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  ฝ่ำยวิศวกรรมเครือข่ำย 

ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่ายมีหน้าท่ี พฒันาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ ให้บริการระบบสารสนเทศ 

ห้องฝึกอบรม บริการตรวจซ่อมระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการพฒันางานของส านักวิทย

บริการ ในการให้บริการงานดา้นการเรียนการสอนและการพฒันางานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วชิยัโดยสรุปการปฏิบติังานประจ าปี 2558 เป็นกลุ่มงานดงัน้ี 
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 กลุ่มงานเครือข่ายพ้ืนฐาน มี 3 งาน ดังนี้  

1. งานเครือข่ายพืน้ฐาน และการพฒันาระบบงาน 

1.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1.2 มาตรการป้องและรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่าย 

1.3 บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

1.4 ขยายจุดบริการสัญญาณเครือข่าย 

1.5 ขยายจุดบริการสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

1.6 ปรับปรุงเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

1.7 ปรับปรุงเวบ็ไซตส์ านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.8 ระบบบริการ Google Application ส าหรับบุคลากร /นกัศึกษา 

1.9 ถ่ายทอดสดงานพิธีต่างๆ 

1.10 ระบบ Web conference เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนทางไกล 

1.11 การป้องกนัความเส่ียงระบบเครือข่าย 

1.12 การพฒันาระบบเครือข่าย IPv6 

2. งานซ่อมบ ารุงและคอมพวิเตอร์และการพฒันาระบบงาน 

2.1 บริการซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟตส์ าหรับสถาบนัการศึกษา 

2.2 ระบบป้องกนัไวรัสแบบองคก์ร มทร.ศรีวชิยั 

2.3 บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

 

 



 

 

 

วศิวกรรมเครือข่าย 
 

3 

 

3. งานผลติส่ือการศึกษาและต าราเรียนและการพฒันาระบบงาน 

3.1 งานดา้นกราฟิกดีไซ 

3.2 งานตดัต่อวีดีโอในพิธีงานต่างๆ 

3.3 งานการออกแบบส่ือต่างๆ 

 กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศและการพฒันาระบบงาน 

1 ระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) 

2 ระบบรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ 

3 ระบบภาวการณ์มีงานท าบณัฑิต 

4 ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 

6 ระบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

7 หอ้งนวตักรรมและการเรียนรู้ ( Smart Class Room ) 
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การพฒันางานกลุ่มงานเครือข่ายพืน้ฐาน 

1.งานเครือข่ายพืน้ฐาน 

1.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 

ปัจจุบนั มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ไดมี้การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกบั UniNet 

และ บริษทั กสท.จ ากัด สองเส้นทางเพื่อความต่อเน่ือง (Load Balance) โดยจะมีความเร็วในการเช่ือมต่อกบั 

UniNet ท่ีความเร็วขนาด 1 Gbps และเช่ือมต่อกบั บริษทั กสท.จ ากดั ท่ีความเร็วขนาด 600 Mbps และในส่วนของ

การเช่ือมต่อระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ มายงัส่วนกลาง (สงขลา) จะ

เช่ือมต่อด้วยความเร็วขนาด 100 Mbps ทุกวิทยาเขตและความเร็ว

ของเครือข่ายภายในของ มทร.ศรีวิชยั จะเช่ือมต่อกนัดว้ยความเร็ว

ขนาด 1 Gbps ตวัอยง่ดงัภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนัปริมาณการใชง้านอินเตอร์เน็ตมีค่อนขา้งสูงข้ึนทุกวนั ดว้ยเทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกใน
การเขา้ถึงระบบเครือข่าย ท าให้ผูใ้ชง้านเพิ่มมากข้ึน ดงัตารางแสดงปริมาณการใชง้านของนกัศึกษาและบุคลากร
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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ตารางแสดงปริมาณการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 

 

การเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ต 
ขนาด 

การรับส่งขอ้มูล 

ปริมาณขอ้มูลเฉล่ียต่อวนั 

Download  
(ต่อวนั) 

Upload 
 (ต่อวนั) 

ปริมาณขอ้มูล
ขาเขา้ (ต่อวนั) 

ปริมาณขอ้มูล
ออกเขา้ (ต่อวนั) 

สงขลา - อินเทอร์เน็ต 1Gbps 400Mbs 186.85Mbps 109.2 Mbps 14.95 TB 16.95TB 

สงขลา – วทิยาเขตตรัง 100 Mbps 58.16 Mbps 34.96 Mbpsbps 13.96 TBB   3.14TBTB  

สงขลา – วทิยาเขตนครศรีธรรมราช 
พ้ืนท่ีใสใหญ่ 

100 Mbps 21.55 Mbps 10.46 Mbps 5.37 TB  1.02 TB  

สงขลา – วทิยาเขตนครศรีธรรมราช 
พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 

100 Mbps 24.50 Mbps 5.89 Mbps 6.08 TB  1.04 TB  

สงขลา – วทิยาเขตนครศรีธรรมราช 
พ้ืนท่ี ขนอม 

100 Mbps 15.66 Mbps 2.17 Mbps 4.37 TB 455.19 GB  

สงขลา – วทิยาลยัรัตภูมิ 100 Mbps 5.53 Mbps 2.89 Mbps 1.01 TB  219.87GB  

ทั้งหมด 1Gps 400Mbps 312 Mbps 165 Mbps 45.74 TB 22.81 TB 

 
ดงัตารางการแสดงปริมาณการใชง้านระบบเครือข่ายแต่ละพื้นท่ี จากตารางเป็นการรายงานเส้นทางแต่ละ

เส้นทางในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย จากพื้นท่ีสงขลา(ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วม)ไปยงัพื้นท่ีตรัง ,ไสใหญ่,ทุ่งใหญ่,ขน
อม,รัตภูมิ และบอกปริมาณขอ้มูลท่ีใชง้านในแต่ละวนั 
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1.2 มาตรการป้องและรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย 

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดต้ระหนกัถึงการให้บริการระบบเครือข่ายทั้งภายใน
มหาวิทยาลยั และทั้งระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเป็น
ส าคญัจึงได้วางระบบป้องการโจมตีระบบเครือข่าย
โดยมีการติดตั้งระบบ 
 
โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบตรวจสอบผูใ้ชง้าน Internet  (NAC) 
เพื่อตรวจสอบผูเ้ขา้ใชง้าน Internet จากมหาวทิยาลยัทั้งหมด  

2. ระบบ Firewall (ASA) ใช้ในการควบคุมการเขา้ออกของขอ้มูล และก าหนดเง่ือนไขการใช้งานระบบ
เครือข่าย(Policy)และเพื่อป้องกนัการโจมตีจากระบบเครือข่ายภายนอก 

3. ระบบเฝ้าระบบการโจมตีระบบเครือข่าย( IPS ,MAR) เป็นระบบท่ีคอยตรวจจบัการบุกรุกของผูท่ี้ไม่
ประสงคดี์ รวมไปถึงขอ้มูลจ าพวกไวรัสดว้ย เพื่อ
ป้องกนัความเสียงท่ีเกิดข้ึนกบัระบบเครือข่ายได ้

4. ระบบควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
Controller) ใช้ในการควบคุมและวิ เ ค ราะ ห์  
อุปกรณ์และผูใ้ช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อ
ป้องกนัอุปกรณ์และผูใ้ชแ้ปลกปลอมในระบบ 

 
 
1.3 บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

ทางส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตระหนกัถึงทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์และการลงทุน
ระยะยาวในการน้ีจึงไดน้ าเอาเทคโนโลยรีะบบ Cloud Computing มาใชง้านในรูปแบบ Virtualization เขา้มาช่วย
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์โดยการใชท้รัพยากรจากส่วนกลางในระบบ cloud computing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชง้าน การบริหารจดัการและรวมถึงการบริหารงบประมาณโดยแยกใหบ้ริการดงัน้ี  
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 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) 

จดัท าเป็นเคร่ืองแม่ข่ายใหบ้ริการ server ตามท่ีมหาวทิยาลยัตอ้งการโดยมีระบบท่ีใหบ้ริการดงัน้ี  
1.server ระบบ Web site ทุกวทิยาเขต  7 เคร่ือง 
2.server ระบบ (e-Passport)   1 เคร่ือง 
3.server ระบบ ฐานขอ้มูล   2 เคร่ือง 
4.server ระบบงานทะเบียน   2 เคร่ือง 
5.server ระบบ IP Phone    3 เคร่ือง 
6.server ระบบe-mail    2 เคร่ือง 
7.server ระบบบญัชี 3 มิติ    2 เคร่ือง 
8.server ระบบ Domain server   1 เคร่ือง 
9.server ระบบ LMS    2 เคร่ือง 
10.server ระบบ หอ้งสมุดอตัโนมติั  1 เคร่ือง 
11.server ระบบ e-doc    2 เคร่ือง 
12.server ระบบ monitoring   2 เคร่ือง 
13.server ระบบ log ระบบเครือข่าย  2 เคร่ือง 
14.server ระบบควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย 7 เคร่ือง 
15.server ระบบsoftware Licence   1 เคร่ือง 
16.server ระบบ Antivirus   1 เคร่ือง 

 
มีจ  านวนเคร่ืองแม่ข่ายเสมือนจ านวน 37 เคร่ืองท่ีใหบ้ริการและมีแนวโนน้ท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ ตามบริการท่ีเพิ่มข้ึน 
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 ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) 

ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าเทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI)มาใชเ้พื่อ ลดความซ ้ าซ้อนของ Hardware ช่วยลดงานในการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพิ่มความปลอดภยัใน
การเขา้ใชง้านทั้ง desktop และ data และความยดืหยุน่ในการใชง้านไดท้ั้งคอมพิวเตอร์เดิมท่ีมีอยู(่เก่า) เคร่ือง Thin 
client ,mobile ,Tab late เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยการน ามาทดลองใชง้านในส านกัวิทยบริการฯและ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นท่ีไสใหญ่ จ านวน 9 เคร่ือง 

 

 
 
 
1.4 ขยายจุดบริการสัญญาณเครือข่าย 

ตามท่ีไดมี้การติดตั้งจุดขยายสัญญาณเครือข่าย (Node switch)                                                                                    
 ภายในมหาวทิยาลยัเดิม ซ่ึงไดมี้การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและ 
ปรับปรุงอาคารใหม่ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มจุดขยายสัญญาณและ 
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมดงัน้ี 

ติดตั้งอุปกรณ์ในการเช่ือมโยงโครงข่าย Fiber Optic 
1. พืน้ทีทุ่่งใหญ่ (อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปโรงอาหาร) 
2. วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) (อาคารอ านวยการไปอาคารเรียนรวมและสารสนเทศ) 
3. วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) (อาคารอ านวยการไปโรงอาหาร) 
4. วทิยาเขตตรัง (อาคารวทิยบริการไปอาคารเรียนคณะวศิวกรรมศาสตร์) 
5. พืน้ทีส่งขลา  (อาคารส านกังานคณะวสิวกรรมศาสตร์ไปอาคารวศิวกรรมโยธา) 
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1.5 ขยายจุดบริการสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

สรุปจุดท่ีจะติดตั้งในการขยายพื้นท่ีใหบ้ริการเครือข่ายไร้สาย

งบประมาณปี 58 

 วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) รวมจ าวน 20 จุด 

 วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) รวมจ าวน 17 จุด 

 วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) รวมจ าวน 10 จุด 

 วทิยาเขตตรัง รวมจ านวน 20 จุด 

 วทิยาลยัรัตภูมิ รวมจ าวน 10 จุด 

 วทิยาเขตสงขลา รวมจ านวน 23 จุด 

   
รูปประกอบ Wireless Controller ติดตั้งพร้อมใชง้าน Access Point Cisco AP2702 
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1.6 ปรับปรุงเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 

เวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  เป็นเวบ็ไซต์ท่ีน าเสนอโครงสร้างหน่วยงาน ขอ้มูล
ข่าวสาร  การติดต่อส่ือสาร  และการประชาสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯ ให้กบัผูท่ี้สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัฯไดรั้บรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดจนการเขา้ถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัฯใหบ้ริการ 
การเช่ือมโยงขอ้มูล ข่าวสาร ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั  โดยเวบ็ไซตด์งักล่าวสามารถรองรับกับการใช้
งานทั้งภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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 เวบ็ไซต์หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 

      เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัฯ (กอง ส านกัฯ 
หน่วยฯ ฝ่ายฯ) เว็บไซต์ท่ีน าเสนอโครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูล
ข่าวสาร การติดต่อส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้กบัผูท่ี้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัได้
รับรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยเวบ็ไซต์ดงักล่าวสามารถรองรับกบัการใช้
งานทั้งภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เวบ็ไซต์คณะภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

      เว็บไซต์คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต์ท่ีน าเสนอโครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลข่าวสาร การ
ติดต่อส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ของคณะ ให้กบัผูท่ี้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัได้
รับรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยเวบ็ไซตด์งักล่าวสามารถรองรับกบัการใชง้านทั้งภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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1.8 ปรับปรุงเวบ็ไซต์ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   เวบ็ไซตส์ านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอโครงสร้างหน่วยงาน ขอ้มูล
ข่าวสาร บทความ การติดต่อส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ของส านกัฯ ใหก้บัผูท่ี้สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัฯไดรั้บรู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนการเขา้ถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีส านกัฯ ใหบ้ริการ การ
เรียกใชเ้อกสารและขอ้มูลท่ีรองรับการใชง้าน เป็นตน้ 
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 เวบ็ไซต์งานวศิวกรรมเครือข่าย ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   เว็บไซต์งานวิศวกรรมเครือข่าย ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเว็บไซต์ท่ีน าเสนอ ขอ้มูลข่าวสาร 
บทความ การแลกเปล่ียนความรู้ การติดต่อส่ือสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ของงานวิศวกรรมเครือข่าย ให้กบัผูท่ี้
สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัฯไดรั้บรู้อยา่งต่อเน่ือง  
 
 
 
 

 

 เวบ็ไซต์งานวทิยบริการและสารสนเทศ ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    เว็บไซต์งานวิทยบริการและสารสนเทศ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเว็บไซต์ท่ีน าเสนอ 
ข้อมูลข่าวสาร การสืบค้นข้อมูล E-BOOK   E-DATABASE การ
ติดต่อส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ของงานวิทย
บริการและสารสนเทศ ให้กบัผูท่ี้สนใจทั้งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยัฯไดรั้บรู้อยา่งต่อเน่ือง  
 

 เวบ็ไซต์เครือข่ายไร้สาย  Srivijaya WiFi & Srivijaya WiFi [E-Passport] 

   เว็บไซต์เครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi & Srivijaya WiFi [E-Passport]  เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการข้อมูล
รายละเอียด ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านกัวิทยบริการฯ เพื่อการสนบัสนุนเขา้ถึงระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัยฯได้อย่างครอบคลุม และช่วย
อ านวยความสะดวกในการใช้ ง าน เพื่ อ
การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่ อาจารย์ 
เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ  
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1.8 ระบบบริการ Google Application ส าหรับบุคลากร /นักศึกษา 
   

 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล  ศ รีวิชัย  ร่วมกับ  Google พัฒนา
ระบบ Google Applications ส าหรับการศึกษา น า e-mail ท่ีเป็นประตูสู่การใช้งาน
แอปพลิเคชัน่ ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการขอ้มูล
ของคก์รให้มีประสิทธิภาพโดยไดส่้งเสริมการใชง้าน และพฒันาระบบใหผู้ใ้ชง้าน
ไดส้ามารถใชง้านไดด้งัน้ี 
 

 
 

 บุคคลากร/อาจารย ์

http://gmail.rmutsv.ac.th 

 นกัศึกษา 

http://mail.rmutsvmail.com  

1.9 ถ่ายทอดสดงานพธีิต่างๆ 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดรั้บภารกิจของมหาวทิยาลยั โดยท าการถ่ายทอดสดงานพิธีการ

ต่างๆท่ีส าคญัเพื่อเผยแพร่สัญญาณใหบุ้คคลทัว่ไปไดรั้บชม เช่น 

 ถ่ายทอดสดงานราชมงคลศรีวชัิยแฟร์ 2015  

โดยภายในงานจดัมีการถ่ายทอดสดการท ากิจกรรมและการแสดงบนเวทีมากมายตลอดทั้งวนั เร่ิมตั้งแต่ 

มกราคม 2558 โดยมีผูเ้ขา้ชมเฉล่ียวนัละ 150 กวา่คน 

 ถ่ายทอดสดงานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

ฝ่ายวศิวกรรมเครือข่าย ประจ าสังกดัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ าเนินการจดัเตรียมเพื่อ
การถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบตัร คร้ังท่ี 5ประจ าปีการศึกษา 2556  

http://gmail.rmutsv.ac.th/
http://mail.rmutsvmail.com/
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1.10 ระบบการประชุมและการเรียนการสอนทางไกล (Telepresence) 

มีการใชง้าน 2 รูปแบบ 

 ระบบ Video Conference  

 มีการใชเ้ทคโนโลยปีระชุมทางไกล วดีีโอคอนเฟอร์เร้น เพื่อท าการติดต่อระหวา่งวทิยาเขตในแต่ละพื้นท่ี 
เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมทั้งค่าท่ีพกั หรือค่าอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถประยกุตใ์ชง้าน
ร่วมกบัระบบ web conference ไดด้ว้ย 
 

 
 

 ระบบ Web conference (WebEx) 

 เน้นเพื่อการใช้ด้านการเรียนการสอนเป็นหลักซ่ึง
สามารถจากสถานท่ีท่ีมี Internet ท่ีไหนก็ได้โดยใช้อุปกรณ์ท่ี
เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Note book  ท่ีมีกลอ้ง webcam ล าโพง
หรือหูฟัง และไมโครโฟน รวมถึงสามารถใช้งานผ่าน Smart 
Phoneและ Tab late ได้และยงัสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกบั 
Video Conference (MCU) เพื่อการประชุมไดด้ว้ย 
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1.11 การป้องกนัความเส่ียงระบบเครือข่าย 

ทางส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดพ้ฒันาระบบเครือข่ายเพื่อบริการแก่
นกัศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการในการใชง้านท่ีสะดวกรวดเร็ว 
สามารถใชไ้ดทุ้กท่ีทุกเวลา ในการน้ีทางส านกัวทิย
บริการฯ จึงไดติ้ดตั้งระบบเคร่ืองส ารองไฟฟ้าเพื่อให้
ระบบเครือข่ายสามารถท างานไดน้านมากท่ีสุดในช่วย
เวลาไฟฟ้าไม่ปกติ  

ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารท างานของระบบส ารองไฟฟ้าเป็นปกติและสามารถใชง้านไดต้ามตอ้งการ ทางฝ่าย
วศิวกรรมเครือข่ายจึงไดท้  าการทดสอบระบบการท างานดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
1.12 การพฒันาระบบเครือข่าย IPv6 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและปัญหาของระบบเครือข่าย IPv4 ท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ทาง
ส านกัวทิยบริการฯ ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาไว ้โดยส่วนของ service หลกัท่ีใหบ้ริการ ไดแ้ก่ e-mail, DNS 
และ Website ซ่ึงในส่วนของ e-mail ของมหาลยัฯนั้นรองรับ IPv6 แลว้ ในส่วนของ DNS ,Website ก าลงัอยู่
ในช่วงด าเนินการ และอีกส่วนในระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยัแยกบริหารจดัการออกเป็น 6 พื้นท่ี ตอนน้ีได้
ก าหนดค่า Network IPv6 Prefix  ใหก้บัแต่ละพื้นท่ีโดยจะใชเ้ทคนิค DHCPv6 หรือ Stateless Auto Configuration 
มาช่วยในการบริหารจดัการ IPv6 ข้ึนกบัความเหมาะสมของพื้นท่ีและไดจ้ดัอบรมระบบเครือข่าย IPv6 ใหก้บั
ผูดู้แลระบบเครือข่ายแต่ละพื้นท่ี โดยในแต่ละพื้นท่ีอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลกันั้นรองรับการท างาน IPv6 แลว้ ซ่ึง
ทุกท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มายงัพื้นท่ีสงขลาเพื่อออกอินเทอร์เน็ตโดยซ่ึงยงัมีอุปกรณ์บางตวัท่ียงัไม่
รองรับ IPv6 เพื่อใชใ้นการก าหนดการใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งปลอดภยัและเป็นไปตาม พรบ.วา่ดว้ยการ
กระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 2550 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการด าเนินการจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีรองรับ  
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2.งานซ่อมบ ารุงและคอมพวิเตอร์ 
2.1 บริการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ส าหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) 
                ซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟตส์ าหรับสถาบนัการศึกษา (Microsoft Campus 
Agreement) เป็นการอนุญาตใชง้านชุดซอฟตแ์วร์ของบริษทั
ไมโครซอฟตส์ าหรับสถานการศึกษาอยา่งถูกลิขสิทธ์ิ เพื่อให้
สถาบนัการศึกษารวมถึงสถานศึกษาท่ีมีวทิยาเขต สามารถใช้
งานซอฟตแ์วร์ของไมโครซอฟตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
               มหาวทิยาลยัไดเ้ป็นสมาชิกการใชง้านซอฟตแ์วร์
ดงักล่าวกบับริษทัไมโครซอฟต ์เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวทิยาลยัทั้งหมดสามารถใชง้านซอฟตแ์วร์ของ
ไมโครซอฟตอ์ยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย และท าใหร้ะบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยั มีความ
ปลอดภยัและมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัรองรับนโยบายการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี(สนบัสนุนการใช้
ซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิ) และรองรับพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 
 

ซ่ือโปรแกรม การบริการ จ านวน License ผูใ้ชง้าน 
Microsoft Windows เวอร์ชัน่
ต่าง ๆ 
(ซอฟตแ์วร์การจดัการระบบ) 

แผน่ CD/DVD 
Download 

Open Volume/ 
500 License 

1.บุคลากร/หอ้งปฏิบติัการ 
2.นกัศึกษา 

Microsoft Office เวอร์ชัน่
ต่าง ๆ 
(ซอฟตแ์วร์เพื่องาน
ส านกังาน) 

แผน่ CD/DVD 
Download 

Open Volume / 
500 License 

1.บุคลากร/หอ้งปฏิบติัการ 
2.นกัศึกษา 

ชุดโปรแกรมต่าง ๆ 
เช่น Microsoft Project, 
Microsoft Visio 

แผน่ CD/DVD 
Download 

Open Volume / 
500 License 

1.บุคลากร/หอ้งปฏิบติัการ 
2.นกัศึกษา 

Kaspersky Lab 
(ซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์) 

Download 
 

Open Volume/ 2500 
License 

1.บุคลากร/หอ้งปฏิบติัการ 
2.นกัศึกษา 

 
หมายเหตุ ส าหรับการดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟต์ใหเ้ขา้ไปท่ี  http://sw.rmutsv.ac.th/ 
ดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟตใ์ห้เขา้ไปท่ี  http://sw.rmutsv.ac.th/ 

http://sw.rmutsv.ac.th/
http://sw.rmutsv.ac.th/
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Key Management Service (KMS)    
       KMS มนัคือ บริการการจดัการคีย ์KMS เป็นวธีิการเร่ิมตน้
ของการเปิดใช้งานแบบหลายเคร่ือง ซ่ึงมีความสามารถในการ
ให้บริการการเปิดใช้งานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการจดัการรหัสเปิด
ใชง้านการติดตั้งจ  านวนมาก (MAK) 
       ส่วนใหญ่ MAK จะใชส้ าหรับธุรกิจท่ีไม่มีความสามารถใน
การให้บริการเซิร์ฟเวอร์การเปิดใชง้านของตนเอง โดย MAK จะมี
ความสามารถในการใชบ้ริการการเปิดใชง้านท่ี Microsoft ใหบ้ริการ
เพื่อเปิดใชง้านระบบท่ีมีสิทธ์ิแต่ละระบบแทน 
      โดยทัว่ไปแลว้ เม่ือเราตอ้งการท่ีจะป้อนคียข์องผลิตภณัฑ์จากไมโครซอฟต์ เช่น Microsoft windows , 
Microsoft office เราตอ้งน าคียป์ระเภท MAK ในการใชง้าน ซ่ึง MAK ก็คือคียท่ี์สามารถใชง้านไดท้ัว่ไป ส าหรับ
กลุ่มลูกคา้ของไมโครซอฟต์ท่ีซ้ือสิทธ์ิในการใช้งานประเภท Volume แล้วละก็ จะได้คีย ์MAK มา 1 คีย ์แล้ว
สามารถท่ีจะน าคียต์วัน้ีไปติดตั้งไดห้ลาย ๆ เคร่ือง 
        ประเด็นอยูท่ี่ การดูแลคีย ์MAK  การท่ีจ าเป็นตอ้งดูแลลูกข่ายจ านวนหลายพนัเคร่ือง ซ่ึงตอ้งป้อนคียเ์อง
ทั้งหมด ก็คงจะล าบากน่าดู แต่ถา้หากน าเอาคียต์วัน้ีไปให้เจา้ของเคร่ืองท าการป้อนคียเ์อง ก็มีโอกาสสูงท่ีคียต์วัน้ี 
จะหลุดรอดออกไปได ้ซ่ึงจะส่งผลให้ จ  านวนคร้ังท่ีท าสัญญากบัไมโครซอฟต์นั้นเต็ม (คียเ์ต็ม) และแน่นอนว่า 
เคร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้าน จะป้อนคียไ์ม่ผา่นอีกเลย 
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2.2 ระบบป้องกนัไวรัสแบบองค์กร มทร.ศรีวชัิย  
  ส านกัวิทยบริการฯ ไดน้ าระบบป้องกนัไวรัสแบบองค์กรมาใช้ในส านกังานต่าง ๆ รวมไปถึงนกัศึกษา 
ของ มทร.ศรีวิชยั เพื่อลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอย่างดี  Kaspersky Endpoint Security 
for Business จ  านวน 2500 License โดยมีการจดัสรรแบ่งตามพื้นท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ สงขลา รัตภูมิ ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ 
ตรัง ซ่ึงผูท่ี้ตอ้งการใช้งาน สามารถ ดาวน์โหลดจะจากเวบ็ไซต ์มทร.ศรีวิชยั ท่ีเมนู IT Helpdesk เลือก Antivirus 
แลว้ลงทะเบียนแจง้ขอ License เพื่อท่ีสามารถใชง้านโปรแกรม Antivirus Kaspersky ไดค้รบทุกฟังกช์นั  

 
 

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการใช้งานคอมพวิเตอร์ 
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2.3 บริการซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดัตั้งห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โดยไดบ้ริการซ่อม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในมหาวทิยาลยั ทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟทแ์วร์ต่างๆนอกจากน้ีงานซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์มีหนา้ท่ีประสานงาน กบัฝ่ายติดตั้งระบบเครือข่ายในการซ่อมบ ารุงและติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน 
มหาวทิยาลยั ทั้งน้ียงัเป็นศูนยฝึ์กงานใหก้บันกัศึกษาไดป้ฏิบติังานเพื่อความช านาญดา้นวชิาชีพอีกดว้ย ใน
ปีงบประมาณ 2557 จ านวนการขอใชบ้ริการไม่นอ้ยกวา่  850  คร้ัง 

สถิติในการขอใชบ้ริการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ผา่นเวบไซต ์และทางโทรศพัท ์หมายเลข 1912 และ iphone 
3918 จ านวน  874 คร้ัง 

 

หน่วยงาน จ านวนเคร่ือง จ านวนขอใช้บริการ 

ส านกังานอธิการบดี 16 75 

กองวิเทศสมัพนัธ์และการประกนัคุณภาพ 10 56 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 5 35 

กองนโยบายและแผน 9 54 

กองออกแบบและพฒันาอาคาร 11 65 

กองบริหารงานบุคคล 13 78 

กองกลาง 12 64 

กองประชาสมัพนัธ์ 11 58 

กองคลงั 39 195 

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20 68 

กองพฒันานกัศึกษา 13 82 

ส านกัวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ 21 44 

รวม 180 600 

 

 

 

3.งานผลติส่ือการศึกษาและต าราเรียน 
3.1 งานด้านกราฟิกดีไซ 

ทางส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้อกแบบพฒันาเวบ็ไซตแ์ละส่ือประชาสัมพนัธ์โดยมี
งานท่ีบริการดงัน้ี 
1. ออกแบบกราฟิกบนเวบ็ไซตภ์ายใตโ้ดเมนของ มหาวทิยาลยัฯ 
2. งานตดัต่อวีดีโอในพิธีงานต่างๆ 
5.งานส่ือพิมพต่์างๆ 
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ตัวอย่างการออกแบบตีมของเวบ็ไซต์ 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 งานตัดต่อวดีีโอในพธีิงานต่างๆ 
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3.3 งานการออกแบบส่ือต่างๆ 
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การพฒันางานกลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ 

1.ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) 
 
 ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ
ห้องเรียนเสมือน  มหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวิชยั ได้
เปิดใช้ระบบตั้งแต่ปี พ.ศ  2550 โดยไดน้ าเอาระบบ
การบริหารจดัการการเรียนรู้ Moodle เวอร์ชนั 1.4.0 
ซ่ึงเป็นซอฟท์แวร์แบบรหัสเปิด (Open Source) มา
พฒันาประยุกตใ์ชแ้ละปรับปรุงมาเป็นเวอร์ชนั 1.9.9 
จนถึงปัจจุบนั โดยใช้ระบบล็อกอินเขา้ใช้งานผ่าน
ระบบ RMUTSV E-passport  
 ณ วนัท่ี 06 สิงหาคม 2558 ระบบการจดัการ

เรียนการสอน (เวอร์ชนั 1.9.9) มีจ  านวนสมาชิกทั้งหมด 20999 ราย แยกเป็นอาจารยผ์ูส้อน 936 ราย และนกัศึกษา 
2054 ราย ตามล าดบั และมีอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ปิดใช้งานวิชาเรียนในระบบจ านวนทั้งส้ิน 2938 วิชา สามารถแยก
จ านวนรายวชิาต่างๆตามคณะ/หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ไดด้งัน้ี 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์        518 

 คณะบริหารธุรกิจ        490 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี       378  

 คณะเกษตรศาสตร์        288 

 คณะเทคโนโลยกีารจดัการ       245 

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ     221 

 วทิยาลยัรัตภูมิ         213 

 คณะศิลปศาสตร์         137 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       119 

 วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว        94 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       91 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง       63 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร          58 

 คณะสัตวแพทยศ์าสตร์          25  
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 อนาคตอนัใกล้ ปีการศึกษา 2558 จะมีการปรับ
มาใช้งานเป็นเวอร์ชัน 2.5.0 ซ่ึงจะมีโมดูลใหม่ๆเพิ่มเติม
เขา้มา ก็จะท าให้การเรียนการสอนมีความเสมือนจริงเพิ่ม
มากข้ึน  โดยใช้ระบบล็อกอินเข้าใช้งานผ่านระบบ 
RMUTSV E-passport และ ติด ต่อกับส านัก ส่ ง เส ริม
วิชาการและงานทะเบียนโดยตรง โดยจะท าการดึงขอ้มูล
รายวิชาทั้ งหมดจากส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ซ่ึงจะแยกตามคณะและสาขาวิชา เพื่อความ
สะดวกในการเรียนการสอนเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 
2.ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
 ร ะ บบ ร า ย ง า น ตั ว นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่   
มหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดใช้ระบบ 
พ.ศ  2556 โดยไดน้ าเอาปัญหาและอุปสรรคของ
นักศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองบัญชีผูใ้ช้ (e-Passport) 
ล่าช้าและข้อมูลในการน าส่งคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ) ไม่ถูกตอ้งและไม่สมบูรณ์ มา
พฒันาเป็นระบบรายงานตัวนักศึกษาเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับใช้ในระบบสารสนเทศทุก
ระบบ โดยใหน้กัศึกาท าการกรอกขอ้มูลตั้งแต่เร่ิมเขา้มหาวทิยาลยัฯ(ตอนรายงานตวั) โดยน้ีรายละเอียดดงัน้ี 
 
รายงานผลการด าเนินการระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 

พ่ืนที่ / วทิยาเขต จ านวนนักศึกษาทีร่ายงานตัว 
สงขลา 3,234 
ขนอม 173 
ตรัง 1,065 
ไสใหญ่ 1,556 
ทุ่งใหญ่ 229 
รัตภูมิ 217 
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3.ระบบภาวะการมีงานท าบัณฑิต 

 ระบบภาวะการมีงานท าบณัฑิต  มหาวทิยาลยัราชมงคลศรีวชิยั ไดเ้ปิดใชร้ะบบพ.ศ  2552โดยไดน้ าเอา
ปัญหาและอุปสรรคของการเกบ็ขอ้มูลบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและน าส่งขอ้มูลคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ)และงานประกนัคุณภาพ (กพร) โดยแสดงจ านวนการกรอกขอ้มูลของบณัฑิตดงัตาราง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการระบบภาวการมีงานท าบัณฑิต 

 

ล าดบั คณะ/
สาขา 

จ านวนบณัฑิตท่ีกรอกแบบสอบถาม 
จ านวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ตอบแบบส ารวจ %
กรอก
แบบ
ส ารวจ 

ไม่ตอบแบบส ารวจ % 

ปกติ พิเศ
ษ 

รวม ปกติ พิเ
ศษ 

รวม ปกติ พิเศษ รวม ไม่
กรอก
แบบ
ส ารวจ 

 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั 

3,808 605 4,413 3,659 550 4,209 95.38 149 55 204 4.62 
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4.ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

 ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ คือระบบท่ีให้สารสนเทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เพื่อให้สามารถท างานได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศท่ีเก่ียวพนักบัองค์กรทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั 

ระบบสามารถ  สามารถดูรายงานต่างๆของมหาลยัทุกวทิยาเขต เช่น จ านวนนกัศึกษา จ านวนบุคลากร จ านวน
หลกัสูตร ภาวะการมีงานท าบณัฑิต  
 

 
 
5.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

มหาวิทยาลยัมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือด าเนินการจดัเก็บข้อมลูตา่งๆในรูปแบบของฐานข้อมลู
ไว้เป็นจ านวนมาก ซึง่ผู้ใช้งานมีหลายระบบการท่ีจะเข้าถึงข้อมลูนัน้มีความซ า้ซ้อนเป็นอยา่งยิ่ง ดงันัน้ส านกัวิทย
ฯจงึได้พฒันาระบบแสดงผลข้อมลูด้านงานบริหารเพ่ือการตดัสินใจเพื่อเป็นการรองรับการเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและง่ายตอ่การใช้งานตรงตามจดุประสงค์ ซึ่งระบบจะน าไปสูก่ารเป็นส่ือกลาง เช่ือมตอ่ข้อมลูตา่งๆ
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บคุลากรและผู้บริหารโดยค านงึถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมลูของผู้ใช้งานตามระดบัความปลอดภยั
ของข้อมลู 
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ระบบแสดงผลขอ้มูลดา้นงานบริหารเพื่อการตดัสินใจ แบ่งการแสดงผลขอ้มูลเป็น  6 ดา้น คือ 

•  ดา้นนกัศึกษา 

•  ดา้นบุคลากร 

•  ดา้นภาวะการมีงานท าบณัฑิต 

•  ดา้นการเงิน 

•  วสัดุและครุภณัฑ์ 

•  งานวจิยั 

ผลลพัธ์ของระบบ  

 

 

6.ระบบกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
 ระบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นระบบจดัการในส่วนของการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาและสามารถ
ออกใบทรานสคริปตใ์หก้บันกัศึกษา รวมทั้งรายงานผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
 

ผลลพัธ์ของระบบ : 
1. นกัศึกษาสามารถดูรายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึง

สามารถแยกตามประเภทแล้วจ านวนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. คณะ/หน่วยงาน สามารถพิมพ์ใบทรานสคริป
กิจกรรมใหก้บันกัศึกษา 

3. คณะ/หน่วยงานสามารถดูรายงานกิจกรรมในแต่ละ
ปีการศึกษา 
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7. ห้องนวตักรรมและการเรียนรู้ ( Smart Class Room )  

 

     หอ้งนวตักรรมและการเรียนรู้ สร้างข้ึนเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอ
สมาร์ทบอร์ด ขนาด 65 นิว้ กล้อง Digtal Visual และ IRS ( Interactive Response System ) โดยเป็นอุปกรณ์ที่
ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้กบันักศึกษา  โดยทีผู้่สนใจจะเข้าชมห้องตัวอย่างไดท่ี้ 
http://smcr.arit.rmutsv.ac.th ซ่ึงภายในจะประกอบดว้ยหวัขอ้ส าคญัท่ีจ  าเป็นต่อผูท่ี้สนใจท่ีจะเขา้ขอใชห้อ้งน้ี เช่น 
แนวทางการใชห้้อง ขั้นตอนการใชง้านหอ้ง คู่มือการใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ แผนผงัห้อง  และ รายละเอียดของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายในหอ้งเป็นตน้ 

*หมายเหตุ สามารถจองห้องผา่น อินเตอร์เน็ตไดโ้ดยใหเ้ขา้ไปในหวัขอ้แนวทางการใชห้อ้งและท าตาม
ขั้่นตอน ไดท่ี้ http://meeting.arit.rmutsv.ac.th/ 

ภาพบรรยกาศภายในห้อง 

 

รูปท่ี 1 

http://smcr.arit.rmutsv.ac.th/
http://meeting.arit.rmutsv.ac.th/
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รูปท่ี 2 

 

รูปท่ี 3 
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รูปภาพเวบ็ไซดห์้องนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ 

 

รูปท่ี 1 

 

รูปท่ี  2 


