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กลุมวิทยบริการ

กลุมพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมเครือขายคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร



กลุมวิทยบริการ 

บรรณารักษ มทร.พระนคร เขารวมอบรม
มา Read and Learn เพือ่สราง Happy Workplace

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่  31  WUNCA

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ตวัแทนบรรณารกัษ หองสมุด
มทร.พระนคร เขารวมโครงการพฒันาบคุลากรงานบรกิารหองสมดุ
และการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด  หัวขอเรื่อง
มา Read and Learn เพื่อสราง Happy Workplace กันดีกวา
ณ หองประชุม ชัน้ 4 อาคารบุญชนะ อตัถากร สถาบนับณัฑติพฒัน
บรหิารศาสตร  ในการนีม้กีารแลกเปล่ียนเรยีนรู ประสบการณในการ
สรางความสุขในที่ทํางาน และสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนตองานบริการของหองสมุดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ

 เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนบรรณารักษ
หองสมุด มทร.พระนคร เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 31 WUNCA ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหา
วทิยาลยัราชภฎัสงขลา จ.สงขลา ในการน้ีมีผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยี
เครอืขายทัง้ในและตางประเทศตลอดจนคณาจารยนกัวจิยัจากสถาบนั
การศึกษาตาง ๆ รวมพูดคุยใหความรูเกี่ยวกับเครือขายสารสนเทศ
ใน 23 หวัขอและรวมฝกอบรม  9 หลกัสตูร มกีารสงเสรมิใหมีการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชประโยชน เพือ่จดัการเรยีนการสอนและ
การวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
 ในการนี ้นายธนาวฒุ ินลิมณ ีผูอํานวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนตวัแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร เขารบัรางวลั IPv6 Ready Pioneer Award จาก สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานดังกลาวดวย
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 ในการนี ้นายธนาวฒุ ินลิมณ ีผูอํานวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนตวัแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร เขารบัรางวลั IPv6 Ready Pioneer Award จาก สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานดังกลาวดวย



กลุมวิทยบริการ 

บรรณารักษ มทร.พระนคร เขารวมอบรม
มา Read and Learn เพือ่สราง Happy Workplace

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่  31  WUNCA

 เม่ือวนัที ่3 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนบรรณารกัษ หองสมุด
มทร.พระนคร เขารวมโครงการพัฒนาบคุลากรงานบรกิารหองสมดุ
และการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด  หัวขอเรื่อง
มา Read and Learn เพื่อสราง Happy Workplace กันดีกวา
ณ หองประชุม ชัน้ 4 อาคารบญุชนะ อตัถากร สถาบนับณัฑติพฒัน
บรหิารศาสตร  ในการนีม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ประสบการณในการ
สรางความสุขในที่ทํางาน และสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนตองานบริการของหองสมุดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ

 เม่ือวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนบรรณารักษ
หองสมุด มทร.พระนคร เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 31 WUNCA ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหา
วทิยาลยัราชภฎัสงขลา จ.สงขลา ในการน้ีมีผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยี
เครอืขายทัง้ในและตางประเทศตลอดจนคณาจารยนกัวจิยัจากสถาบนั
การศึกษาตาง ๆ รวมพูดคุยใหความรูเกี่ยวกับเครือขายสารสนเทศ
ใน 23 หวัขอและรวมฝกอบรม  9 หลกัสตูร มีการสงเสรมิใหมีการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชประโยชน เพ่ือจดัการเรยีนการสอนและ
การวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
 ในการนี ้นายธนาวฒุ ินลิมณ ีผูอํานวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนตวัแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร เขารบัรางวลั IPv6 Ready Pioneer Award จาก สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานดังกลาวดวย
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เขารวมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาหหองสมุด ครั้งที่ 39/2558

อบรมโครงการ “สงเสริมการรูสารสนเทศ นกัศึกษาใหม ” มทร.พระนคร

 นกัศึกษาใหม คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน เขารวมอบรมโครงการสงเสรมิการรูสารสนเทศประจาํป 2558
ณ หองสมุดเทเวศร มทร.พระนคร โดยไดรับทราบกฎระเบียบการใหบริการตางๆ ของหองสมุด และเขารวมสาธิต
การยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศไดอยางถูกตอง

 เมื่อวันศุกรที่  24  กรกฎาคม  2558  ตัวแทนบรรณารักษ หองสมุด มทร.พระนคร ไดเขารวมประชุม
เพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาหหองสมุด  ครั้งที่ 39  พุทธศักราช  2558  หัวขอเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอวงการหองสมุด” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
โดยไดรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมและนทิรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพฯ ในดานตางๆ
เชน ดานวรรณกรรมดานดนตรี  ดานการศึกษา  ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
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กลุมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งาน e-Learning

งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

แกไขรายวิชาที่มีปญหาในระบบ e-Learning
สอนการใชงานพรอมใหคําปรึกษาระบบ e-Learning ใหอาจารยและนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
จัดทําวิดีโอประกอบการเขาใชงานระบบ e-Learning ใหรองรับกับระบบ m-Learning
จัดทํารายงานสรุปภาพรวมการใชงาน
รายวิชาในระบบ e-Learning จํานวน 271 รายวิชา

งานเผยแพรสื่อวิดีโอออนไลน RMUTP Channel

งานบันทึกเทปรายการ จํานวน 4    ตอน
งานตัดตอรายการ จํานวน 3    ตอน

  โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหาร ประจําป 2558
  โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร    
  โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  วีดีทัศนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
  กิจกรรมแหเทียนพรรษา ประจําป 2558   
  โครงการสงเสรมิสขุภาพบุคลากร สรางจติสดใส รางกายแขง็แรง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
  พระนคร 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสภา-คณาจารยและขาราชการ

กจิกรรมภายในมหาวทิยาลยั จาํนวน  7  กจิกรรม แบงเปน  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจาํป 2558
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กลุมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งาน e-Learning

งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

แกไขรายวิชาที่มีปญหาในระบบ e-Learning
สอนการใชงานพรอมใหคําปรึกษาระบบ e-Learning ใหอาจารยและนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
จัดทําวิดีโอประกอบการเขาใชงานระบบ e-Learning ใหรองรับกับระบบ m-Learning
จัดทํารายงานสรุปภาพรวมการใชงาน
รายวิชาในระบบ e-Learning จํานวน 271 รายวิชา

งานเผยแพรสื่อวิดีโอออนไลน RMUTP Channel

งานบันทึกเทปรายการ จํานวน 4    ตอน
งานตัดตอรายการ จํานวน 3    ตอน

  โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหาร ประจําป 2558
  โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร    
  โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  วีดีทัศนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
  กิจกรรมแหเทียนพรรษา ประจําป 2558   
  โครงการสงเสรมิสขุภาพบุคลากร สรางจติสดใส รางกายแขง็แรง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
  พระนคร 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสภา-คณาจารยและขาราชการ

กจิกรรมภายในมหาวทิยาลยั จาํนวน  7  กจิกรรม แบงเปน  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจาํป 2558
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งานบริการโสตทัศนูปกรณ

งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ

 โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหาร
ประจําป 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

ออกแบบหนงัสือสูจิบัตรงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2558
ออกแบบลายเสนเหรียญที่ระลึก กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ออกแบบโบรชัวรหองสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ออกแบบและผลิตเอกสารขาวกิจกรรมสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.พระนคร
ออกแบบและผลติผงับอรดบคุลากร กลุมพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

 บันทึกภาพ ผูเกษียณอายรุาชการ ประจาํป 2558
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 ณ หนาเรือนหมอพร คณะ
บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
ประจําปการศึกษา 2558 วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558
ณ คายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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ออกแบบโบรชัวรหองสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ออกแบบและผลิตเอกสารขาวกิจกรรมสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

ออกแบบและผลติผงับอรดบคุลากร กลุมพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร



 โครงการสงเสริมสุขภาพบุลลากร สรางจิตสดใส
รางกายแข็งแรง  วันที่  15-17  กรกฎาคม  2558  ณ
เดอะเลกาซี่ ริเวอรแคว รีสอรท จ.กาญจนบุรี

 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
วันที่  17  กรกฎาคม  2558  ณ  หองผลิตสื่อโทรทัศน
คณะเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน  มทร .พระนคร
(วิทยาเขตเทเวศร)

 โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิารคณะกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ มทร.พระนคร  วันที่ 19-21
กรกฎาคม  2558  ณ  โรงแรมภูเขางามรีสอร ท
จ.นครนายก
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 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่
15-16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร
กรุงเทพฯ



 โครงการพัฒนาผู บริหารและเตรียมผู บริหาร
ประจําป 2558 วนัที ่23-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืน วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ณ หองประชมุรพพีฒัน ชัน้ 3 สาํนกังานอธกิารบดี มทร.
พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)

 กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษา ประจําปการศึกษา
2558 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมงคล
อาภา คณะบรหิารธรุกจิ มทร.พระนคร (วิทยาพาณชิยการ
พระนคร)
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 กิจกรรมแหเทียนพรรษา มทร.พระนคร ประจําป 2558
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ



 อพัเดทขาวสาร สรุปรายงานการใชงาน e-Learning ขึน้สูเวบ็ไซต http://lms.rmutp.ac.th
 จํานวน  2  เรื่อง
 อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสูเว็บไซต https://www.facebook.com/
 LMS.RMUTP   จํานวน 2 เรื่อง    

งานจัดทําเว็บไซต KM Blog

งานวารสารขาวกิจกรรม สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รวบรวมขาวและกิจกรรมทั้งหมดของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมขอมูลสําหรับแลกเปลี่ยนความรูทุกวันศุกรของสัปดาห

งานประชาสัมพันธ

งานประชาสัมพันธทางเว็บไซต
 อัพเดทขาวสาร  บทความ  และภาระงาน  ขึ้นสูเว็บไซต http://studio.rmutp.ac.th
 จํานวน 25 เรื่อง
 อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสูเว็บไซต https://www.facebook.com/
 studiomedia.arit  จํานวน  35 เรื่อง    
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 อพัเดทขาวสาร สรุปรายงานการใชงาน e-Learning ขึน้สูเวบ็ไซต http://lms.rmutp.ac.th
 จํานวน  2  เรื่อง
 อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสูเว็บไซต https://www.facebook.com/
 LMS.RMUTP   จํานวน 2 เรื่อง    

งานจัดทําเว็บไซต KM Blog

งานวารสารขาวกิจกรรม สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รวบรวมขาวและกิจกรรมทั้งหมดของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมขอมูลสําหรับแลกเปลี่ยนความรูทุกวันศุกรของสัปดาห

งานประชาสัมพันธ

งานประชาสัมพันธทางเว็บไซต
 อัพเดทขาวสาร  บทความ  และภาระงาน  ขึ้นสูเว็บไซต http://studio.rmutp.ac.th
 จํานวน 25 เรื่อง
 อัพเดทขาวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสูเว็บไซต https://www.facebook.com/
 studiomedia.arit  จํานวน  35 เรื่อง    
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ระบบลาออนไลน สํานกั/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและ
สถานที่ (BIM)

การสราง Actions ใชเองบน Photoshop

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม หนารายงานผลและสวนของการเช็คขอมูลนกัศึกษา

ปรับปรุงระบบใหตรงตามความตองการของผูใชงาน
มากยิ่งขึ้น จํานวน  4  ระบบ

 เจาหนาทีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดทําการปรบัปรงุ
ระบบลาออนไลนใชภายใน สํานกั/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ
มทร.พระนคร ซึ่งระบบที่ดําเนนิการ
 สามารถลาครึง่วนัได โดยระบเุชา/บาย จะคดิการลา
 -เปน 0.5 วัน
 เมื่อลาแลวขอมูลการลาจะแสดงในสวนของระบบ
 -HRM ใหอัตโนมัติ
 การลาจะผานขั้นตอนการอนุมัติ 3 ขั้นตอนคือ
 -1. ผูลงนาม 2. ผูตรวจสอบการลา 3. ผูอนุญาตการลา
 การยกเลิกวันลาสามารถทําโดยผานระบบ HRM
 -หรือจะยกเลิกดวยตนเอง (กรณีท่ีไมอนุญาตจะสามารถยกเลิกได)
 แกไขการแสดงระดบัตาํแหนงผูลา ผูลงนาม ผูตรวจสอบและผูอนญุาตการลาเพิ่มเติม
   คู มือการใชงาน สามารถเขาใชงานไดจากเมนู “คูมือการใชงาน

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM) โดยไดมีการปรับการ
แสดงผลของรูปอาคาร เพิ่ม Lightbox ใหดู สวยงามเมื่อคลิกดูที่รูปภาพ

 Actions คอืชดุคาํสัง่ทีเ่ก็บบนัทึกขัน้ตอนการทาํงานบนโปรแกรม Photoshop
ซึ่งเมื่อมีการกดใชแลว โปรแกรมจะกระทําชุดคําสั่งตามขั้นตอนตางๆที่บันทึกไว
ซึง่การใชชดุคาํสัง่แบบนีจ้ะมีประโยชนมากสาํหรบัผูใชงานทีต่องทาํงานในขัน้ตอนซํา้ๆ
ซึง่จะชวยประหยัดเวลาและลดโอกาสผดิพลาดจากการทาํในขัน้ตอนซํา้ๆหรือใชงาน
บอยๆได เชน การปรับขนาดรูป ปรับสี ลงสี แปลงไฟล
ขอมูลเพิ่มเติม http://info.arit.rmutp.ac.th/2015/07/31/
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 รายงานผลการเขารวมใชงานระบบทรานสคริปกิจกรรม
ของนกัศกึษาชัน้ปที ่1 ปการศกึษา 2557 สามารถเขาดรูายละเอียด
ไดจาก http://activity.rmutp.ac.th/ (เขาดวย RMUTP Passport)



กลุมเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

งานติดตั้งระบบเครือขาย จํานวน 7 ครั้ง

 วนัพธุท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เจาหนาท่ีกลุมงานเครือขาย
และการสือ่สาร ไดดาํเนนิการตดิตัง้สายใยแกวนาํแสง (Fiber
Optic Cable) จํานวน 12 คอร ที่ศูนยพณชิยการพระนคร
อาคารเรียน 1 คณะศิลปศาสตร ชั้น 1 หนาหอง 1114

 วนัพฤหสับดท่ีี 2 กรกฎาคม 2558 เจาหนาทีก่ลุมงาน
เครือขายและการสือ่สาร ไดดําเนนิการตดิตัง้สายใยแกวนาํแสง
(Fiber Optic Cable) จาํนวน 6 คอร ทีศ่นูยพณิชยการพระนคร
อาคารเรยีน 1 ศลิปศาสตร ชัน้ 1 หองฝายวชิาการ เชือ่มตอไป
ที่บริเวณบันไดทางขึ้นหนาหอง 1114 และ ติดตั้งสายใยแกว
นาํแสงอกีจาํนวน 6 คอร ทีช่ัน้ 2 หอง 1209 เชือ่มตอกลบัมา
ที่บ่รเิวณบนัไดทางขึน้หนาหอง 1114 และเพ่ิม switch LS6224
1ตัว ที่ตูอุปกรณบริเวณบันไดทางขึ้นหนาหอง 1114

 วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558 เจาหนาที่กลุมงาน
เครือขายและการสื่อสาร ไดทําการเปล่ียนอุปกรณกระจาย
สัญญาณ  ณ  ศูนยเทเวศร  สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

 วันจันทรท่ี 17 สิงหาคม 2558 เจาหนาที่กลุมงาน
เครือขายและการสื่อสารทําการเปลี่ยน Switch เปน OS
6450-P24 เพือ่เพิม่ความเร็วเปน 1 GB มอีปุกรณจายกระแส
ไฟฟาในตัว ศูนยเทเวศร อาคารสํานกัวิทยบริการและคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 หองประชุมพวงแสด 

 วนัองัคารที ่18 สงิหาคม 2558 เจาหนาทีก่ลุมงาน
เครือขายและการสื่อสาร ไดดําเนินการเพ่ิม Switch
OS6450-P24 เพ่ือเพิม่ความเรว็เปน 1 GB มีอปุกรณจาย
กระแสไฟฟาในตัว ณ ศนูยพระนครเหนอื อาคารเรยีนและ
ปฎบิติัการสาขาวศิวกรรมอตุสาหการ ชัน้ 2  หองพักอาจารย

ติดตั้งสายใยแกวนําแสง จํานวน 12 คอร ที่ศูนยพณชิยการพระนคร

ติดต้ังสายใยแกวนําแสง  ท่ีศูนยพณิชยการพระนคร 
อาคารเรียน 1 ศิลปศาสตร

เปลี่ยนอุปกรณกระจายสัญญาณแผนกทะเบียน ณ ศูนยเทเวศร

เพิม่อุปกรณ Switch ศนูยพระนครเหนอื อาคารเรยีน
และปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 2 
หองพักอาจารย

เปลีย่นอุปกรณ Switch ศนูยเทเวศร หองประชมุพวงแสด
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กลุมเครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสาร

งานติดตั้งระบบเครือขาย จํานวน 7 ครั้ง

 วนัพธุที ่1 กรกฎาคม 2558 เจาหนาท่ีกลุมงานเครือขาย
และการสือ่สาร ไดดาํเนนิการตดิตัง้สายใยแกวนาํแสง (Fiber
Optic Cable) จํานวน 12 คอร ที่ศูนยพณชิยการพระนคร
อาคารเรียน 1 คณะศิลปศาสตร ชั้น 1 หนาหอง 1114

 วนัพฤหสับดทีี ่2 กรกฎาคม 2558 เจาหนาทีก่ลุมงาน
เครือขายและการสือ่สาร ไดดําเนนิการตดิต้ังสายใยแกวนาํแสง
(Fiber Optic Cable) จาํนวน 6 คอร ทีศ่นูยพณิชยการพระนคร
อาคารเรยีน 1 ศลิปศาสตร ชัน้ 1 หองฝายวชิาการ เชือ่มตอไป
ที่บริเวณบันไดทางขึ้นหนาหอง 1114 และ ติดต้ังสายใยแกว
นาํแสงอกีจาํนวน 6 คอร ทีช่ัน้ 2 หอง 1209 เชือ่มตอกลบัมา
ที่บ่รเิวณบนัไดทางขึน้หนาหอง 1114 และเพ่ิม switch LS6224
1ตัว ที่ตูอุปกรณบริเวณบันไดทางขึ้นหนาหอง 1114

 วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558 เจาหนาที่กลุมงาน
เครือขายและการสื่อสาร ไดทําการเปล่ียนอุปกรณกระจาย
สัญญาณ  ณ  ศูนยเทเวศร  สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

 วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558 เจาหนาที่กลุมงาน
เครือขายและการสื่อสารทําการเปลี่ยน Switch เปน OS
6450-P24 เพ่ือเพิม่ความเรว็เปน 1 GB มอีปุกรณจายกระแส
ไฟฟาในตัว ศูนยเทเวศร อาคารสํานกัวิทยบริการและคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 หองประชุมพวงแสด 

 วนัองัคารท่ี 18 สงิหาคม 2558 เจาหนาทีก่ลุมงาน
เครือขายและการสื่อสาร ไดดําเนินการเพิ่ม Switch
OS6450-P24 เพือ่เพิม่ความเรว็เปน 1 GB มอีปุกรณจาย
กระแสไฟฟาในตวั ณ ศนูยพระนครเหนอื อาคารเรียนและ
ปฎบิติัการสาขาวศิวกรรมอตุสาหการ ชัน้ 2  หองพกัอาจารย

ติดตั้งสายใยแกวนําแสง จํานวน 12 คอร ที่ศูนยพณชิยการพระนคร

ติดต้ังสายใยแกวนําแสง  ท่ีศูนยพณิชยการพระนคร 
อาคารเรียน 1 ศิลปศาสตร

เปลี่ยนอุปกรณกระจายสัญญาณแผนกทะเบียน ณ ศูนยเทเวศร

เพิม่อุปกรณ Switch ศนูยพระนครเหนอื อาคารเรยีน
และปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 2 
หองพักอาจารย

เปลีย่นอุปกรณ Switch ศนูยเทเวศร หองประชมุพวงแสด
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เปลี่ยนอุปกรณ Switch ศูนยเทเวศร อาคารครุศาสตรอุตสาหกรรม
ชั้น 6 หองชารปไฟฟา

 วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558 เจาหนาท่ีกลุมงานเครือขายและ
การส่ือสารทําการเปลี่ยน Switch เปน  OS6450-P24 เพื่อเพิ่มความเร็ว
เปน 1 GB มีอุปกรณจายกระแสไฟฟาในตวั ณ ศนูยเทเวศร อาคารครศุาสตร
อุตสาหกรรม ชั้น 6 หองชารปไฟฟา
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เปลี่ยนอุปกรณ Switch ศูนยเทเวศร หองสํานกัสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ติดตั้งสายใยแกวนําแสง ศูนยโชติเวช คณะสถาปตยกรรมศาสตร หองศูนยภาษา

ติดตั้งสายใยแกวนําแสง ที่ศูนยพระนครเหนือ อาคาร
อนุสรณ 40 ป และอาคารวิศกรรมไฟฟา

ติดตั้งสายใยแกวนําแสง ที่ศูนยพระนครเหนือ อาคารอนุสรณ 40 ป ชั้น 8-9

 วนัจันทรที ่17 สงิหาคม 2558 เจาหนาทีก่ลุมงาน
เครือขายและการสื่อสารทําการเปล่ียน Switch เปน OS
6450-P24 เพื่อเพิ่มความเร็วเปน 1 GB มีอุปกรณจาย
กระแสไฟฟาในตัว ที่หองสํานกัสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ตึกบอปลา ชั้น 1

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เจาหนาที่กลุมงาน
เครือขายและการสื่อสาร ไดดําเนนิการติดตั้งสายใยแกว
นาํแสง (Fiber Optic Cable) ท่ีศูนยโชตเิวช คณะสถาปตย
-กรรมศาสตร อาคารเรยีน 4 ช้ัน 4 หอง 441 (หองศนูยภาษา)

 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เจาหนาที่
กลุมงานเครือขายและการสื่อสาร ไดดําเนินการติดตั้ง
สายใยแกวนาํแสง (Fiber Optic Cable) ทีศู่นยพระนครเหนอื
อาคารอนุสรณ 40 ป ชัน้ 9 ในตูอปุกรณบรเิวณหนาลฟิต
และตดิตัง้สายใยแกวนาํแสงทีอ่าคารวิศกรรมไฟฟา ชัน้ 1

 วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2558 เจาหนาที่กลุมงาน
เครือขายและการสื่อสาร ไดดําเนินการติดตั้งสายใยแกว
นาํแสง (Fiber Optic Cable) ตนทางทีช่ัน้ 8 หอง Network
Center ทีเ่ชือ่มมาจากปลายทางชัน้ 6 -7 และตดิตัง้สายใยแกว
นาํแสงหอง ทีช่ัน้ 9 หอง 9906 (หองเรยีนทฤษฎ2ี) ทีเ่ชือ่มตอ
มาจากหอง 9907 (หองเรียนทฤษฎี 3) พรอมทั้งติดตั้ง
Switch LS6224 1 ตัว

หองพักอาจารย เพือ่เชือ่มตอไปยงั ชัน้ 2 หนาหอง Smart classroom และ E-classroom พรอมทัง้ติดตัง้ Switch
6250 1 ตัวที่ชั้น 2 ในตูอุปกรณ



 วันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 2558 เจาหนาที่กลุมงาน
เครอืขายและการสือ่สาร ไดดาํเนนิการตดิตัง้สายใยแกวนาํแสง
(Fiber Optic Cable) ณ ศูนยพระนครเหนือ อาคารอนุสรณ
40 ป ชัน้ 6-7 ทีเ่ชือ่มตอมาจากหอง Network Center ชัน้ 8
จํานวนชั้นละ 6 คอร และเพิ่ม OmniSwitch 6250 ที่ช้ัน 6
และ LS 6224 ที่ชั้น 7

 วนัจนัทรที ่20 กรกฎาคม 2558 เจาหนาทีก่ลุมงานเครอืขายและการสือ่สาร ไดดําเนนิการตดิตัง้สายใยแกวนาํแสง
(Fiber Optic Cable) ณ ศนูยชุมพรเขตรอดุมศกัดิ ์คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ จาํนวน 6 คอร โดยเช่ือมตอ
จากอาคารเรยีน 1 ชัน้ 3 หองอปุกรณจดุเช่ือมตอหลกั ไปยงัอาคารเรียน 2 ชัน้ 4 หองศูนยภาษา และตอเนือ่งไปยงัอาคาร
เรียน 3 ชั้น 5 ที่ตูอุปกรณ

ติดตั้งสายใยแกวนําแสง ศูนยพระนครเหนือ อาคารอนุสรณ 40 ป ชั้น 6-7

ติดตั้งสายใยแกวนําแสง ณ ศูนยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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