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ฝ่ ำยวิศวกรรมเครือข่ำย
ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายมี หน้าที่ พัฒนาระบบเครื อข่าย ระบบสารสนเทศ ให้บริ การระบบสารสนเทศ
ห้องฝึ กอบรม บริ การตรวจซ่ อมระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุ นการพัฒนางานของสานักวิทย
บริ การ ในการให้บริ การงานด้านการเรี ยนการสอนและการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั โดยสรุ ปการปฏิบตั ิงานประจาปี 2558 เป็ นกลุ่มงานดังนี้
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 กลุ่มงานเครือข่ายพื้นฐาน มี 3 งาน ดังนี้
1. งานเครื อข่ ายพืน้ ฐาน และการพัฒนาระบบงาน
1.1 การเชื่อมโยงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
1.2 มาตรการป้ องและรักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่าย
1.3 บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน
1.4 ขยายจุดบริ การสัญญาณเครื อข่าย
1.5 ขยายจุดบริ การสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
1.6 ปรับปรุ งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
1.7 ปรับปรุ งเว็บไซต์สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.8 ระบบบริ การ Google Application สาหรับบุคลากร /นักศึกษา
1.9 ถ่ายทอดสดงานพิธีต่างๆ
1.10 ระบบ Web conference เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทางไกล
1.11 การป้ องกันความเสี่ ยงระบบเครื อข่าย
1.12 การพัฒนาระบบเครื อข่าย IPv6
2. งานซ่ อมบารุ งและคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงาน
2.1 บริ การซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สาหรับสถาบันการศึกษา
2.2 ระบบป้ องกันไวรัสแบบองค์กร มทร.ศรี วชิ ยั
2.3 บริ การซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
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3. งานผลิตสื่ อการศึกษาและตาราเรียนและการพัฒนาระบบงาน
3.1 งานด้านกราฟิ กดีไซ
3.2 งานตัดต่อวีดีโอในพิธีงานต่างๆ
3.3 งานการออกแบบสื่ อต่างๆ

 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบงาน
1 ระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS)
2 ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
3 ระบบภาวการณ์มีงานทาบัณฑิต
4 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
6 ระบบกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
7 ห้องนวัตกรรมและการเรี ยนรู ้ ( Smart Class Room )
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การพัฒนางานกลุ่มงานเครื อข่ ายพืน้ ฐาน
1.งานเครื อข่ ายพืน้ ฐาน
1.1 การเชื่ อมโยงเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต
ปั จจุบนั มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้มีการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตกับ UniNet
และ บริ ษ ทั กสท.จากัด สองเส้ นทางเพื่ อความต่ อเนื่ อง (Load Balance) โดยจะมี ค วามเร็ วในการเชื่ อมต่อกับ
UniNet ที่ความเร็ วขนาด 1 Gbps และเชื่อมต่อกับ บริ ษทั กสท.จากัด ที่ความเร็ วขนาด 600 Mbps และในส่ วนของ
การเชื่ อมต่อระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ มายังส่ วนกลาง (สงขลา) จะ
เชื่ อมต่อด้วยความเร็ วขนาด 100 Mbps ทุกวิทยาเขตและความเร็ ว
ของเครื อข่ายภายในของ มทร.ศรี วิชยั จะเชื่ อมต่อกันด้วยความเร็ ว
ขนาด 1 Gbps ตัวอย่งดังภาพ

ปั จจุบนั ปริ มาณการใช้งานอินเตอร์ เน็ตมีค่อนข้างสู งขึ้นทุกวัน ด้วยเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงระบบเครื อข่าย ทาให้ผใู ้ ช้งานเพิ่มมากขึ้น ดังตารางแสดงปริ มาณการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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ตารางแสดงปริมาณการใช้ งานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย

การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต

สงขลา - อินเทอร์เน็ต

ขนาด
การรับส่งข้อมูล

ปริ มาณข้อมูลเฉลี่ยต่อวัน
Download
(ต่อวัน)

Upload
(ต่อวัน)

ปริ มาณข้อมูล
ขาเข้า (ต่อวัน)

ปริ มาณข้อมูล
ออกเข้า (ต่อวัน)

14.95 TB

16.95TB

1Gbps 400Mbs

186.85Mbps

109.2 Mbps

สงขลา – วิทยาเขตตรัง

100 Mbps

58.16 Mbps

34.96 Mbpsbps 13.96 TBB

สงขลา – วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
พื้นที่ใสใหญ่

100 Mbps

21.55 Mbps

10.46 Mbps

5.37 TB

1.02 TB

สงขลา – วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
พื้นที่ทุ่งใหญ่

100 Mbps

24.50 Mbps

5.89 Mbps

6.08 TB

1.04 TB

สงขลา – วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
พื้นที่ ขนอม

100 Mbps

15.66 Mbps

2.17 Mbps

4.37 TB

455.19 GB

สงขลา – วิทยาลัยรัตภูมิ

100 Mbps

5.53 Mbps

2.89 Mbps

1.01 TB

219.87GB

1Gps 400Mbps

312 Mbps

165 Mbps

45.74 TB

22.81 TB

ทั้งหมด

3.14TBTB

ดังตารางการแสดงปริ มาณการใช้งานระบบเครื อข่ายแต่ละพื้นที่ จากตารางเป็ นการรายงานเส้นทางแต่ละ
เส้นทางในการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่าย จากพื้นที่สงขลา(ซึ่ งเป็ นจุดศูนย์รวม)ไปยังพื้นที่ตรัง ,ไสใหญ่,ทุ่งใหญ่,ขน
อม,รัตภูมิ และบอกปริ มาณข้อมูลที่ใช้งานในแต่ละวัน
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1.2 มาตรการป้ องและรักษาความปลอดภัยระบบ
เครื อข่ าย
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตระหนักถึงการให้บริ การระบบเครื อข่ายทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย และทั้งระบบเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ตเป็ น
ส าคัญจึ ง ได้วางระบบป้ องการโจมตี ระบบเครื อ ข่ า ย
โดยมีการติดตั้งระบบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบตรวจสอบผูใ้ ช้งาน Internet (NAC)
เพื่อตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้งาน Internet จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด
2. ระบบ Firewall (ASA) ใช้ในการควบคุ มการเข้าออกของข้อมู ล และกาหนดเงื่ อนไขการใช้งานระบบ
เครื อข่าย(Policy)และเพื่อป้ องกันการโจมตีจากระบบเครื อข่ายภายนอก
3. ระบบเฝ้ าระบบการโจมตี ระบบเครื อข่าย( IPS ,MAR) เป็ นระบบที่ คอยตรวจจับการบุ ก รุ กของผูท้ ี่ ไ ม่
ประสงค์ดี รวมไปถึงข้อมูลจาพวกไวรัสด้วย เพื่อ
ป้ องกันความเสี ยงที่เกิดขึ้นกับระบบเครื อข่ายได้
4. ระบบควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless
Controller) ใช้ ใ นการควบคุ ม และวิ เ คราะ ห์
อุปกรณ์ และผูใ้ ช้งาน ระบบเครื อข่ายไร้ ส ายเพื่ อ
ป้ องกันอุปกรณ์และผูใ้ ช้แปลกปลอมในระบบ

1.3 บริการเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายเสมือน
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์และการลงทุน
ระยะยาวในการนี้จึงได้นาเอาเทคโนโลยีระบบ Cloud Computing มาใช้งานในรู ปแบบ Virtualization เข้ามาช่วย
ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ทรัพยากรจากส่ วนกลางในระบบ cloud computing เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การใช้งาน การบริ หารจัดการและรวมถึงการบริ หารงบประมาณโดยแยกให้บริ การดังนี้
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 ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation)
จัดทาเป็ นเครื่ องแม่ข่ายให้บริ การ server ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการโดยมีระบบที่ให้บริ การดังนี้
1.server ระบบ Web site ทุกวิทยาเขต
7
เครื่ อง
2.server ระบบ (e-Passport)
1
เครื่ อง
3.server ระบบ ฐานข้อมูล
2
เครื่ อง
4.server ระบบงานทะเบียน
2
เครื่ อง
5.server ระบบ IP Phone
3
เครื่ อง
6.server ระบบe-mail
2
เครื่ อง
7.server ระบบบัญชี 3 มิติ
2
เครื่ อง
8.server ระบบ Domain server
1
เครื่ อง
9.server ระบบ LMS
2
เครื่ อง
10.server ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ
1
เครื่ อง
11.server ระบบ e-doc
2
เครื่ อง
12.server ระบบ monitoring
2
เครื่ อง
13.server ระบบ log ระบบเครื อข่าย
2
เครื่ อง
14.server ระบบควบคุมระบบเครื อข่ายไร้สาย
7
เครื่ อง
15.server ระบบsoftware Licence
1
เครื่ อง
16.server ระบบ Antivirus
1
เครื่ อง

มีจานวนเครื่ องแม่ข่ายเสมือนจานวน 37 เครื่ องที่ให้บริ การและมีแนวโน้นที่มากขึ้นเรื่ อยๆ ตามบริ การที่เพิ่มขึ้น
วิศวกรรมเครื อข่าย

7

 ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI)
ทางส านัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้น าเทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure
(VDI)มาใช้เพื่อ ลดความซ้ าซ้อนของ Hardware ช่วยลดงานในการดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่มความปลอดภัยใน
การเข้าใช้งานทั้ง desktop และ data และความยืดหยุน่ ในการใช้งานได้ท้ งั คอมพิวเตอร์ เดิมที่มีอยู(่ เก่า) เครื่ อง Thin
client ,mobile ,Tab late เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน โดยการนามาทดลองใช้งานในสานักวิทยบริ การฯและ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ จานวน 9 เครื่ อง

1.4 ขยายจุดบริการสั ญญาณเครื อข่ าย
ตามที่ได้มีการติดตั้งจุดขยายสัญญาณเครื อข่าย (Node switch)
ภายในมหาวิทยาลัยเดิม ซึ่ งได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและ
ปรับปรุ งอาคารใหม่ จึงมีความจาเป็ นต้องเพิ่มจุดขยายสัญญาณและ
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมดังนี้
ติดตั้งอุปกรณ์ในการเชื่ อมโยงโครงข่าย Fiber Optic
1. พืน้ ทีท่ ่ ุงใหญ่ (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปโรงอาหาร)
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) (อาคารอานวยการไปอาคารเรี ยนรวมและสารสนเทศ)
3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) (อาคารอานวยการไปโรงอาหาร)
4. วิทยาเขตตรัง (อาคารวิทยบริ การไปอาคารเรี ยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ )
5. พืน้ ทีส่ งขลา (อาคารสานักงานคณะวิสวกรรมศาสตร์ไปอาคารวิศวกรรมโยธา)
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1.5 ขยายจุดบริการสั ญญาณเครื อข่ ายไร้ สาย
สรุ ปจุดที่จะติดตั้งในการขยายพื้นที่ให้บริ การเครื อข่ายไร้สาย
งบประมาณปี 58
 วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช(ทุ่งใหญ่) รวมจาวน 20 จุด
 วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช(ไสใหญ่) รวมจาวน 17 จุด
 วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช(ขนอม) รวมจาวน 10 จุด
 วิทยาเขตตรัง รวมจานวน 20 จุด
 วิทยาลัยรัตภูมิ รวมจาวน 10 จุด
 วิทยาเขตสงขลา รวมจานวน 23 จุด
รู ปประกอบ Wireless Controller ติดตั้งพร้อมใช้งาน Access Point Cisco AP2702
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1.6 ปรับปรุ งเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เป็ นเว็บไซต์ที่นาเสนอโครงสร้ างหน่ วยงาน ข้อมูล
ข่าวสาร การติดต่อสื่ อสาร และการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯได้รับรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดจนการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯให้บริ การ
การเชื่ อมโยงข้อมูล ข่าวสาร ส่ วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเว็บไซต์ดงั กล่าวสามารถรองรับกับการใช้
งานทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมเครื อข่าย
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เว็บไซต์ หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย

เว็บไซต์หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ (กอง สานักฯ
หน่ วยฯ ฝ่ ายฯ) เว็บ ไซต์ที่ นาเสนอโครงสร้ า งหน่ วยงาน ข้อมู ล
ข่าวสาร การติดต่อสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
รับรู ้อย่างต่อเนื่ อง โดยเว็บไซต์ดงั กล่าวสามารถรองรับกับการใช้
งานทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



เว็บไซต์ คณะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เว็บ ไซต์ค ณะภายในมหาวิท ยาลัย ฯ เว็บ ไซต์ที่ น าเสนอโครงสร้ า งหน่ ว ยงาน ข้อ มู ล ข่ า วสาร การ
ติดต่อสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของคณะ ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
รับรู ้อย่างต่อเนื่อง โดยเว็บไซต์ดงั กล่าวสามารถรองรับกับการใช้งานทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมเครื อข่าย
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1.8 ปรับปรุ งเว็บไซต์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเว็บไซต์ที่นาเสนอโครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูล
ข่าวสาร บทความ การติดต่อสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของสานักฯ ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯได้รับรู ้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่สานักฯ ให้บริ การ การ
เรี ยกใช้เอกสารและข้อมูลที่รองรับการใช้งาน เป็ นต้น

วิศวกรรมเครื อข่าย
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เว็บไซต์ งานวิศวกรรมเครื อข่ าย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็ บ ไซต์ ง านวิ ศ วกรรมเครื อข่ า ย ส านั ก วิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเว็บไซต์ที่นาเสนอ ข้อมู ลข่าวสาร
บทความ การแลกเปลี่ ย นความรู ้ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของงานวิศวกรรมเครื อข่าย ให้กบั ผูท้ ี่
สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯได้รับรู ้อย่างต่อเนื่อง



เว็บไซต์ งานวิทยบริการและสารสนเทศ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์งานวิทยบริ การและสารสนเทศ สานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นเว็บไซต์ที่ นาเสนอ
ข้อ มู ล ข่ า วสาร การสื บ ค้น ข้อ มู ล E-BOOK E-DATABASE การ
ติดต่อสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของงานวิทย
บริ การและสารสนเทศ ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯได้รับรู ้อย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์ เครื อข่ ายไร้ สาย Srivijaya WiFi & Srivijaya WiFi [E-Passport]

เว็ บ ไซต์ เ ครื อข่ า ยไร้ ส าย Srivijaya WiFi & Srivijaya WiFi [E-Passport] เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ ใ ห้ บ ริ การข้อ มู ล
รายละเอียด ของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักวิทยบริ การฯ เพื่อการสนับสนุ นเข้าถึงระบบเครื อข่ายของ
มหาวิ ท ยาลัย ฯได้อ ย่า งครอบคลุ ม และช่ ว ย
อ านวยความสะดวกในการใช้ ง า นเพื่ อ
การศึ ก ษา ค้น คว้า และวิ จ ัย ให้ แ ก่ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

วิศวกรรมเครื อข่าย
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1.8 ระบบบริการ Google Application สาหรับบุคลากร /นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ศรี วิ ชั ย ร่ วมกั บ Google พั ฒ นา
ระบบ Google Applications สาหรับการศึกษา นา e-mail ที่เป็ นประตูสู่การใช้งาน
แอปพลิเคชัน่ ต่างๆ เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการข้อมูล
ของค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยได้ส่งเสริ มการใช้งาน และพัฒนาระบบให้ผใู ้ ช้งาน
ได้สามารถใช้งานได้ดงั นี้



บุคคลากร/อาจารย์
http://gmail.rmutsv.ac.th



นักศึกษา
http://mail.rmutsvmail.com

1.9 ถ่ ายทอดสดงานพิธีต่างๆ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยทาการถ่ายทอดสดงานพิธีการ
ต่างๆที่สาคัญเพื่อเผยแพร่ สัญญาณให้บุคคลทัว่ ไปได้รับชม เช่น
 ถ่ ายทอดสดงานราชมงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2015
โดยภายในงานจัดมีการถ่ายทอดสดการทากิจกรรมและการแสดงบนเวทีมากมายตลอดทั้งวัน เริ่ มตั้งแต่
มกราคม 2558 โดยมีผเู ้ ข้าชมเฉลี่ยวันละ 150 กว่าคน
 ถ่ ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่าย ประจาสังกัดสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดเตรี ยมเพื่อ
การถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ครั้งที่ 5ประจาปี การศึกษา 2556
วิศวกรรมเครื อข่าย
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1.10 ระบบการประชุ มและการเรียนการสอนทางไกล (Telepresence)
มีการใช้งาน 2 รู ปแบบ
 ระบบ Video Conference
มีการใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์ เร้น เพื่อทาการติดต่อระหว่างวิทยาเขตในแต่ละพื้นที่
เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งค่าที่พกั หรื อค่าอื่นๆได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถประยุกต์ใช้งาน
ร่ วมกับระบบ web conference ได้ดว้ ย

 ระบบ Web conference (WebEx)
เน้ น เพื่ อ การใช้ ด้า นการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก ซึ่ ง
สามารถจากสถานที่ ที่มี Internet ที่ ไ หนก็ ไ ด้โดยใช้อุป กรณ์ ที่
เป็ นคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ Note book ที่มีกล้อง webcam ลาโพง
หรื อหู ฟัง และไมโครโฟน รวมถึ งสามารถใช้งานผ่า น Smart
Phoneและ Tab late ได้และยังสามารถประยุกต์ใช้งานร่ วมกับ
Video Conference (MCU) เพื่อการประชุมได้ดว้ ย

วิศวกรรมเครื อข่าย
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1.11 การป้ องกันความเสี่ ยงระบบเครื อข่ าย
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พฒั นาระบบเครื อข่ายเพื่อบริ การแก่
นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ ว
สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ในการนี้ทางสานักวิทย
บริ การฯ จึงได้ติดตั้งระบบเครื่ องสารองไฟฟ้าเพื่อให้
ระบบเครื อข่ายสามารถทางานได้นานมากที่สุดในช่วย
เวลาไฟฟ้าไม่ปกติ
ทั้งนี้เพื่อให้การทางานของระบบสารองไฟฟ้าเป็ นปกติและสามารถใช้งานได้ตามต้องการ ทางฝ่ าย
วิศวกรรมเครื อข่ายจึงได้ทาการทดสอบระบบการทางานดังรายละเอียดดังนี้
1.12 การพัฒนาระบบเครื อข่ าย IPv6
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การและปั ญหาของระบบเครื อข่าย IPv4 ที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั ทาง
สานักวิทยบริ การฯ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาไว้ โดยส่ วนของ service หลักที่ให้บริ การ ได้แก่ e-mail, DNS
และ Website ซึ่ งในส่ วนของ e-mail ของมหาลัยฯนั้นรองรับ IPv6 แล้ว ในส่ วนของ DNS ,Website กาลังอยู่
ในช่วงดาเนิ นการ และอีกส่ วนในระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยแยกบริ หารจัดการออกเป็ น 6 พื้นที่ ตอนนี้ได้
กาหนดค่า Network IPv6 Prefix ให้กบั แต่ละพื้นที่โดยจะใช้เทคนิค DHCPv6 หรื อ Stateless Auto Configuration
มาช่วยในการบริ หารจัดการ IPv6 ขึ้นกับความเหมาะสมของพื้นที่และได้จดั อบรมระบบเครื อข่าย IPv6 ให้กบั
ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายแต่ละพื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่อุปกรณ์เครื อข่ายแกนหลักนั้นรองรับการทางาน IPv6 แล้ว ซึ่ง
ทุกที่เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเข้ามายังพื้นที่สงขลาเพื่อออกอินเทอร์ เน็ตโดยซึ่ งยังมีอุปกรณ์บางตัวที่ยงั ไม่
รองรับ IPv6 เพื่อใช้ในการกาหนดการใช้งานอินเทอร์ เน็ตได้อย่างปลอดภัยและเป็ นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของการดาเนินการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่รองรับ

วิศวกรรมเครื อข่าย
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2.งานซ่ อมบารุ งและคอมพิวเตอร์
2.1 บริการซอฟต์ แวร์ ไมโครซอฟต์ สาหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement)
ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สาหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus
Agreement) เป็ นการอนุญาตใช้งานชุดซอฟต์แวร์ของบริ ษทั
ไมโครซอฟต์สาหรับสถานการศึกษาอย่างถูกลิขสิ ทธิ์ เพื่อให้
สถาบันการศึกษารวมถึงสถานศึกษาที่มีวทิ ยาเขต สามารถใช้
งานซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยได้เป็ นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์
ดังกล่าวกับบริ ษทั ไมโครซอฟต์ เพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ ของ
ไมโครซอฟต์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย มีความ
ปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังรองรับนโยบายการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี(สนับสนุนการใช้
ซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ ) และรองรับพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
ซื่อโปรแกรม
Microsoft Windows เวอร์ ชนั่
ต่าง ๆ
(ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ)
Microsoft Office เวอร์ ชนั่
ต่าง ๆ
(ซอฟต์แวร์เพื่องาน
สานักงาน)
ชุดโปรแกรมต่าง ๆ
เช่น Microsoft Project,
Microsoft Visio
Kaspersky Lab
(ซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์)

การบริ การ
แผ่น CD/DVD
Download

จานวน License
Open Volume/
500 License

ผูใ้ ช้งาน
1.บุคลากร/ห้องปฏิบตั ิการ
2.นักศึกษา

แผ่น CD/DVD
Download

Open Volume /
500 License

1.บุคลากร/ห้องปฏิบตั ิการ
2.นักศึกษา

แผ่น CD/DVD
Download

Open Volume /
500 License

1.บุคลากร/ห้องปฏิบตั ิการ
2.นักศึกษา

Download

Open Volume/ 2500
License

1.บุคลากร/ห้องปฏิบตั ิการ
2.นักศึกษา

หมายเหตุ สาหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ให้เข้าไปที่ http://sw.rmutsv.ac.th/
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ให้เข้าไปที่ http://sw.rmutsv.ac.th/
วิศวกรรมเครื อข่าย
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Key Management Service (KMS)
KMS มันคือ บริ การการจัดการคีย ์ KMS เป็ นวิธีการเริ่ มต้น
ของการเปิ ดใช้ง านแบบหลายเครื่ อ ง ซึ่ งมี ค วามสามารถในการ
ให้บริ การการเปิ ดใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการรหัสเปิ ด
ใช้งานการติดตั้งจานวนมาก (MAK)
ส่ วนใหญ่ MAK จะใช้สาหรับธุ รกิจที่ไม่มีความสามารถใน
การให้บริ การเซิ ร์ฟเวอร์ การเปิ ดใช้งานของตนเอง โดย MAK จะมี
ความสามารถในการใช้บริ การการเปิ ดใช้งานที่ Microsoft ให้บริ การ
เพื่อเปิ ดใช้งานระบบที่มีสิทธิ์ แต่ละระบบแทน
โดยทัว่ ไปแล้ว เมื่ อเราต้องการที่ จะป้ อนคียข์ องผลิ ตภัณฑ์จากไมโครซอฟต์ เช่ น Microsoft windows ,
Microsoft office เราต้องนาคียป์ ระเภท MAK ในการใช้งาน ซึ่ ง MAK ก็คือคียท์ ี่สามารถใช้งานได้ทวั่ ไป สาหรับ
กลุ่ มลู กค้าของไมโครซอฟต์ที่ซ้ื อสิ ทธิ์ ในการใช้งานประเภท Volume แล้วละก็ จะได้คีย ์ MAK มา 1 คีย ์ แล้ว
สามารถที่จะนาคียต์ วั นี้ไปติดตั้งได้หลาย ๆ เครื่ อง
ประเด็นอยูท่ ี่ การดูแลคีย ์ MAK การที่จาเป็ นต้องดู แลลูกข่ายจานวนหลายพันเครื่ อง ซึ่ งต้องป้ อนคียเ์ อง
ทั้งหมด ก็คงจะลาบากน่าดู แต่ถา้ หากนาเอาคียต์ วั นี้ ไปให้เจ้าของเครื่ องทาการป้ อนคียเ์ อง ก็มีโอกาสสู งที่คียต์ วั นี้
จะหลุ ดรอดออกไปได้ ซึ่ งจะส่ งผลให้ จานวนครั้งที่ทาสัญญากับไมโครซอฟต์น้ นั เต็ม (คียเ์ ต็ม) และแน่ นอนว่า
เครื่ องที่จาเป็ นต้องใช้งาน จะป้ อนคียไ์ ม่ผา่ นอีกเลย
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2.2 ระบบป้ องกันไวรัสแบบองค์ กร มทร.ศรีวชิ ัย
สานักวิทยบริ การฯ ได้นาระบบป้ องกันไวรัสแบบองค์กรมาใช้ในสานักงานต่าง ๆ รวมไปถึ งนักศึกษา
ของ มทร.ศรี วิชยั เพื่อลดปั ญหาที่อาจจะเกิ ดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ได้เป็ นอย่างดี Kaspersky Endpoint Security
for Business จานวน 2500 License โดยมีการจัดสรรแบ่งตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ สงขลา รัตภูมิ ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่
ตรัง ซึ่ งผูท้ ี่ตอ้ งการใช้งาน สามารถ ดาวน์โหลดจะจากเว็บไซต์ มทร.ศรี วิชยั ที่เมนู IT Helpdesk เลือก Antivirus
แล้วลงทะเบียนแจ้งขอ License เพื่อที่สามารถใช้งานโปรแกรม Antivirus Kaspersky ได้ครบทุกฟังก์ชนั

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการใช้ งานคอมพิวเตอร์
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2.3 บริการซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ตั้งห้องซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ โดยได้บริ การซ่ อม
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ต่างๆนอกจากนี้งานซ่อมบารุ ง
คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ประสานงาน กับฝ่ ายติดตั้งระบบเครื อข่ายในการซ่อมบารุ งและติดตั้งระบบเครื อข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยงั เป็ นศูนย์ฝึกงานให้กบั นักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานเพื่อความชานาญด้านวิชาชีพอีกด้วย ใน
ปี งบประมาณ 2557 จานวนการขอใช้บริ การไม่นอ้ ยกว่า 850 ครั้ง
สถิติในการขอใช้บริ การงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเวบไซต์ และทางโทรศัพท์ หมายเลข 1912 และ iphone
3918 จานวน 874 ครั้ง
หน่ วยงาน
จานวนเครื่ อง จานวนขอใช้ บริการ
สานักงานอธิ การบดี
16
75
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
10
56
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5
35
กองนโยบายและแผน
9
54
กองออกแบบและพัฒนาอาคาร
11
65
กองบริ หารงานบุคคล
13
78
กองกลาง
12
64
กองประชาสัมพันธ์
11
58
กองคลัง
39
195
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
20
68
กองพัฒนานักศึกษา
13
82
สานักวิทยบริ การและเทศโนโลยีสารสนเทศ
21
44
รวม
180
600

3.งานผลิตสื่ อการศึกษาและตาราเรียน
3.1 งานด้ านกราฟิ กดีไซ
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และสื่ อประชาสัมพันธ์โดยมี
งานที่บริ การดังนี้
1. ออกแบบกราฟิ กบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของ มหาวิทยาลัยฯ
2. งานตัดต่อวีดีโอในพิธีงานต่างๆ
5.งานสื่ อพิมพ์ต่างๆ
วิศวกรรมเครื อข่าย
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ตัวอย่างการออกแบบตีมของเว็บไซต์

3.2 งานตัดต่ อวีดีโอในพิธีงานต่ างๆ

วิศวกรรมเครื อข่าย

21

3.3 งานการออกแบบสื่ อต่ างๆ
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การพัฒนางานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
1.ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบการเรี ย นรู ้ ผ่า นระบบออนไลน์ หรื อ
ห้องเรี ยนเสมือน มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี วิชยั ได้
เปิ ดใช้ระบบตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 โดยได้นาเอาระบบ
การบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ Moodle เวอร์ ชนั 1.4.0
ซึ่ งเป็ นซอฟท์แวร์ แบบรหัส เปิ ด (Open Source) มา
พัฒนาประยุกต์ใช้และปรับปรุ งมาเป็ นเวอร์ ชนั 1.9.9
จนถึ งปั จจุ บนั โดยใช้ระบบล็อกอิ นเข้าใช้งานผ่า น
ระบบ RMUTSV E-passport
ณ วันที่ 06 สิ งหาคม 2558 ระบบการจัดการ
เรี ยนการสอน (เวอร์ ชนั 1.9.9) มีจานวนสมาชิ กทั้งหมด 20999 ราย แยกเป็ นอาจารย์ผสู ้ อน 936 ราย และนักศึกษา
2054 ราย ตามลาดับ และมีอาจารย์ผูส้ อนได้เปิ ดใช้งานวิชาเรี ยนในระบบจานวนทั้งสิ้ น 2938 วิชา สามารถแยก
จานวนรายวิชาต่างๆตามคณะ/หรื อหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ได้ดงั นี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
518
คณะบริ หารธุ รกิจ
490
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
378
คณะเกษตรศาสตร์
288
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
245
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
221
วิทยาลัยรัตภูมิ
213
คณะศิลปศาสตร์
137
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
119
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
94
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
91
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
63
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
58
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
25
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อนาคตอันใกล้ ปี การศึกษา 2558 จะมีการปรั บ
มาใช้ งานเป็ นเวอร์ ชัน 2.5.0 ซึ่ งจะมี โมดู ลใหม่ๆเพิ่มเติม
เข้ามา ก็จะทาให้การเรี ยนการสอนมีความเสมือนจริ งเพิ่ม
มากขึ้ น โดยใช้ ร ะบบล็ อ กอิ น เข้า ใช้ ง านผ่ า นระบบ
RMUTSV E-passport และติ ด ต่ อ กั บ ส านั ก ส่ งเส ริ ม
วิชาการและงานทะเบียนโดยตรง โดยจะทาการดึงข้อมูล
รายวิ ช าทั้ง หมดจากส านั ก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงาน
ทะเบี ย น ซึ่ งจะแยกตามคณะและสาขาวิช า เพื่ อ ความ
สะดวกในการเรี ยนการสอนเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
2.ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ร ะ บ บ ร า ย ง า น ตั ว นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี วิชัย ได้เปิ ดใช้ระบบ
พ.ศ 2556 โดยได้นาเอาปั ญหาและอุปสรรคของ
นัก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งบัญ ชี ผูใ้ ช้ (e-Passport)
ล่ า ช้ า และข้อ มู ล ในการน าส่ ง คณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ) ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ มา
พัฒ นาเป็ นระบบรายงานตัว นัก ศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น
ฐานข้อ มู ล ส าหรั บ ใช้ ใ นระบบสารสนเทศทุ ก
ระบบ โดยให้นกั ศึกาทาการกรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มเข้ามหาวิทยาลัยฯ(ตอนรายงานตัว) โดยนี้รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการดาเนินการระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
พื่นที่ / วิทยาเขต
สงขลา
ขนอม
ตรัง
ไสใหญ่
ทุ่งใหญ่
รัตภูมิ

จานวนนักศึกษาทีร่ ายงานตัว
3,234
173
1,065
1,556
229
217
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3.ระบบภาวะการมีงานทาบัณฑิต
ระบบภาวะการมีงานทาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี วชิ ยั ได้เปิ ดใช้ระบบพ.ศ 2552โดยได้นาเอา

ปัญหาและอุปสรรคของการเก็บข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาและนาส่ งข้อมูลคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ)และงานประกันคุณภาพ (กพร) โดยแสดงจานวนการกรอกข้อมูลของบัณฑิตดังตาราง

รายงานผลการดาเนินการระบบภาวการมีงานทาบัณฑิต
ลาดับ

คณะ/
สาขา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั

จานวนบัณฑิตที่กรอกแบบสอบถาม
จานวนผูส้ าเร็ จ
ตอบแบบสารวจ
%
ไม่ตอบแบบสารวจ
%
การศึกษา
กรอก
ปกติ พิเศ รวม ปกติ พิเ รวม แบบ ปกติ พิเศษ รวม ไม่
สารวจ
ษ
ศษ
กรอก
แบบ
สารวจ
3,808

605

4,413

3,659 550 4,209 95.38

149

55

204

4.62
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4.ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผบู ้ ริ หารต้องการ เพื่อให้สามารถทางานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ ยวพันกับองค์กรทั้งในอดี ตและ
ปัจจุบนั
ระบบสามารถ สามารถดูรายงานต่างๆของมหาลัยทุกวิทยาเขต เช่น จานวนนักศึกษา จานวนบุคลากร จานวน
หลักสู ตร ภาวะการมีงานทาบัณฑิต

5.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสิ นใจ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อดาเนินการจัดเก็บข้ อมูลต่างๆในรูปแบบของฐานข้ อมูล
ไว้ เป็ นจานวนมาก ซึง่ ผู้ใช้ งานมีหลายระบบการที่จะเข้ าถึงข้ อมูลนันมี
้ ความซ ้าซ้ อนเป็ นอย่างยิ่ง ดังนันส
้ านักวิทย
ฯจึงได้ พฒ
ั นาระบบแสดงผลข้ อมูลด้ านงานบริ หารเพื่อการตัดสินใจเพื่อเป็ นการรองรับการเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้ งานตรงตามจุดประสงค์ ซึ่งระบบจะนาไปสูก่ ารเป็ นสื่อกลาง เชื่อมต่อข้ อมูลต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บุคลากรและผู้บริหารโดยคานึงถึงสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ใช้ งานตามระดับความปลอดภัย
ของข้ อมูล
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ระบบแสดงผลข้อมูลด้านงานบริ หารเพื่อการตัดสิ นใจ แบ่งการแสดงผลข้อมูลเป็ น 6 ด้าน คือ
• ด้านนักศึกษา
• ด้านบุคลากร
• ด้านภาวะการมีงานทาบัณฑิต
• ด้านการเงิน
• วัสดุและครุ ภณั ฑ์
• งานวิจยั
ผลลัพธ์ ของระบบ

6.ระบบกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
ระบบกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เป็ นระบบจัดการในส่ วนของการเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาและสามารถ
ออกใบทรานสคริ ปต์ให้กบั นักศึกษา รวมทั้งรายงานผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
ผลลัพธ์ ของระบบ :
1. นักศึกษาสามารถดูรายงานการเข้าร่ วมกิ จกรรมซึ่ ง
สามารถแยกตามประเภทแล้ว จ านวนที่ เ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรม
2. คณะ/หน่ ว ยงาน สามารถพิ ม พ์ ใ บทรานสคริ ป
กิจกรรมให้กบั นักศึกษา
3. คณะ/หน่วยงานสามารถดูรายงานกิจกรรมในแต่ละ
ปี การศึกษา

วิศวกรรมเครื อข่าย
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7. ห้ องนวัตกรรมและการเรียนรู้ ( Smart Class Room )

ห้องนวัตกรรมและการเรี ยนรู ้ สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนโดยมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอ
สมาร์ ทบอร์ ด ขนาด 65 นิว้ กล้อง Digtal Visual และ IRS ( Interactive Response System ) โดยเป็ นอุปกรณ์ ที่
ช่ วยส่ งเสริมการเรียนการสอนให้ กบั นักศึกษา โดยทีผ่ ้ สู นใจจะเข้ าชมห้ องตัวอย่ างได้ที่
http://smcr.arit.rmutsv.ac.th ซึ่งภายในจะประกอบด้วยหัวข้อสาคัญที่จาเป็ นต่อผูท้ ี่สนใจที่จะเข้าขอใช้หอ้ งนี้ เช่น
แนวทางการใช้ห้อง ขั้นตอนการใช้งานห้อง คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ แผนผังห้อง และ รายละเอียดของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูภ่ ายในห้องเป็ นต้น
*หมายเหตุ สามารถจองห้องผ่าน อินเตอร์ เน็ตได้โดยให้เข้าไปในหัวข้อแนวทางการใช้หอ้ งและทาตาม
ขั่้ นตอน ได้ที่ http://meeting.arit.rmutsv.ac.th/
ภาพบรรยกาศภายในห้อง

รู ปที่ 1
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28

รู ปที่ 2

รู ปที่ 3
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รู ปภาพเว็บไซด์ห้องนวัตกรรมแห่งการเรี ยนรู ้

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2
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