
                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
                   โทร.๐-๒ ๒๘๒-๙๐๐๙ ต่อ ๖๗๖๔ 
ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๒/๕๖๖        วันที ่    ๑๕   พฤษภำคม   ๒๕๕๗ 
เรื่อง  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำยภำพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
 

เรียน  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์  
 
  ตำมที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สวท.) จัดท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจ
คุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำยภำพของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลพระนคร ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
ประกอบกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ นั้น พบว่ำ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมอยู่ในระดับ ๔.๔๐  ผลกำรส ำรวจส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย  สวท.ได้น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ดังแนบมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
     
 

              
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิวัตร  จำรุวำระกูล) 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 
การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตามผลการประเมิน 

 
o 05/06/14: ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ำย ห้องพักอำจำรย์ ตึกกำรโรงแรม คณะศิลปศำสตร์ 
o 04/08/14: สวท. เพ่ิมจุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยศูนย์พณิชยกำรพระนคร จ ำนวน 18 จุด 
o 04/08/14: สวท.ท ำกำรขยำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย (wi-fi) ณ ศูนย์พระนครเหนือ จ ำนวน 22 จุด 
o 03/25/14: เปลี่ยนตัวกระจำยสัญญำณWIFIศูนย์โชติเวช 
o 03/19/14: ปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย 
o 03/12/14: วันที่ 12 มีนำคม 2557 ณ. ศูนย์พระนครเหนือ เคลื่อนย้ำยอุปกรณ์ฯ 
o 03/07/14: ลง microsoft dynamics ax 2009 คณะ สถำปัตยกรรม 
o 03/05/14: ระบบauthenticationขัดข้อง 
o 03/01/14: ติดต้ังDHCPใหม่ศูนย์พระนครเหนือ 
o 03/01/14: ติดต้ังUPSใหม่ ห้องSERVER คณะวิทยำศำสตร์ 
o 02/04/14: ติดตั้งตัวกระจำยสัญญำณไร้สำย โถงหน้ำลิฟท์ คณะสื่อสำร 
o 02/04/14: กำรใช้โปรแกรม nuttcp ในกำรทดสอบเครือข่ำย 
o 02/03/14: วันที่ 27 มกรำคม 2557 เปลี่ยนตู้เน็ตเวิร์ค อำคำรครุศำสตร์ (ตึกบ่อปลำ) 
o 01/24/14: ติดตั้ง UPS ณ ศูนย์โชติเวช 
o 11/22/13: วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2556 ติดตั้งระบบเครอืข่ำยศูนย์พนิชพระนคร 
o 11/22/13: ติดตั้งตัวกระจำยสัญญำณไร้สำย ชั้น 5 ฝ่ำยทะเบียนและวิชำกำร 
o 10/31/13: วันที่ 25 ตุลำคม 2556 เดินสำยแลน ห้องส ำนักงำนชั้น 2 ตึกบริหำร(ห้องสีชมพู) 
o 10/31/13: วันที่ 17 ตุลำคม 2556 เดินสำยแลนห้องภำษำอังกฤษศูนย์พณิชยกำรพระนคร 
o 09/07/13: วันที่ 5 กันยำยน 2556 ขึ้นระบบ 10 Gigabit Ethernet ศูนย์ชุมพรเขตฯ 
o 09/07/13: วันที่ 3 กันยำยน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ 
o 09/07/13: เดินสำยไฟเบอร์ออฟติค ตึกกำรโรงแรม 
o 08/28/13: วันที่ 5 สิงหำคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถำนีวิทยุ 
o 08/28/13: วันที่ 26 สิงหำคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อำคำร 90 ปี 
o 08/28/13: ย้ำย Vcenter ไปยังเซิฟเวอร์ใหม่ 
o 08/07/13: วันอังคำรที่ 6 สิงหำคมเปลี่ยนอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Switch) กองกลำง 
o 07/24/13: วันที่ 8 กรกฏำคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชกำรพระนคร 
o 07/24/13: วันที่ 5 กรกฏำคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชกำรพระนคร 
o 07/24/13: วันที่ 4 กรกฎำคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชกำรพระนคร 
o 07/24/13: วันที่ 28 มิถุนำยน 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชยกำรพระนคร 
o 07/24/13: วันที่ 27 มิถุนำยน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
o 07/24/13: วันที่ 26 มิถุนำยน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชพระนคร 
o 07/17/13: วันที่ 10 กรกฎำคม 2556 ซ่อมบ ำรุงสำยFiber Optic ศูนย์โชติเวช 
o 07/10/13: วันที่ 10 กรกฎำคม 2556 ติดตั้ง WIFI คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
o 07/09/13: วันที่ 25 มิถุนำยน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อำคำรศิลปะศำสตร์ 
o 07/04/13: วันที่ 24 มิถุนำยน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อำคำรมงคลอำภำ 
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o 06/24/13: วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ำยไรสำยศูนย์พณิชกำรพระนคร 
o 06/24/13: วันที่ 11 มิถุนำยน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย ศูนพณิชยกำรพระนคร 
o 06/24/13: วันที่ 10 มิถุนำยน 2556 ติดตั้งไวไฟอำคำร พร้อมมงคล 
o 06/24/13: วันที่ 7 มิถุนำยน 2556 ย้ำยเครื่อง Back up Exec จำกโชติเวช 
o 06/05/13: ปรับปรุงwi-fi ห้องกองกลำง 
o 06/04/13: ส ำรวจแนวเดินสำยไฟเบอร์ศูนย์พนิชพระนคร 
o 06/04/13: ลิงค์ไฟเบอร์พนิชพระนครขัดข้อง 
o 05/27/13: วันที่ 23 พฤษภำคม 2556 ติดตั้ง Access Point ตึกสื่อสำร 
o 05/16/13: เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2556 กลุ่มงำนเครือข่ำยเชื่อมต่อโหนดเครือข่ำยที่ตึกครุศำสตร์ (ตึกบ่อ

ปลำ) 
o 04/29/13: ติดตั้ง wifi ชั่วครำว ส ำหรับงำนสัมมนำ ศูนย์เทเวศร์ 
o 04/29/13: ติดตั้งระบบเครือข่ำยและWifi ตึกวิศวกรรมโยธำ ศูนย์พระนครเหนือ 
o 04/22/13: ติดตั้ง Wifi ชั่วครำว ณ ห้องประชุม คณะครุศำสตร์ฯ 
o 04/18/13: ตรวจสอบระบบเครือข่ำย ณ ส ำนักวิทยบริกำรเเละเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ 
o 04/04/13: ติดตั้งและปรับปรุง ระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Points) ที่คณะ

ศิลป์ศำสตร์ มทร.พระนคร 
o 03/06/13: อัพเกรดFirmware CoreSwitch ที่ศูนย์โชติเวช เพื่อรองรับกำรใช้ IPv6 
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