการถ่ ายทอดสัญญาณภาพและเสี ยงออกอิ นเทอร์ เน็ ต โดยมีการแสดงบนเวที การประกวด
Southern top model 2018 การแข่งขันเขียนแผนธุ รกิจ การประกวดร้อง และมอบประกาศนียบัตร ฯลฯ
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ส านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ จ ัด
“โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเครื อข่ายเพื่อเข้าสู่ มาตรฐานด้าน
เครื อข่าย” ให้กบั บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาลัย ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้อง59302
อาคาร 59 ส านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย สงขลา เพื่ อ ให้
เจ้า หน้ า ที่ ที่ ดู แ ลระบบสารสนเทศและระบบเครื อ ข่ า ยของ
มหาวิท ยาลัย ฯ ประจาหน่ วยงานต่ า งๆมี ค วามรู ้ ค วาม
เข้ า ใจ เกิ ด ทั ก ษะในการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ก้ า วสู่
มาตรฐานทางด้านเครื อข่ายระดับสากลพร้ อมในการ
สอบวัดผลทางมาตรฐานด้า นเครื อข่ า ยเป็ นที่ ย อมรั บ
สร้างความร่ วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายในระดับต่างๆ
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เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 25561 ที่ ผ่านมา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั
โครงการฝึ กอบรม “การพัฒ นาทัก ษะทางด้า น
คอมพิ ว เตอร์ มาตรฐานสากล IC3 ส าหรั บ
บุ ค ลากร” ให้ แ ก่ ค ณาจารย์แ ละบุ ค ลากรภายใน
มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ จึ ง มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม
ศักยภาพบุคลากรสายผูส้ อนและนักศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อก้า วทันโลก ก้า วทัน
อนาคตสู่ ยุคดิจิทลั จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่บุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ท า ง ด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ ห้ เ ที ย บ เ ท่ า กั บ
มาตรฐานสากลเพื่อพร้ อมแข่งขันเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างมี ศกั ยภาพ ณ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ จ ัด การสอบสมรรถนะพื้ น ฐานด้ า นไอที ตาม
มาตรฐาน IC3 ครั้ งที่ 2 ขึ้ นเมื่ อวันที่ 20,23 และวันที่
25 มี น าคม 2561 ที่ ผ่ า นมา โดยมี นั ก ศึ ก ษาคณะ
บริ หารธุ รกิ จ คณะศิลปศาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาค
สบทบ เพื่อวัดความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนัก ศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลัย ณ
อาคารสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
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ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้ เ ข้ า ส ารวจพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ การ
เครื อข่ายไร้สายและสารวจความพึงพอใจต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 วิทยาเขต คือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ,พื้นที่
ไสใหญ่ แ ละพื้ น ที่ ต รั ง เมื่ อ วัน ที่ 21-22 ธัน วาคม
2560 เพื่อติดตามการใช้งานเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต
ไร้ สาย แก้ไข ปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยฯให้ดียิ่งขึ้น
โดยมี ผศ.ยงยุธ สุ จิโต ผูช้ ่วยอธิ การบดี นางสาวปิ ย
พร มูลทองชุน ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนายกิติศกั ดิ์ วัฒนกุล รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายร่ วมเข้าสารวจพื้นที่ดว้ ย
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ส านัก วิทยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
บริ จ าคคอมพิ ว เตอร์ 30 เครื่ อ ง ให้ ก ับ วิ ท ยาลัย ชุ ม ชน
สงขลา โดยมี น.ส.ปิ ยะพร มูลทองชุน ผูอ้ านวยการ เป็ น
ประธานมอบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ ส านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา

จังหวัดสงขลา และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอสเอ็มเอ็ม วอลเลย์บอล
ชายหาดชิ งชนะเลิ ศแห่ งเอเชี ย เอสโคล่ า สมิ หลา ครั้ งที่ 18
ระหว่า งวันที่ 14-17 เมษายน 2560 ณ หาดสมิ หลา จังหวัด
สงขลา ส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศได้มี
โอกาสร่ วมบริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้กบั นักกีฬาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช เป็ นประจา
ทุกๆปี โดยได้ทาการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออานวยความสะดวกต่อการใช้งานในช่วงวันเวลาดังกล่าว
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สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับหน้าที่ในการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร โดยนา
สัญญาณภาพและเสี ยงขึ้นอินเทอร์ เน็ตและช่ องทางต่างๆ เช่ น เต้นที่พกั ผูป้ กครอง ช่ องทางผ่านสื่ อโซเชี ยลเน็ ต
เวิ ค์ต โดยส านัก วิ ท ยบริ ก ารฯได้จ ัด ท าช่ อ งถ่ า ยทอดสั ญ ญาณชื่ อ ว่า RMUTSV CHANNEL เพื่ อ เป็ นช่ อ งทาง
ถ่ายทอดสัยญาณ และจัดทาเว็บไซต์สาหรับแจ้งข่าวสารให้บณ
ั ฑิตได้รับข่าวสารต่างๆและให้ผทู ้ ี่สนใจได้รับชม
การถ่ายทอดสดผ่านช่องทางนี้ ดว้ ย นอกจากนั้นก็ยงั สามารถรับชมได้ที่จุดบริ การ ณ เต้นที่พกั ผูป้ กครองที่ จดั ขึ้ น
และยังได้บริ การอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวก
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กีฬาแห่ งชาติ

“สงขลาเกมส์ ” เกมส์ กีฬาแห่ งมิ ตรภาพ เป็ นมหกรรม
กีฬาระดับชาติสาหรับประชาชนทัว่ ไป ควบคุมโดยการ
กี ฬาแห่ งประเทศไทย ซึ่ งจัด ณ จังหวัดสงขลา จัดขึ้ น
ระหว่า งวันที่ 20 ถึ ง 30 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2560 ส าหรั บ
ครั้งนี้ สงขลาได้รับเกียรติเป็ นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 45 และทางส านัก วิท ยบริ ก ารได้รั บ มอบหมายให้
จัดเป็ นการประมวลผลการแข่งขันกีฬา โดยมีหน้าที่ใน
การจัดศูนย์ Presenter ให้นกั ข่าวได้ใช้เป็ นสถานที่ ใน
การทาข่าวและเป็ นศูนย์ในการประมวลผลการแข่งขัน
นาผลขึ้ นสู่ เว็บไซต์เพื่ อแสดงข้อมู ล ต่ างๆให้นัก กี ฬ า
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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