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ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่ายมี หน้าที่ พัฒนาและติ ดตั้งระบบเครื อข่าย ตรวจสอบเฝ้ าระวังการใช้งานระบบ
เครื อข่ายให้ปลอดภัยและมี ประสิ ทธิ ภาพต่อการใช้งาน พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้บริ การระบบสารสนเทศ
ให้บริ การห้องฝึ กอบรม บริ การตรวจซ่อมระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานของสานัก
วิทยบริ การ ในการให้บริ การงานด้านการเรี ยนการสอนและการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั โดยได้ปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริ การ ประจาปี การศึกษา 2557-2560
พอสรุ ปการปฏิบตั ิงานประจาปี 2560 ตามแผนงานประจาปี ดังนี้
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 กลุ่มงานเครื อข่ายพื้นฐาน ได้ดาเนินการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี
2559 – 2560 สามารถสรุ ปการปฏิบตั ิงานที่มีค
วามี 3 งาน ดังนี้

1. การดาเนินการพัฒนาระบบเครื อข่ ายและระบบสารสนเทศ
1.1 การเชื่อมโยงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
1.2 ขยายจุดบริ การสัญญาณเครื อข่าย
1.3 ขยายจุดบริ การสัญญาณเครื อข่ายไร้สาย
1.4 การพัฒนาระบบเครื อข่าย IPv6
1.5 บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน
1.6 ระบบเครื อข่ายส่ วนตัวเสมือน (VPN)
1.7 บริ การระบบคลังสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
1.8 ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference )
1.9 บริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย eduroam
1.10 บริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย @srivijayaWiFix
1.11 ปรับปรุ งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
1.12 ระบบบริ การ Google Application สาหรับบุคลากร /นักศึกษา
1.13 งานซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงาน
1.14 ระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS)
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1.15 ระบบลงทะเบียนบัญชีผใู ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ต (e-Passport)
1.16 ระบบประเมินความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
1.17 จัดตั้งศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที The Internet and Computing Core (IC3)
1.18 ระบบสารองและกูค้ ืนข้อมูลระบบสารสนเทศ

2. การดาเนินการพัฒนาบุคคลากร
2.1เข้าร่ วมโครงการ ARITNET
2.2 เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ WUNCA
2.3 เข้ าร่ วมฝึ กอบรมและสอบสมรรถนะพืน้ ฐานด้ านไอที The Internet and Computing Core
(IC3) Certificate
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1.การดาเนินการพัฒนาระบบเครื อข่ ายและระบบสารสนเทศ
1.1 การเชื่ อมโยงเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต
ปั จจุบนั มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้มีก าร
เชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตกับ UniNet และ บริ ษทั ทริ ป
เปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จากัด(มหาชน)
สองเส้นทางนี้ ทางานแบบ Load Balance โดยจะมีความเร็ วใน
การเชื่ อมต่อกับ UniNet ที่ความเร็ วขนาด 1 Gbps และเชื่ อมต่อกับ บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จากัด(มหาชน)
ที่ความเร็ วขนาด 400 Mbps และในส่ วนของการเชื่ อมต่อระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ มายังส่ วนกลาง (สงขลา) โดยมี
ความเร็ วในการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายตามความต้องการใช้งานดังนี้
- วิทยาเขตตรัง มีความเร็ ว 200 Mbps
- วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ 200 Mbps
- วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 100 Mbps
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) 100 Mbps
- วิทยาลัยรัตภูมิ 100 Mbps
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ปั จจุบนั ปริ มาณการใช้งานอินเตอร์ เน็ตมี เพิ่มมากขึ้น เนื่ องด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงมีอุปกรณ์
หลากหลายในการเข้าถึงระบบเครื อข่าย ทาให้ผใู ้ ช้งานเพิ่มจานวนมากขึ้น ดังตารางแสดงปริ มาณการใช้งานของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

รู ปภาพ แสดงปริ มานการใช้งานอินเทอร์เน็ตปี 2559-2560
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ข้อมูลสู งสุ ดต่อวินาที
(Mb/s)
558.11

ข้อมูลเข้า-ออกเฉลี่ย
ต่อวินาที (Mb/s)
252.21

ข้อมูลเข้าทั้งหมดต่อ
เดือน Gb
490962.36

ข้อมูลออกทั้งหมดต่อเดือน
Gb
184821.27

1.2 ขยายจุดบริ การสัญญาณเครื อข่าย Fiber Optic
การพัฒนาขยายพื้ นที่ ให้บ ริ การจนถึ งปั จจุ บ นั ปี 2560 โดย
เน้นการพัฒนาเพื่อรองรับการเรี ยนการสอนและการพัฒนา
งานของมหาวิทยาลัย คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ของอาคารทั้ง หมด
ได้ 100 % ทางสานักวิทยบริ การฯได้ดาเนินการวางแผนและ
พัฒนาระบบโครงข่ า ยไฟเบอร์ อ อฟติ ก เรื่ อยมาเพื่ อให้ ก าร
บริ การรั บส่ งข้อมู ลข่าวสารเกิ ดความคล่ องตัว รวดเร็ วและ
เพียงพอต่อการใช้งาน โดยพัฒนาเชื่ อมต่อความเร็ วภายในแต่
ละพื้นที่สู่ตวั อาคารแต่ละคณะ/หน่วยงาน เชื่อมต่อด้วยความเร็ วขนาด 1 Gbps ดังนี้
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ตารางแสดงการติดตั้งระบบเครื อข่าย Fiber Optic
พืน้ ที่

อาคารเรียน

อาคารสานักงาน

จานวนทั้งหมด

จานวนทีต่ ิดตั้ง

จานวนทั้งหมด

จานวนทีต่ ิดตั้ง

สงขลา

27

27

8

8

ไสใหญ่

19

19

7

7

ทุ่งใหญ่

11

11

2

2

ขนอม

3

3

1

1

ตรัง

5

5

5

5

รัตภูมิ

6

6

1

1

หมายเหตุ – ไม่รวมอาคารที่กาลังดาเนินการก่อสร้างใหม่
- อาคารบางอาคารเป็ นอาคารฝึ กปฏิบตั ิงาน(โรงงาน) ทยอยติดตั้งตามแบบสารวจ
- บางอาคารเข้าถึงระบบเครื อข่ายด้วยสาย UTP
- ระบบเครื อข่ายภายในตัวอาคารทางคณะเป็ นผูด้ าเนิ นการดูแล

การดาเนินการในปี 2560
1. วิทยาเขตนครศรีธรรมราชพืน้ ทีไ่ สใหญ่
1. อาคารหอพักหญิง3 ไปยัง อาคารหอพักนักศึกษาชาย(หอใหม่)
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราชพืน้ ทีไ่ สใหญ่
1. อาคาร70 ปี ไปยังหอพักสายโย(หอพักนักศึกษาใหม่)
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1.3 การเชื่ อมโยงเครื อข่ ายภายใน(Wireless)
การเชื่ อมต่อความเร็ วภายในแต่ละพื้นที่สู่ตวั อาคารแต่ละคณะ/
หน่วยงาน เชื่ อมต่อด้วยความเร็ วขนาด 50 Mbps การขยายพื้นที่
ให้บริ การ

พืน้ ที่

อาคารเรียน

อาคารสานักงาน

อาคารอื่นๆ

ทั้งหมดจานวนทีต่ ิดตั้ง

สงขลา

97

45

16

158

รัตภูมิ

22

10

10

42

ตรัง

39

18

73

130

ไสใหญ่

52

7

19

78

ทุ่งใหญ่

32

13

32

77

ขนอม

13

17

32

62

หมายเหตุ – มีจุดบริ การเครื อข่ายไร้ สายทุกอาคารเรี ยนและสานักงาน (ภายในอาคารมีสัญญาณ
ครอบคลุม ประมาณ 70 %)
- บางอาคารเข้าถึงระบบเครื อข่ายด้วยสาย UTP
- ไม่รวมอาคารที่กาลังดาเนินการก่อสร้างใหม่
- การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ประมวลผลหลักของระบบเครื อข่ายเชื่ อมต่อด้วยความเร็ ว
ขนาด 10 Gbps
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การขยายการติดตั้งและการเดินสายระบบเครือข่ายไร้สาย จานวนทั้งหมด 3 พื้นที่ รวม 70 จุด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิทยาเขตตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง
รวม 54 จุด (แทนที่อุปกรณ์เดิม)
1.หอพักนักศึกษา มีนกร1
6
จุด
2.หอพักนักศึกษา มีนกร2
6
จุด
3.หอพักนักศึกษา มีนกร3
9
จุด
4.หอพักนักศึกษา มีนกร4
6
จุด
5.หอพักนักศึกษา ศรีตรัง1
6
จุด
6.หอพักนักศึกษา ศรีตรัง2
6
จุด
7.หอพักนักศึกษา ศรีตรัง3
9
จุด
8.หอพักนักศึกษา ศรีตรัง4
6
จุด
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รวม 8 จุด
1. หอพักสายโย (หอพักนักศึกษาใหม่)
8
จุด
3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รวม 8 จุด
1. หอพักนักศึกษาชาย (หอใหม่)
8
จุด
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แผนการพัฒนาระบบเครื อข่ ายด้ าน Infrastructure ปี 61-65
ทางสานักวิทยบริ การฯ เล็งเห็นถึงการเจริ ญเติบโตและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
โดยเฉพาะการสื่ อสารด้วยสัญญาณไร้สายที่พฒั นาความเร็ วอย่างต่อเนื่องจากความเร็ วที่ไม่มากแค่ 54 Mbps จน
ณ ปั จจุบนั ความเร็ วพุง่ ทยานความกว่าการใช้สายไปมากแล้ว อนาคตความเร็ วในการใช้งานอาจถึง 1 Gbps เสี ย
ด้วยซ้ า ด้วยความต้องการในการใช้งานที่โตมาก และทุกคนจับต้องเข้าถึงได้มากขึ้นทุกๆวัน ทางสานักวิทย
บริ การฯจึงต้องวางแผนการพัฒนาระบบเครื อข่ายเพื่อให้รองรับการใช้งาน โดยมีเป้ าหมายใน ดังนี้
1.1 ปรับความเร็ วในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายภายในโครงข่ายหลักแต่ละพื้นที่ เส้นทางที่เชื่ อมต่อด้วยสาย
Fiber Optic ทุกเส้นทางและเครื อข่ายไร้สาย(Wireless) ให้สูงขึ้น
1.2 ปรับความเร็ วในการเชื่อมต่อเครื อข่ายภายในตัวอาคารให้มีความเร็ วสู ง 1 Gbps ทุกเส้นทางหลัก
1.3 ขยายพื้นที่การเชื่ อมโยงเครื อข่ายภายใน Fiber Optic ให้สามารถเข้าถึงทุกอาคารและปรับเปลี่ ยนเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ประมวลผลหลักของระบบเครื อข่าย ให้มากขึ้น
1.4 ขยายพื้นที่การให้บริ การเครื อข่ายไร้สายให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น
1.5 ทาระบบ Data Center และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายให้มากขึ้น
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1.4 การพัฒนาระบบเครื อข่ าย IPv6
ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ได้เ ล็ ง เห็ น และตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาของ
ระบบเครื อข่าย IPv4 ที่ ใช้งานอยู่ในปั จจุ บนั ทาง
สานักวิทยบริ การฯ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารระบบเครื อข่ า ย IPv6 ทั้ง ในส่ ว น
Service ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
e-mail, DNS และ
Website ซึ่ งสามารถรองรั บ การใช้ง านพร้ อ มทั้ง
ได้รับรางวัลและประกาศเกี ยรติคุณ จากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รู ปการตรวจสอบการให้บริ การ Service ระบบต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒั นา
ปรั บ ปรุ ง ระบบพร้ อมใช้ง านแล้วและเปิ ดให้บริ ก ารในการใช้ง าน
IPv6 ตามความเหมาะสม ซึ่ งในขณะนี้ ความต้องการในการใช้ง าน
IPv6 ยังน้อยอยู่ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากปั จจัยต่างๆ เช่ น ความปลอดภัยใน
การเข้าถึ งข้อมูล ถ้าเปิ ดใช้ท้ งั หมดจะทาให้ระบบเครื อข่ายภายนอก
องค์กรณ์สามารถเข้าถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรงซึ่ งถ้ามองในแง่
ของความปลอดภัยไม่เหมาะสมเป็ นอย่างยิ่งเพราะผูใ้ ช้งานมีความรู ้
ความเข้าใจในการป้ องกันความปลอดภัยที่แตกต่างกัน เมื่อสามารถ
เข้าถึงเครื่ องหนึ่ งเครื่ องไดได้แล้วผูไ้ ม่หวังดีก็สามารถบุกรุ กโจมตีได้
สะดวกมากขึ้นจึงก่อให้เกิ ดความเสี ยหายมากกว่าส่ งผลดี ทางสานัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึ งได้เปิ ดให้บริ การในส่ วน
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบที่จาเป็ นเท่านั้น
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1.5 บริการเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายเสมือน
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ และการลงทุน
ในระยะยาว จึ ง ได้น าเอาเทคโนโลยี ร ะบบ Cloud Computing มาประยุ ก ต์ ป รั บ ใช้ ง านใช้ ง านในรู ปแบบ
Virtualization เข้ามาช่ วย จึงได้ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ทรั พยากรจากส่ วนกลางในระบบ cloud
computing เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานจนถึงปั จจุบนั ปี 2560 ดังนี้
 ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) จัดทาเป็ นเครื่ องแม่ข่ายให้บริ การ server ตามที่
มหาวิทยาลัยต้องการโดยมีระบบที่ให้บริ การดังนี้
1. Server ระบบ Web site ทุกวิทยาเขต
2. Server ระบบ (e-Passport)
3. Server ระบบ ฐานข้อมูล
4. Server ระบบงานทะเบียน
5. Server ระบบ IP Phone
6. Server ระบบe-mail
7. Server ระบบบัญชี 3 มิติ
8. Server ระบบ Domain server
9. Server ระบบ LMS
10. Server ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ
11. Server ระบบ e-doc
12. Server ระบบ monitoring
13. Server ระบบ log ระบบเครื อข่าย
14. Server ระบบควบคุมระบบเครื อข่ายไร้สาย
15. Server ระบบSoftware License
16. Server ระบบ Antivirus
17. Server ระบบคลังสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ
18. Server ระบบ eduroam
19. Server ระบบ SPEEXX
ฯลฯ

7
1
2
4
3
2
2
1
2
1
2
2
2
7
1
1
1
1
1

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

สรุ ป มีจานวนเครื่ องแม่ข่ายเสมือนเพิ่มในปี 60 เพิ่ม 22 เครื่ องรวมทั้งหมด
จานวน 69 เครื่ องที่ให้บริ การและมีแนวโน้นที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ตามบริ การที่เพิ่มขึ้น
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1.6 ระบบเครื อข่ ายส่ วนตัวเสมือน (VPN)
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒั นาระบบเครื อข่ายส่ วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อช่วย
สนับสนุ นการเรี ยนการสอนให้แก่ นักศึ กษา และบุ คลากร เนื่ องด้วยระบบงานด้า นการศึ กษาบางระบบมี ก าร
กาหนดการเข้าถึงข้อมูลได้ตอ้ งผ่านเฉพาะระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และเพื่อการทางานจากระบบ
เครื อข่ายนอกมหาวิทยาลัย ฯ มายังเครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้ น ขณะนี้ ระบบพร้ อมเปิ ด
ให้บริ การแล้ว...
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1.7 บริการระบบคลังสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย Institutional Repository RMUTSV
ณ ปั จจุ บ นั ทางส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ติดตั้ง และพัฒ นาระบบคลัง สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั หรื อ Institutional Repository @ RMUTSV เป็ นแหล่งสนับสนุ นในการ
จัด เก็ บ และเผยแพร่ อ งค์ค วามรู ้ อัน เป็ นผลงานทางวิ ช าการที่ ค ณะครู อาจารย์ นัก ศึ ก ษาหรื อ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที่ได้จดั ทาขึ้น ในรู ปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังช่วยอานวย
ความสะดวกในการเข้าถึ งข้อมูลงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาและผูท้ ี่สนใจสามารถเข้าถึ งได้
โดยง่ายและพร้อมใช้งานแล้ว
โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source DSpace ในการจัดเก็บข้อมูล
Website : https://repository.rmutsv.ac.th/

ภาพตัวอย่างระบบ DSpace
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1.8 ระบบการประชุ มทางไกล (Video Conference )
เมื่อปี งบประมาณปี 2551 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จ ัด ท าโครงการระบบชุ ด การประชุ ม ทางไกล Video Conference เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายด้านสารสนเทศและนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามสภาพภูมิประเทศและการบริ หารของมหาวิทยาลัย โดยมีพ้ืนที่การใช้
งาน 5 พื้นสถานที่ต้ งั 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรังและจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ซึ่งสามารถนามาใช้ในการบริ หารจัดการและมีการใช้งานที่มากขึ้น
ตารางการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบประชุ มทางไกล
อุปกรณ์ /พืน้ ที่
อุปกรณ์ประชุม
ทางไกลผ่านวิดีโอ
(Video Endpoint)

สงขลา
รัตภูมิ
ตรัง
อาคารสานักงาน อาคาร
สานักงาน
อธิ การ ชั้น 2ห้อง มงคลสุ ข วิทยาเขต
ประชุมยางนา
ชั้น 2 ห้อง ตรัง ชั้น 2
9209

ไสใหญ่
ทุ่งใหญ่
อาคาร
อาคาร
ห้องสมุด สานักงาน
ชั้น ๑
วิทยาเขต
นครศรี ธรรมร
าช ห้อง
ประชุม
AB209 ชั้น 2

ขนอม
อาคาร
อานวยการ
ชั้น 2 ห้อง
ประชุม
ทางไกล

อธิการบดี
รอง
ห้องควบคุมและ
ผูอ้ านวยการ
รอง
อธิการบดี รองอธิการบดี
Monitor ระบบ
วิทยาลัย
เครื่ องโทรศัพท์ท้ งั
ผูอ้ านวยกา อธิการบดี ประจา ประจาวิทยา
Video
เทคโนโลยี
ภาพและเสี ยง (Video
รวิทยาลัย
ประจา วิทยาเขต
เขต
Conference
อุตสาหกรร
Phone)
รัตภูมิ
วิทยาเขต นครศรี ธร นครศรี ธรรมร
ระบบใหม่
มและการ
ตรัง
รมราช าช (ทุ่งใหญ่)
ห้องควบคุมและ
จัดการ
(ไสใหญ่)
Monitor ระบบ
Video
Conference
ระบบเก่า
วิศวกรรมเครื อข่าย
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ด้วยอายุการใช้งานที่มากขึ้น อุปกรณ์ ในบางพื้นที่เกิดชารุ ดทาให้มีปัญหาในการประชุม ทางสานักจึงได้
วางแผนดาเนิ นโครงการติดตั้งระบบชุ ดการประชุมทางไกล Video Conference เพิ่มเติมในปี งบประมาณ 60 และ
ได้ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยโดยได้มีการติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ ดังตารางด้านบน
ตัวอย่ างภาพการดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบประชุ มทางไกล
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1.9 บริการระบบ eduroam
eduroam เป็ นบริ การเครื อข่ า ย โรมมิ่ ง เพื่ อ
การศึกษาและวิจยั สาหรับนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบัน การศึ ก ษาที่ เ ป็ นสมาชิ ก เครื อข่ า ย
eduroam เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้งาน
เครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่ อนไข
การใช้ ง านของสถาบัน ผู ้ใ ห้ บ ริ การเครื อข่ า ย
( Service Provider) บุ ค ล า ก ร ห รื อ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากบริการ eduroam
- เข้ า ถึ ง และใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นบริ การ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้สายชื่ อ eduroam ที่
สถาบันเหล่านั้นเปิ ดให้บริ การได้
- สามารถใชัระบบบัญชีผใู ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต (ePassport) เ ดิ ม ที่ เ ค ย ใ ช้ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ยนื ยันตัวบุคคลกับเครื อข่าย
eduroam ได้ทนั ทีสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://eduroam.rmutsv.ac.th
กราฟแสดงการใช้ งานปี 2560 ช่ วง มกราคม – กรกฎาคม

จานวนผูใ้ ช้งานสู งสุ ด เดือน กุมภาพันธ์ จานวน 18,710 ครั้ง
วิศวกรรมเครื อข่าย
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จานวนผู้ใช้ งานในปี 2560 ทั้งหมด 66,259 ครั้ง
จากกราฟแสดงให้เห็นจานวนผูใ้ ช้งานจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายในชื่อ
Eduroam นั้นหมายความว่ามหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการใช้งานระบบเครื อข่ายเกิดขึ้นตาม
จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ งสร้างความสะดวก ในการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
ไม่ตอ้ งมาลงทะเบียนการใช้งานให้เสี ยเวลาอีกต่อไป...

วิศวกรรมเครื อข่าย
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1.10 ระบบเครื อข่ ายไร้ สาย @SrivijayaWiFix มาตรฐาน IEEE 802.1x
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิ ดทดสอบและใช้งานสัญญาณ @SrivijayaWiFix
เชื่ อมต่อเข้ากับระบบเครื อข่ายไร้ สายและอินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย โดยมีการเข้ารหัสสัญญาณ ต้องสร้ างโปร
ไฟล์การเชื่อมบนอุปกรณ์ก่อนจากนั้นสู่ ระบบด้วย RMUTSV e-Passport ระบบเครื อข่ายไร้สาย @SrivijayaWiFix
มาตรฐาน 802.1x ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://srivijayawifix.rmutsv.ac.th/
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กราฟแสดงใช้งานช่วงทดสอบ กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม พ.ศ. 2560
จานวนผูใ้ ช้งานสู งสุ ด 10,652 ครั้ง รวมทั้งหมด 27,678 ครั้ง
จากกราฟแสดงให้เห็นการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายชื่อ @SrivijayaWiFix ซึ่ งเป็ นช่องทางที่เปิ ด
ทดลองการใช้งานที่มีความปลอดภัยทางเครื อข่ายมากที่สุดใน ขณะนี้ โดยระบบจะทาการตรวจสอบชื่ อผูใ้ ช้งาน
ก่อนที่อุปกรณ์ในการใช้งานระบบจะได้รับ IP Address (ซึ่ง IP Address เป็ นค่าที่ใช้ในการเชื่ อมต่อเข้าระบบ
เครื อข่ายหาดอุปกรณ์ได้รับ IP Address แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้เลยซึ่ งจะปลอดภัยทางระบบเครื อข่าย
จะน้อยลงไป) ทางสานักวิทยบริ การฯ พยายามพัฒนาระบบเครื อข่ายไร้สายให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความ
ปลอดภัยด้วย แต่เนื่ องจากข้อจากัดบางอย่างจึงทาให้การพัฒนาล่าช้า และพึ่งสัมฤทธิ์ ผล อนาคตทางสานักวิทย
บริ การฯจะผลักดันการใช้งานให้คลอบคลุมทัว่ ทั้งมหาวิทยาลัย...
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1.11 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

 เว็บไซต์ หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ (กอง สานักฯ หน่วยฯ ฝ่ าย
ฯ) เว็บไซต์ที่นาเสนอโครงสร้างหน่ วยงาน ข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่ อสาร
และการประชาสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับรู ้อย่างต่อเนื่ อง โดยเว็บไซต์ดงั กล่าวสามารถ
รองรับกับการใช้งานทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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 เว็บไซต์ คณะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เว็บ ไซต์ค ณะภายในมหาวิ ท 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
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1.12 ระบบบริการ Google Application สาหรับบุคลากร /นักศึกษา
สานักวิทยบริ การได้เปิ ดให้บริ การgoogle apps for education สาหรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั โดยได้แนะนา Applications ต่างๆ เพื่อนามาปรับใช้งานทั้งด้านการเรี ยนและการสอน ไม่วา่ จะ
เป็ น google drive, mail, docs, calendar, ฯลฯ จนถึ ง 25 สิ งหาคม 2559 มี การใช้งานที่ เพิ่มมากขึ้น จานวน 1896
บัญชีและคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
- บุคคลากร/อาจารย์
http://gmail.rmutsv.ac.th
- นักศึกษา
http://mail.rmutsvmail.com

สาหรับบุคลากร
จานวนผูใ้ ช้งาน ( บันทึกล่าสุ ดวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ) จานวน 1,984 บัญชี

จานวนไฟล์ขอ้ มูล ( บันทึกล่าสุ ดวันที่ 29 มิถุนายน 2560 )
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พื้นที่เก็บข้อมูล ( บันทึกล่าสุ ดวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 )

กิจกรรมการใช้แอป ( บันทึกล่าสุ ดวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 )

สาหรับนักศึกษา
จานวนผูใ้ ช้งาน ( บันทึกล่าสุ ดวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ) จานวน 15,788 บัญชี
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จานวนไฟล์ขอ้ มูล ( บันทึกล่าสุ ดวันที่ 29 มิถุนายน 2560 )

พื้นที่เก็บข้อมูล ( บันทึกล่าสุ ดวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 )

กิจกรรมการใช้ Application ( บันทึกล่าสุ ดวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 )
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1.13 งานซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงาน
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ตั้งห้อง
ซ่ อ มบ ารุ ง คอมพิ ว เตอร์ โดยได้บ ริ ก ารซ่ อ มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ภายในมหาวิ ท ยาลัย ทั้ง ในด้า นฮาร์ ด แวร์ และซอฟท์แ วร์ ต่ า งๆ
นอกจากนี้ งานซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ประสานงาน กับฝ่ าย
ติดตั้งระบบเครื อข่ายในการซ่อมบารุ งและติดตั้งระบบเครื อข่ายภายใน มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยงั เป็ นศูนย์ฝึกงานให้กบั
นักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานเพื่อความชานาญด้านวิชาชีพอีกด้วย ในปี 2559ทางสานักได้พฒั นาระบบแจ้งขอใช้บริ การ
สารสนเทศ ในการให้บริ การ เพื่อเปิ ดช่องทางใหม่ในการรับบริ การเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้บริ การมาก
ขึ้น สถิติในการขอใช้บริ การงานซ่ อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเว็บไซต์ และทางโทรศัพท์ หมายเลข 1912 และ IP Phone
3918 จานวน 810 ครั้ง
หน่ วยงาน
สานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วชิ ยั
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สานักงานอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้
ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
สานักงานนิติการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองนโยบายและแผน
กองออกแบบและพัฒนาอาคาร
กองบริ หารงานบุคคล
กองกลาง
กองประชาสัมพันธ์
กองคลัง
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
กองพัฒนานักศึกษา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จานวนเครื่ อง
4

จานวนขอใช้ บริการ
37

2
7
3
4
3
10
6
5
9
11
13
12
11
39
20
13
21
193

26
62
48
32
36
47
27
23
38
47
57
36
27
163
34
43
27
810
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1.14 ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ปั จ จุ บ ัน ทางส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้พฒั นาและเปิ ดใช้ระบบการจัดการเรี ยนการ
สอน (LMS) เป็ นเวอร์ ชั่นใหม่ที่ช่วยสนับสนุ นการเรี ยน
การสอนให้กบั อาจารย์ผสู ้ อน และนักศึกษา โดยที่อาจารย์
ผูส้ อนสามารถจัดการเนื้ อหาได้ทุกที่ทุกเวลา เช่นเดียวกับ
นักศึ กษาก็สามารถเข้าถึ งเนื้ อหาได้ทุกที่ ทุกเวลาเช่ นกัน
และเป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามยื ดหยุ่นสู ง โดยมี เนื้ อ หาที่
หลากหลายรู ปแบบ เช่น ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง วีดีโอและ
มัลติมีเดียอื่นๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการวัดผล และการ
ประเมินผลให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยตัวระบบจะมีความสามารถ
มากขึ้นเพื่อช่วยในการอานวยความสะดวกต่อการใช้งาน
ดังนี้
ผลลัพธ์ ของระบบ :
1. ระบบมี ก ารเชื่ อ มโยงข้อ มู ล การเรี ย นการสอนจากงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดึงรายวิชาแบบอัตโนมัติ
2. อาจารย์ผูส้ อนสามารถสร้างรายวิชาของตนเองตามที่ได้
เปิ ดสอนในแต่ละภาคเรี ยน โดยอ้างอิงข้อมูล รายวิชาจาก
สานักงานส่ งเสริ มและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย
3. รายวิชาที่อาจารย์ผูส้ อนได้สร้ างขึ้นในแต่ละภาคเรี ยนนั้น จะมีรายชื่ อของนักศึกษาที่เป็ นสมาชิ กของรายวิชา
โดยรายชื่ อดังกล่าวจะแยกออกเป็ นกลุ่ม ซึ่ งกลุ่มและรายชื่ อของนักศึกษาอ้างอิงมาจากการลงทะเบียนเรี ยนของ
นักศึกษาในแต่ละภาคเรี ยนนั้นๆ
4. อาจารย์ผสู ้ อนสามารถค้นหารายวิชาของตนเอง
ที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคเรี ยน เพื่อให้สะดวกใน
การเข้าใช้งาน
5. เมื่อถึ งเวลาในการเพิ่มถอนรายวิชาของนักศึกษาในแต่ละภาคเรี ยน ระบบจะทาการเพิ่มถอนในรายวิช าที่ ไ ด้
สร้างขึ้นให้อตั โนมัติเช่นกัน รวมทั้งการดรอปวิชาเรี ยนของของนักศึกษาด้วย
จากการเปิ ดระบบให้ผใู ้ ช้บริ การตั้งแต่ปี 2559-2560 มีการเปิ ดสอนจานวนรายวิชาในแต่ละปี ดังต่อไปนี้
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ตารางแสดงจานวนรายวิชาที่เปิ ดใช้ งานในแต่ ละปี การศึกษา
ปี การศึกษา

จานวนรายวิชา

1/2559

292

2/2559

308

1/2560

230

รวมทั้งสิ้น

830

จากตัวเลขดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่าการใช้บริ การมีข้ ึนทุกปี มีการใช้ระบบอย่างต่อเนื่ องเพื่อช่ วยอานวยความ
สะดวกในการนาไปใช้ในการเรี ยนการสอน ระบบ LMS จึงมีบทบาทสาคัญมากขึ้น สานักวิทยบริ การฯจึงพยายาม
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ผใู ้ ช้งานนาไปปรับใช้ และหวังว่าระบบ LMS จะเป็ นเครื่ องไม้เครื่ องมือที่สาคัญ
ในช่วยสนับสนุนพัฒนาการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.15 ระบบลงทะเบียนบัญชี ผ้ ใู ช้ งานอินเตอร์ เน็ต (e-Passport)
สาหรับบุคลากร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิ ดให้บริ การระบบบัญชี ผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ต หรื อ ePassport สาหรับบุคลากร ซึ่ งเป็ นระบบที่คอยให้บริ การต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีผใู ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตของบุคลากร เช่น
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การลงทะเบียนขอบัญชีผงู ้ าน การตรวจสอบการลงทะเบียน เปลี่ยนรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่เมื่อผูใ้ ช้ลืมรหัสผ่าน
และคู่มือแนะนาขั้นตอนการใช้งาน ขณะนี้ ได้พฒั นารู ปแบบใหม่ และมี ความสามารถในการใช้ระบบมากขึ้น
รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน มีระบบตอบกลับอัตโนมัติในการแจ้งลืมรหัสผ่าน ฯลฯ
สาหรับบัญชีผใู ้ ช้งานอินเตอร์เน็ต หรื อ
e-Passport เ ป็ น บั ญ ชี ผู ้ ใ ช้ ห ลั ก ที่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยทุกท่านจาเป็ นต้องมี เพื่อใช้ในการเข้าสู่
ระบบต่างๆ เช่ น ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบการจัดการเรี ยนการสอน
และระบบอื่นๆที่ระบุไว้ว่าต้องเข้าสู่ ระบบด้วยบัญชี
ผูใ้ ช้ง าน e-Passport ระบบใหม่ น้ ี ได้ท าการเปิ ดใช้
งานมาระยะหนึ่งแล้วและมีจานวนผูใ้ ช้งานมากถึง 2706
คน ดังตารางแสดงจานวนบัญชีผงู ้ านอินเตอร์เน็ต
ปี การศึกษา
2560

จานวนบัญชี ผ้ ใู ช้ งาน (บุคลากร)
2706

สาหรับนักศึกษา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิ ดให้บริ การระบบบัญชี ผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ต หรื อ ePassport เป็ นระบบที่คอยให้บริ การต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี ผใู ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตของนักศึกษา เช่น การลงทะเบียนขอ
บัญชี ผูง้ าน การตวรจสอบการลงทะเบียน เปลี่ ยนรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่เมื่อผูใ้ ช้หรื อนักศึกษาลื มรหัสผ่าน
และการสมัครเพื่อขอใช้บริ ก าร
อี เ มล์ (rmutsvmail) ที่ ท างมหา
วิ ท ลัย ได้เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารให้ ก ับ
นักศึกษา
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สาหรับบัญชีผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ต หรื อ e-Passport เป็ นบัญชีผใู ้ ช้หลักที่นกั ศึกษาทุกคนต้องมี เพื่อใช้ใน
การเข้าสู่ ระบบต่างๆ เช่น ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบการจัดการเรี ยนการสอน
ระบบกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร และระบบอื่นๆที่ระบุไว้วา่ ต้องเข้าสู่ ระบบด้วยบัญชี ผูใ้ ช้งาน e-Passport โดยในปี
2560 มีจานวนผูใ้ ช้รวมทั้งทั้งสิ้ น 19107 คน
ตารางแสดงจานวนบัญชีผใู ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ต หรื อ e-Passport
ปี การศึกษา
จานวนบัญชี ผ้ ใู ช้ งาน (นักศึกษา)
2560
19107

1.16 ระบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ งานบัณฑิตทีม่ ีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย
http://studentwork.rmutsv.ac.th/trader58/index.php
เป็ นระบบที่สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้พฒั นาขึ้นให้กบั กองวิเทศสัมพันธ์และงานประกัน
คุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.เพื่อสารวจความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ/นายจ้าง ที่
มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ในด้านคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) และคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ “บัณฑิตนัก
ปฏิบตั ิ “’
2.เพื่อนาความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการ/
นายจ้าง ไปใช้ปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร/การเรี ยนการสอน
การกาหนดนโยบาย/ทิศทางการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยฯ และคุณธรรม จริ ยธรรมของบัณฑิต
3.เป็ นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูป้ ระกอบและรายงานให้ สกอ ทราบ ผ่าน ตัวบ่งชี้ ระดับ
หลักสู ตรที่ 2.1 เพื่อทาง สกอ วิเคราะห์ขอ้ มูลภาพรวมทั้งประเทศของคุณภาพบัณฑิต
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ตัวอย่างแบบฟอร์ มการประเมินความพึงพอใจ

1.17 จัดตั้งศูนย์ สอบสมรรถนะพืน้ ฐานด้ านไอที The Internet and Computing Core (IC3) Certificate
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/
IC3 Certificate คืออะไร
IC3 Digital Literacy Certification Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู ้และทักษะคอมพิวเตอร์ ข้ นั
พื้นฐาน และเป็ นประกาศนียบัตรที่ถูกกาหนดเป็ นมาตรฐานเป็ น Neutral Vendor Standa rd โดย Global Digital
Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules
1. Computing Fundamentals
2. Key Applications
3. Living Online
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ซึ่งสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกรับรอง และแต่งตั้งให้เป็ นศูนย์ทดสอบทักษะทางไอที
มาตรฐานสากล โดยรับผิดชอบเป็ นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัย มีการดาเนินงานเป็ น 2 ช่วงดังนี้
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ผังดาเนินงานช่ วงที่ 1
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ผังดาเนินงานช่ วงที่ 2
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แผนการดาเนินงานการสอบสมรรถนะพืน้ ฐานด้ านไอที ตามมาตรฐาน IC3
วันเดือนปี
ต.ค. 59

กิจกรรมดาเนินการ
- ร่ างคณะกรรมการ
- จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
- สร้างรายวิชาใน LMS
22-25 พ.ย. 59
จัดโครงการอบรมครั้งที่ 1 สาหรับ
(อ.ผูส้ อนคอมพิวเตอร์ในเทอม2/59)
ธ.ค. 59 - ก.พ. 60 - สอนเสริ มในรายวิชาให้กบั นักศึกษา
- สอนเสริ มนอกเวลาให้กบั นักศึกษา
1-3 มี.ค. 60
จัดโครงการอบรมครั้งที่ 2 สาหรับ (อ.ผูส้ อนคอมพิวเตอร์ ในเทอม
1/60)
28 มี.ค.- 4 เม.ย. 60 จัดสอบคณะพื้นที่สงขลา ครั้งที่ 1
มอดูลที่ 1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computing
Fundamentals)
24-28 เม.ย. 60
- จัดสอบคณะพื้นที่วทิ ยาเขตตรัง นครศรี ธรรมราช ครั้งที่ 1
มอดูลที่ 1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computing
Fundamentals)
พ.ค. – มิ.ย. 60
- สอนเสริ มในรายวิชาให้กบั นักศึกษา
- สอนเสริ มนอกเวลาให้กบั นักศึกษา
ก.ค. 60
จัดสอบคณะพื้นที่สงขลา วิทยาเขตตรัง นครศรี ธรรมราช ครั้งที่ 2
-มอดูลที่ 2 ความรู ้ดา้ นการใช้งานโปรแกรมสานักงาน (Key
Applications) และมอดูลที่ 3 ความรู ้ดา้ นการใช้อินเทอร์ เน็ต (Living
Online)
ส.ค. 60
ประเมินผลและสรุ ปค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงาน

ผู้ดาเนินการ
สานักวิทย
บริ การฯ
สานักวิทย
บริ การฯ
คณะ/วิทยาลัย
สานักวิทย
บริ การฯ
สานักวิทย
บริ การฯ
สานักวิทย
บริ การฯ
คณะ/วิทยาลัย
สานักวิทย
บริ การฯ

สานักวิทย
บริ การฯ
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1.18 ระบบสารองและกู้คืนข้ อมูลระบบ
สารสนเทศ
ทางสานักวิทยาบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิ ชั ย ได้ พั ฒ นาระบบส ารองข้ อมู ล เพื่ อ
ป้อ งกัน ข้ อ มูล ศูน ย์ ห ายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ จึ ง
ตระหนักดีถึงความสาคัญในการสารองข้อมูล
ขององค์กร...
ระบบสารองข้อมูลนี้ เป็ นระบบสารองแบบอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาในการสารองข้อมูลได้ตามความ
ประสงค์ เลือกตาแหน่งพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้ ทั้งนี้ประสิ ทธิ ภาพจะมากขึ้นตามเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่
ติ ดตั้งโปรแกรม หากมี พ้ืนที่ จดั เก็บมากก็สามารถสารองข้อมู ลได้นานหลายวันก่ อนที่จะถู กบันทึ กทับในรอบ
ถัดไป..
ความสามารถของระบบสารองและกูค้ ืนข้อมูล
 สารองข้อมูลโปรแกรมที่ให้บริ การ (Application Backup)
 สารองข้อมูลเอกสารไฟล์แนบ (Image Backup)
 สารองฐานข้อมูล (Database Backup)
 สามารถตั้งเวลาการสารองข้อมูล
ตัวอย่างการตั้งเวลาการสารองข้อมูลลงสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสารอง
1. สารองข้อมูลเอกสารไฟล์แนบ (ไฟล์ Image ที่ได้จากการแนบเอกสารในระบบเก็บข้อมูล)
กาหนดรู ปแบบของการสารองข้อมูล ให้มีการสารองข้อมูลในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ให้ทาในแบบ
Differential (ส่ วนต่างเฉพาะข้อมูลที่มีการเพิ่ม,เปลี่ยนแปลง เท่านั้น) และ ในวันศุกร์จะเป็ นแบบ Full
(สารองข้อมูลเต็มรู ปแบบที่กาหนด) โดยแนะนาให้กาหนดเวลาไว้ที่ 22.00 น. ของทุกวัน
2. สารองฐานข้อมูล ( ไฟล์ที่ได้จากการสารองฐานข้อมูลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจัดการฐานข้อมูล)
กาหนดรู ปแบบของการสารองฐานข้อมูล ให้มีการสารองข้อมูลทุกวันเป็ นแบบ Full (สารองข้อมูลเต็ม
รู ปแบบที่กาหนด) โดยแนะนาให้กาหนดเวลาไว้ที่ 20.00 น. ของทุกวัน
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2.การดาเนินการพัฒนาบุคคลากร
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารได้ส่งเสริ มให้เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมอบรม จากแหล่งความรู ้ต่างๆ
เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ เพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ นามาประยุกต์ปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2.1 เข้าร่ วมโครงการ ARITNET
การประชุมสัมมนาเครื อข่าย สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 3
ด้วยปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างสู งในการบริ หารองค์กรและเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ ใน
การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุ นการดาเนิ นงานในทุกๆด้าน ตั้งแต่
การศึกษา พาณิ ชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุ ข การวิจยั และพัฒนา ในการนี้ สานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้การจัดโครงการประชุ มสัมมนาเครื อข่าย
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 เพื่อเป็ นแนวการหาแนว
ทางการพัฒนาและแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิดเห็ น เพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยดิจิทลั และเป็ นการสร้ าง
เครื อข่ายของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และได้มีการจัดการ
สั ม มนาให้ค วามรู ้ ใ นด้า นต่ า ง ๆ โดยแบ่ ง เป็ น ระบบ Security การบริ หารจัดการภัย คุ ก คามทางเครื อข่ า ยบน
Campus Network ,นวัต กรรมห้ อ งสมุ ด สมัย ใหม่ ก ับ การให้ บ ริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศกับ จุ ด เปลี่ ย น
ห้องสมุ ดในยุค ดิ จิท ลั ,DR Site พื้ นฐานของผูเ้ ข้า รั บ การอบรม มี ค วามรู ้ พ้ื นฐานทางด้า นระบบเครื อข่ า ยและ
ระบบปฏิบตั ิการลีนุกซ์ และการประชุ มนโยบายสารสนเทศเพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยดิจิทลั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
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ประมวลภาพ
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จากการเข้าร่ วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นาระบบแจ้งเตือนการ
เข้าใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย Server และการแจ้งเตือนสถานะ Up Down ของอุปกรณ์มาพัฒนาระบบปรับ
ใช้ในงานดังแสดงจากภาพตัวอย่าง
LINE Notify คือบริ การอันแสนสะดวกที่คุณสามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์ วิสต่างๆ ได้ทาง LINE
ไม่วา่ จะเป็ น GitHub IFTTT Mackerel ฯลฯ.
ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน LINE

ภาพแสดงสถานะ Up Down อุปกรณ์เครื อข่าย
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ภาพแสดงสถานการณ์เข้าใช้งาน Server Linux

2.2 เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ WUNCA
ทางสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ WUNCA เพื่อให้บุคคลากรได้
เข้ารับการอบรมในหลักสู ตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู ้ใหม่ๆจะได้เพิ่มทักษะความสามารถและนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานต่อไป ...
จากการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ผ่า นมา ทาง
สานักวิทยบริ การฯ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ย IPv6 ทั้ง ในส่ ว น
Service ต่าง ๆ ได้แก่ e-mail, DNS และ Website
ซึ่ งสามารถรองรั บ การใช้ ง านพร้ อ มทั้ง ได้ รั บ
รางวัล และประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.3 เข้าร่ วมฝึ กอบรมและสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที The Internet and Computing Core (IC3) Certificate
IC3 Certificate คืออะไร
IC3 Digital Literacy Certification Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู ้และทักษะคอมพิวเตอร์ ข้ นั
พื้นฐาน และเป็ นประกาศนียบัตรที่ถูกกาหนดเป็ นมาตรฐานเป็ น Neutral Vendor Standa rd โดย Global Digital
Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซี ที กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules
1. Computing Fundamentals
2. Key Applications
3. Living Online
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