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โครงการจิบนํ้าชา เสวนาภาพลักษณ มทร.พระนคร

         เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ที่ผานมา บุคลากร
หองสมุด มทร.พระนคร เขารวมโครงการจิบนํ้าชา เสวนา
ภาพลักษณ ณ หองประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร
อตุสาหกรรม โดยไดรับเกียรตจิาก ผศ.ดร.สมิทธิ ์บุญชุตมิา
อาจารยประจําคณะนเิทศศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั
มาเปนวิทยากรใหความรู ความเขาใจในการเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร โดยบรรยากาศการสัมมนา
เปนไปดวยความสนกุสนาน มกีารรวมกนัแสดงความคิดเหน็
และใหขอเสนอแนะตางๆมากมาย

2

กลุมวิทยบริการ

อบรมการใชโปรแกรมฝกภาษา Access English และฐานขอมูลมัลติมีเดีย

        เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2558 ท่ีผานมาตวัแทนบรรณารกัษไดเขารวมอบรมการใชโปรแกรมฝกภาษา Access English
ของสาํนกัพมิพ Knowledge Transmission และฐานขอมลูมัลตมิเีดีย ของสํานกัพมิพ Binumi ณ หองฝกอบรม ช้ัน 2
อาคารเทพรตันวทิยาโชต ิสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยเปนโปรแกรมฝกภาษาทีไ่มตองมอีาจารยผูสอน
สามารถ เรียนดวยตนเอง ผานโปรแกรมแบบ Offlfflline หรือ Online ใช
เรยีนไดท้ังเครือ่งคอมพิวเตอรและสมารทโฟน ทัง้ทีอ่ยูภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั หลกัสตูรของโปรแกรมนีจ้ะเปนหลกัสตูรภาษาองักฤษทัว่ไป
คือ สามารถฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน โดยมีแบบ
ทดสอบระดับภาษาอังกฤษใหผูเรียนดวย
        ในการนีไ้ดรับความรู ความเขาใจ  สามารถใชโปรแกรมฝกภาษา
Access English และฐานขอมูลมัลติมีเดียของสํานักพิมพ Binumi
ไดเปนอยางดี
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กลุมพัฒนา
นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษางาน e-Learning

งานเผยแพรสื่อวิดีโอออนไลน RMUTP Channel

แกไขรายวิชาที่มีปญหาในระบบ e-Learning

สอนการใชงานพรอมใหคําปรึกษาระบบ e-Learning ใหอาจารยและนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

จัดทําวิดีโอประกอบการเขาใชงานระบบ e-Learning ใหรองรับกับระบบ m-Learning

จัดทํารายงานสรุปภาพรวมการใชงาน

รายวิชาในระบบ e-Learning จํานวน 271 รายวิชา

ซึ่งรายวิชาที่สรางขึ้นใหมในระบบ e-Learning มีจํานวน 2 รายวิชา ไดแก

     วิชา การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  อาจารยนฤศร มังกรศิลา 

     สาขา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร วิชาเฉพาะ(วิชาชีพบังคับ)

     วิชา ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร  อาจารยนฤศร มังกรศิลา 

     สาขา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร วิชาเฉพาะ(วิชาชีพบังคับ) 

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน  8  ตอน  แบงเปน

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจําป 2558

    - ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

    - โครงการคายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนกัศึกษามทร.พระนคร (English Camp 2015)

    - โครงการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร

    - การทบทวนผลการดําเนนิงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางานและเทคนคิการเขียนคูมือ

      ปฏบิตังิานเพ่ือกาํหนดตาํแหนงสูงข้ึนของตําแหนงทัว่ไปและประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ 

    - อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2

    - พิธีไหวครู ปวช. ปการศึกษา 2558

    - การจัดแสดงผลงานนกัศึกษาดานอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในแนวคิด "กาวแรกสูการ

      เริ่มตน The Debut : Project"
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งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ

งานบริการโสตทัศนูปกรณ

ออกแบบและผลิตเอกสารขาวกิจกรรมสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
ออกแบบสติก๊เกอรตดิกลองขนม ศนูยบมเพาะธรุกจิ มทร.พระนคร
ออกแบบและผลิตโบรชัวรการเขาใชอินเตอรเนต็สํานกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
ออกแบบและผลติโบรชวัรแนะนาํ สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.พระนคร

      บันทึกเทปรายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน
2558 ณ อาคารสํานกังานอธิการบดี มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)



4

งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ

งานบริการโสตทัศนูปกรณ

ออกแบบและผลิตเอกสารขาวกิจกรรมสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
ออกแบบสติก๊เกอรตดิกลองขนม ศนูยบมเพาะธรุกจิ มทร.พระนคร
ออกแบบและผลิตโบรชัวรการเขาใชอินเตอรเนต็สํานกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
ออกแบบและผลติโบรชวัรแนะนาํ สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.พระนคร

      บันทึกเทปรายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน
2558 ณ อาคารสํานกังานอธิการบดี มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)
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      พธิไีหวคร ูปวช. ปการศึกษา 2558 วนัที ่4 มิถุนายน

2558 ณ หอประชมุ D-Hall คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม

มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)

            การจดัแสดงผลงานนักศกึษาดานอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ ในแนวคดิ "กาวแรกสูการเริม่ตน

The Debut : Project"  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 โซน Eden ชั้น1 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

       ตอนรับแขกตางประเทศของมหาวิทยาลัยจาก

ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หอง

ประชมุรพพีฒัน ชัน้ 3 สาํนกังานอธกิารบด ีมทร.พระนคร

(วิทยาเขตเทเวศร)

        ตอนรับแขกตางประเทศของมหาวิทยาลัย จาก

ประเทศฟลิปปนส วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ หอง

ประชมุรพพีฒัน ชัน้ 3 สาํนกังานอธกิารบด ีมทร.พระนคร

(วิทยาเขตเทเวศร)
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 บนัทกึภาพ สถานทีแ่ละหองเรยีนรอบบรเิวณคณะศลิปศาสตร วนัที ่15 มถินุายน

2558 ณ บริเวณคณะศิลปศาสตร มทร.พระนคร (วิทยาเขตพณชิยการพระนคร)

 บันทึกเสียง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน วิชาแกะสลักเชิงธุรกิจ เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน วันที่ 15 มิถุนายน

2558 ณ หองมินิสตูดิโอ สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตพณชิยการพระนคร)

 โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหาร

ประจาํป 2558 วนัที ่30 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (วิทยาเขตพณิชยการ

พระนคร)
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 บนัทกึภาพ สถานทีแ่ละหองเรยีนรอบบรเิวณคณะศลิปศาสตร วนัที ่15 มถินุายน

2558 ณ บริเวณคณะศิลปศาสตร มทร.พระนคร (วิทยาเขตพณชิยการพระนคร)
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2558 ณ หองมินิสตูดิโอ สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตพณชิยการพระนคร)

 โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหาร

ประจาํป 2558 วนัท่ี 30 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (วิทยาเขตพณิชยการ

พระนคร)
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       งานประชาสัมพันธทางเว็บไซต

             อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสูเว็บไซต http://studio.rmutp.ac.th จํานวน  13  เรื่อง

             อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสูเว็บไซต https://www.facebook.com/studiomedia.arit 

             จํานวน   20  เรื่อง

             อัพเดทขาวสาร สรปุรายงานการใชงาน e-Learning ข้ึนสูเวบ็ไซต http://lms.rmutp.ac.th จาํนวน 2 เรือ่ง

             อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสูเว็บไซต https://www.facebook.com/LMS.RMUTP 

             จํานวน   2  เรื่อง    

             อัพเดทขาวสาร ขึน้สูเวบ็ไซต https://www.facebook.com/pages/Vdoส่ือการสอน-Rmutp จาํนวน 2 เรือ่ง    

งานประชาสัมพันธ

งานจัดทําเว็บไซต KM Blog

        งานวารสารขาวกิจกรรม สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

             รวบรวมขาวและกิจกรรมทั้งหมดของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมขอมูลสําหรับแลกเปลี่ยนความรู ทุกวันศุกรของสัปดาห
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กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานพัฒนาระบบ  จํานวน  3  ระบบ

พัฒนาระบบลาออนไลนใชภายใน สํานกั/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

พัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานลวงเวลาใชภายใน มทร.พระนคร

    พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฏิบัติงาน ภายใน
มทร.พระนคร

 พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฏิบัติงาน ภายใน

มทร.พระนคร ระบบจะดึงขอมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ

บริเวณหนาอาคารอธิการบดี และชั้น 2 อาคาร 1 คณะ

ครศุาสตรอตุสาหกรรม เพือ่แสดงขอมลูการลงเวลาการทาํงาน

ในแตละวัน ตั้งแตการเขางาน และการออกงานของบุคลากร

เพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน โดยระบบสามารถแสดง

ผาน Web site ที่รองรับการใชงานผาน PC, Laptop ตลอด

จน Smart Phone และ Tablet ท่ีรองรับการใชงานผาน

Internet Browser สามารถเขาใชงานไดจาก http://203.158.144.140/trs โดยกรอก username/password ทีเ่ขาใชงาน

Internet ภายใน มทร.พระนคร

 เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการพัฒนา

ระบบบันทึกการปฏิบัติงานลวงเวลาใชภายใน สํานกั/สถาบัน/

กอง/สถานีวิทยุมทร.พระนครซึ่งระบบจะดึงขอมูลจากเครื่อง

Scan ลายนิว้มอืทีต่ดิตัง้บรเิวณหนาอาคารสาํนกังานอธิการบดี 

และช้ัน 2 ของอาคาร 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเพ่ือนาํมา

ลงรายการบนัทึกการทาํงานลวงเวลาของเจาหนาทีห่รอืพนักงาน

ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานซึ่งสามารถใชเปนหลักฐาน

ในการทําเรือ่งเบิกคาลวงเวลา (OT) โดยผูปฏบิตังิานลวงเวลา

สามารถเขาใชงานไดที ่http://203.158.144.140/OT และเขา

ใชงานดวย Account RMUTP Passport (Account ที่ใช

Internet ภายใน มทร.พระนคร)

           เจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการพัฒนาระบบลาออนไลน

     ใชภายใน สํานัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุมทร.พระนคร ซ่ึงระบบจะผูกติดขอมูล

     การลาจากระบบบริหารงานบุคคล (HRM) และสามารถบันทึกรายการลาผาน

     หนาเว็บไซตท่ีรองรับการใชงานบน PC, Notebook หรืออุปกรณพกพาอ่ืนๆ

     ท่ีรองรับการใชงานผาน Internet Browser ได ซ่ึงผูตองการใชงาน สามารถ

     เขาใชงานไดท่ี http://203.158.144.140/LeaveOnline โดยเขาใชงานดวย

     RMUTP Passport (Account ท่ีใชในการเขา Internet ภายในมทร.พระนคร)
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กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานพัฒนาระบบ  จํานวน  3  ระบบ

พัฒนาระบบลาออนไลนใชภายใน สํานกั/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

พัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานลวงเวลาใชภายใน มทร.พระนคร

    พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฏิบัติงาน ภายใน
มทร.พระนคร

 พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฏิบัติงาน ภายใน

มทร.พระนคร ระบบจะดึงขอมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ

บริเวณหนาอาคารอธิการบดี และชั้น 2 อาคาร 1 คณะ

ครศุาสตรอตุสาหกรรม เพ่ือแสดงขอมูลการลงเวลาการทาํงาน

ในแตละวัน ตั้งแตการเขางาน และการออกงานของบุคลากร

เพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน โดยระบบสามารถแสดง

ผาน Web site ที่รองรับการใชงานผาน PC, Laptop ตลอด

จน Smart Phone และ Tablet ท่ีรองรับการใชงานผาน

Internet Browser สามารถเขาใชงานไดจาก http://203.158.144.140/trs โดยกรอก username/password ท่ีเขาใชงาน

Internet ภายใน มทร.พระนคร

 เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการพัฒนา

ระบบบันทึกการปฏิบัติงานลวงเวลาใชภายใน สํานกั/สถาบัน/

กอง/สถานีวิทยุมทร.พระนครซึ่งระบบจะดึงขอมูลจากเครื่อง

Scan ลายนิว้มือทีติ่ดต้ังบรเิวณหนาอาคารสาํนกังานอธิการบดี 

และช้ัน 2 ของอาคาร 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเพ่ือนาํมา

ลงรายการบนัทกึการทาํงานลวงเวลาของเจาหนาทีห่รอืพนักงาน

ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานซึ่งสามารถใชเปนหลักฐาน

ในการทําเรือ่งเบกิคาลวงเวลา (OT) โดยผูปฏบิตังิานลวงเวลา

สามารถเขาใชงานไดที ่http://203.158.144.140/OT และเขา

ใชงานดวย Account RMUTP Passport (Account ที่ใช

Internet ภายใน มทร.พระนคร)

           เจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการพัฒนาระบบลาออนไลน

     ใชภายใน สํานัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุมทร.พระนคร ซ่ึงระบบจะผูกติดขอมูล

     การลาจากระบบบริหารงานบุคคล (HRM) และสามารถบันทึกรายการลาผาน

     หนาเว็บไซตท่ีรองรับการใชงานบน PC, Notebook หรืออุปกรณพกพาอ่ืนๆ

     ท่ีรองรับการใชงานผาน Internet Browser ได ซ่ึงผูตองการใชงาน สามารถ

     เขาใชงานไดท่ี http://203.158.144.140/LeaveOnline โดยเขาใชงานดวย

     RMUTP Passport (Account ท่ีใชในการเขา Internet ภายในมทร.พระนคร)
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MICROSOFT SQL SERVER MIGRATION ASSISTANT FOR ACCESS

วิธีทํา  Download Microsoft SQL Server Migration Assistant v6.0

 Microsoft SQL Server Migration Assistant for Access คือโปรแกรมที่สามารถ Convert Database
Access  ไปยัง SQL Server Database เปนการยายฐานขอมลูจาก Microsoft Access ไปยงั  SQL Server โดย
ปจจุบัน เปน Version 6.0 สามารถรองรับการทํางานจากMicrosoft Access ตั้งแต Version 97 ข้ึนมาจนถึง
Version ปจจุบัน และสามารถ Migrate ไปยัง SQL Server ตั้งแต SQL Server 2005, SQL Server 2008,
SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2014 and Azure SQL DB

1. Download Microsoft SQL Server Migration Assistant v6.0

2. ทาํการ Install โดยเลือกลงแบบ Typical แลวกด Next
ไปเรื่อยๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

3. เปดโปรแกรมและเลือกวาจะตองการ Migration ไปยัง
SQL Server Version อะไร (จากตัวอยางจะทําการ
Convert ขอมูลจาก Database Microsoft Access
2000 ไปยัง SQL Server 2012 )

หลังจากนัน้กด Next และกด Add Database
Microsoft Access ที่ตองการ Convert

หลังจากนัน้เลือกหา Database Microsoft Access
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ทําการเลือก Database Microsoft Access ที่ตองการและกดปุม Open และกด Next ตอไป
4. ระบปุลายทางท่ีจะ Convert Microsoft Access ไปยงั SQL Server โดยจะตองกรอก Server name, Database,
Authentication, Username, Password สําหรบัเชือ่มตอไปยงั SQL Server Database (โดยขัน้ตอนนีผู้ทาํจะตองสราง
Database วางๆไวที่ SQL Server กอน)

หลังจากนัน้กด Next จนกระทั้งการ Migration สําเร็จ

5. เม่ือสาํเรจ็แลวจะสงัเกตุวา SQL Server Database ทีร่ะบุ
ไว มี Table จากการโอนถายมาจาก Database Microsoft
Access

สรางแบบสอบถามออนไลน ดวยการใช

Google Form [3]

         หลงัจากในคราวทีแ่ลวท่ีไดนาํเสนอในเรือ่ง

การสรางแบบสอบถามออนไลน โดยใชแอปพลเิคชัน่

บน Google Drive ในสวนของเครื่องมือปรับแตง

แบบสอบถามและประเภทของคาํถามตางๆ ในคราว

นี้เราจะมากลาวเพิ่มเติมในเรื่องของการดูผลลัพท

แบบสอบถามหลงัจากใชงานแบบสอบถามออนไลน

เพื่อใหผูใชนําผลไปประมวลผลหรือนําไปใชตอได

          ภายหลังการนาํแบบสอบถามออนไลนไปใช

และมผีูตอบแบบสอบถามเขามา คาํตอบนัน้จะนาํมา

เก็บไวในบัญชีของผูสราง ซึ่งในการดูผลลัพธนั้น

สามารถทําไดดังนี้

การดูผลลัพธ (แบบขอมูลดิบ)

1. จากหนา layout ขอบแบบสอบถามออนไลน ให

คลกิทีปุ่ม View Responses (ขาง View live form)
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ทําการเลือก Database Microsoft Access ที่ตองการและกดปุม Open และกด Next ตอไป
4. ระบปุลายทางทีจ่ะ Convert Microsoft Access ไปยงั SQL Server โดยจะตองกรอก Server name, Database,
Authentication, Username, Password สําหรบัเชือ่มตอไปยงั SQL Server Database (โดยขัน้ตอนนีผู้ทาํจะตองสราง
Database วางๆไวที่ SQL Server กอน)

หลังจากนัน้กด Next จนกระทั้งการ Migration สําเร็จ

5. เม่ือสาํเรจ็แลวจะสงัเกตุวา SQL Server Database ทีร่ะบุ
ไว มี Table จากการโอนถายมาจาก Database Microsoft
Access

สรางแบบสอบถามออนไลน ดวยการใช

Google Form [3]

         หลังจากในคราวท่ีแลวท่ีไดนาํเสนอในเรือ่ง

การสรางแบบสอบถามออนไลน โดยใชแอปพลเิคชัน่

บน Google Drive ในสวนของเครื่องมือปรับแตง

แบบสอบถามและประเภทของคาํถามตางๆ ในคราว

นี้เราจะมากลาวเพ่ิมเติมในเรื่องของการดูผลลัพท

แบบสอบถามหลงัจากใชงานแบบสอบถามออนไลน

เพื่อใหผูใชนําผลไปประมวลผลหรือนําไปใชตอได

          ภายหลังการนาํแบบสอบถามออนไลนไปใช

และมผูีตอบแบบสอบถามเขามา คาํตอบนัน้จะนาํมา

เก็บไวในบัญชีของผูสราง ซึ่งในการดูผลลัพธนั้น

สามารถทําไดดังนี้

การดูผลลัพธ (แบบขอมูลดิบ)

1. จากหนา layout ขอบแบบสอบถามออนไลน ให

คลกิทีปุ่ม View Responses (ขาง View live form)
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2. เมื่อคลิกแลว จะปรากฎขอมูลในรูปของตาราง spread
-sheet (คลายๆ excel ท่ีเชือ่มคําตอบกบัแบบสอบถามโดย
อตัโนมัติ ) แถวบนสดุจะแสดงหัวขอคาํถามท่ีถาม และแถว
ถัดๆมาจะเปนคําตอบ ดังตัวอยาง

        ดงัท่ีกลาวมาในครัง้ทีแ่ลววา หวัขอคาํถามประเภท
scale จะใหผลตางจาก grid โดย scale จะแสดงคาผลลพัธ
เปนตัวเลข ในขณะที่ grid จะแสดงผลเปนตัวอักษารตาม
คาที่ระบุไว

การดูผลลัพธ (แบบสรุปเชิงสถิติ)
1. จากหนา layout ขอบแบบสอบถามออนไลน ใหไปเมนู
Responses > Show summary of responses

2. ผลลัพธของคําตอบที่มีคําตอบตายตัว(เชน เลือกชอยส
ตางๆ)จะแสดงออกมาในรปูของการสรุปผลเปนแผนภมิูแทง
แผนภมิูวงกลม โดยจะแบงแยกตามหวัขอตางๆ และแสดง
จํานวนผูตอบหรือแสดงเปนเปอรเซ็นตเพื่อใหนําผลไป
เปรียบเทียบไดงายขึ้น สวนคําตอบปลายเปด (ที่ใหพิมพ
ตอบท้ังหลาย) จะแสดงออกมาในรปูขอความ สามารถเลือ่น
ดูคําตอบทั้งหมดได

       ทัง้นี ้คาํตอบทัง้หมดทีอ่ยูในตาราง สามารถจะนาํไป
ประยกุตใชกบัโปรแกรมทางสถติิอืน่ๆ เชน SPSS ได โดย
ในการเอาไปใชงานนัน้ ผูใชงานตองแปลงคาํตอบตายตวัที่
อยูในรูปตัวอักษรใหกลายเปนตัวเลขกอน เชน แปลงคา
ความคิดเห็นเปนตัวเลขตางๆ (มากที่สุด = 5 มาก =4
ปานกลาง = 3 นอย = 2 นอยทีส่ดุ = 1  เปนตน) ดวยการ
ใชฟงกช่ัน find and replace เพ่ือใหขอมลูกลายเปนตวัเลข
ที่สามารถนําไปใชในโปรแกรมทางสถิติที่รองรับตอไป
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กลุมเครือขาย
คอมพิวเตอร
และการสื่อสาร งานซอมบํารุงระบบเครือขาย

ประมวลภาพหลักสูตรการฝกอบรม CompTIA A+ สําหรับกลุมบุคลากร

 จดัอบรมโครงการ AEC หลกัสตูรการฝกอบรม CompTIA A+ สําหรับกลุมบคุลากร ระหวางวันที่

1 – 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง พระนครเหนือ
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เชื่อมตอ fiffiiber optic อาคารเรียนและปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนยพระนครเหนือ

ติดตั้ง OmniSwitch 6900 ศูนยเทเวศร

      วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ทางกลุมงานเครือขายไดทําการเชื่อมตอ ffiifiber optic ที่หองชารปไฟฟาชั้น 5 และ

ที่หองพักอาจารยชั้น 2  อาคารเรียนและปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนยพระนครเหนือ

      วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ทีมงานเครือขายทําการ

ตดิตัง้ OmniSwitch 6900 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพเครอืขาย

ศูนยเทเวศร
เปลี่ยน Distribute Switch ณ ศูนยเทเวศร

       วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ทีมงานเครือขายทําการ

เปลี่ยน distribute switch จากรุน 6850 เปน 6860

ณ ศูนยเทเวศร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือขาย
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เปลี่ยน OmniSwitch 6400 ในหองสารบัญ

How To Use HAProxy to Set Up HTTP
Load Balancing on an Ubuntu

          วนัพฤหสับดทีี ่18 มถินุายน 2558 ทมีงานเครอืขายทาํการเปลีย่นอปุกรณ OmniSwitch 6224 เปน OmniSwitch

6400 ในหองสารบัญ อาคารสํานกัวิทยบริการและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1

        HAProxy(High Availability Proxy) เปนโปรแกรม

                    โหลดบาลานซแบบโอเพนซอรส ซ่ึงสามารถทําการโหลด

                                                               บาลานซบนเซอรวสิแบบ HTTP และ HAProxy จะเหมาะสม

                                                               กบัการปรบัโหลดบาลานซแบบ HTTP ในขณะทีต่วัโปรแกรม

นี้สามารถสนับสนนุเซสชั่นแบบดําเนนิการตอไดทันทีเมื่อหลุดจากเซสชั่นและการประมวลผลบน Layer 7

การเตรียมการเบื้องตน
เตรียม VPS (Vitual Private Server) ทั้งหมด 3 เครื่อง

โดยลง OS ในที่จะลง OS เปน Ubuntu 14.04 และกําหนด IP address ใหเรียบรอย

    Load Balance Server : IP address : 192.168.1.2

    Web Server1 : IP address : 192.168.1.3

    Web Server2 : IP address : 192.168.1.4

Installing HAProxy

ใชคําสั่ง apt-get ในการลงโปรแกรม HAProxy

$sudo apt-get install haproxy

เมื่อลงเสร็จแลว ใหไปเปดการใชงาน startup ที่ไฟล

$sudo nano /etc/default/haproxy

โดยใหไปกําหนดคา ENABLED

โดยใสคา 1 เขาไป

ENABLED = 1
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Configuring HAProxy
ขัน้ตอนการต้ังคานัน้ เริม่แรกให backup ไฟล config เดมิไว เผือ่การตัง้คาทีใ่สเขาไปผิดพลาด จะไดดงึไฟลน้ีไปแทนได

$sudo mv /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.backup

จากนัน้ใหสรางไฟลใหมขึ้นมา

$sudo nano /etc/default/haproxy

โดยให config ตามภาพที่ใหไว

globallog 127.0.0.1 local0 noticemaxconn 2000user haproxygroup haproxy

          จากคอนฟคนัน้ logนัน้ไดอางองิถงึ syslog server ซึง่ขอความ logท้ังหมดจะถกูสงออก แตในทีน่ี ้log ได

ถูกสงเขา Ubuntu syslog เพราะจากคอนฟคไมไดอางอิงถงึ IP address ของ Log Server ใดๆ หากมี IP address

Log Server ก็สามารถมาเปลี่ยนไดในภายหลัง

maxconnคือการกําหนดการใชงานพรอมกันของ server ตัวนัน้

defaultslog globalmode httpoption httplogoption dontlognullretries 3option redispatchtimeout connect

5000timeout client 10000

timeout server 10000

           สวนนีจ้ะไมมีการเปลี่ยนแปลงคา โดยจะคงคา default ไว แตควรจะแกไขในสวน timeout connect

ใหสอดคลองกับ VPS และสวนของ client timeoutและ server timeoutควรจะต้ังใหเลขทั้งสองสวนเหมือนกัน

เพือ่เวลา timeout ของทัง้สองฝงจะไดสอดคลองกนั option redispatchจะเปนสวนเสริม หากมีการเช่ือมตอผดิพลาด

หากมีสวนนีจ้ะทําการเชื่อมตอจากจุดเดิมไดทันที

listen appname 0.0.0.0:80mode httpstats enablestats uri /haproxy?statsstats realm Strictly\ Privatestats

auth A_Username:YourPasswordstats auth Another_User:passwdbalance roundrobinoption httpclose

option forwardfor

server web server1 192.168.1.3:80 check

server web server2 192.168.1.4:80 check

            ในสวนนีจ้ะมีสวนที่สามารถปรับเปลี่ยนได คือสวนที่เปน balance {roundrobin, static-rr, leastconn,
source,uri and url_param}และสวนของserverกใ็ส IP address ท่ีเปนของ web server ซึง่อาจจะมีไดมากกวานี้
ก็ใหใสเพิ่มเขาไปดังภาพ
$sudo service haproxy start

Testing Load Balancing and Failover

             การทดสอบการใชงานนัน้ ใหเขยีนหนาเวบ็ HTML ทีมี่ขอความทีแ่ตกตางกนับน Web Server ทัง้สองตวั
เม่ือเขียนเสร็จแลวใหทําการเรียกผาน IP address หรือ URL ของ Loadbalancer ที่ทําไว หากผูใชตั้งคาแบบ
roundrobin หนาเว็บนัน้จะสลับกันเรียกบน Web Server1 และ Web Server2



Revolver สลับ Tab อัตโนมัติสําหรับ Chrome

วันศุกรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เครือขายแบบไรสายขัดของ ที่ศูนยวิทยบริการ พณชิยการพระนคร

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดผานการสอบ Certified CCNA

         วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ทีมงาน กลุมงานเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสารไดผาน

การสอบวัดทักษะดานระบบเครือขาย Certified CCNA จํานวน 4 คน

นายสุทธพิงษ คําแปง

          วนัศุกรท่ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2558 ในชวงเวลา 10.30 – 13.00 น. ศนูยวทิยบรกิาร พณิชยการพระนคร ไดเกดิ

เครือขายไรสายขัดของ เนื่องจากเครื่องแมขายที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเครือขายไรสายนัน้ ระบบปฎิบัติการเกิดขัดของ

จึงทําใหระบบเครือขายไรสายไมสามารถใชได และเจาหนาที่ไดดําเนนิการแกไขใหแลวเสร็จในเวลา 13.00 น.

ทางศูนยวิทยบริการ  พณชิยการพระนคร ขออภัยในความไมสะดวกมา ณ ที่นีด้วย

นายเชาวลติ สมบรูณพฒันากิจ นายเชวงศักดิ ์คงเกดิ นายแสงสรรค ตินารกัษ
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