
รายงานการปรับปรุงคุณภาพเครือขา่ย และรายงานผลการด าเนินงาน 

 หลังจากจัดท าประเมินความพึงพอใจการรับบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว กลุ่ม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจะด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ
หน่วยงาน โดยมีการน าสรุปข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในกลุ่มงาน โดยทางกลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีการปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายในปี
การศึกษาดังต่อไปนี้                    

 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์เทเวศร์ ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6450_regis_fl1/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์เทเวศร์ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 ห้องชาร์ปไฟฟ้า 

https://noc.rmutp.ac.th/change_switch-os6450_industryeducation-fl6/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์เทเวศร์ ห้องประชุมพวงแสด 



https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6400_arit_fl1_2/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เพ่ิมอุปกรณ์ Switch ศูนย์พระนครเหนือ อาคารเรียนและปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 2 

ห้องพักอาจารย์ 

https://noc.rmutp.ac.th/add_ls6450_nbk_0502_teacher/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

 



เพ่ิมอุปกรณ์ Switch ศูนย์พระนครเหนือ อาคารเรียนและปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 5 

ห้องชาร์ปไฟฟ้า 

https://noc.rmutp.ac.th/add_ls6450_nbk_0505_shaft-room/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์พระนครเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 4 ห้องกิจการนักศึกษา 

https://noc.rmutp.ac.th/ls6224_nbk_1305_studentaffairs/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 



เพ่ิมอุปกรณ์ Switch ศูนย์พระนครเหนือ อาคารอนุสรณ 40 ปี ชั้น 8 ห้อง Network Center 

https://noc.rmutp.ac.th/add_ls6450_nbk_server/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

 เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์พาณิชยการณ์พระนคร อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 ห้อง Network 

Center 

https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6450_bcc_0402_noc/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 



เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์พาณิชยการณ์พระนคร อาคาร 90 ปี ชั้น 5 หน้าห้อง

7501(Accounting) 

https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6450_bcc_0105_teacherroom7501/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์พาณิชยการณ์พระนคร อาคาร 90 ปี ชั้น 5 หน้าห้อง

7201(Accounting) 

https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6450_bcc_0102_teacherroom7201/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6450_bcc_0105_teacherroom7501/
https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6450_bcc_0102_teacherroom7201/


เพ่ิมอุปกรณ์ Switch ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาคารเรียน 2 คณะอุตสาหกรรมและออกแบบแฟชั่น 

ชั้น 2 ห้องวิชาการ 

https://noc.rmutp.ac.th/add_ls6450_ckus_academicroom/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์พาณิชยการณ์พระนคร อาคารเรียน 1 คณะบริหาร ชั้น 2 ห้องกิจการนักศึกษา 

https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6450_bcc_0302_studentaffair/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/add_ls6450_ckus_academicroom/
https://noc.rmutp.ac.th/change_ls6450_bcc_0302_studentaffair/


ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router Gateway) ศูนย์เทเวศร์ 

https://noc.rmutp.ac.th/change_tw_routergateway/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

ติดตั้งสายใยแก้วน าแสง ศูนย์เทเวศน์ อาคารส านักวิทยบริการ ชั้น 5 ห้อง 1501 

https://noc.rmutp.ac.th/splice-fiber-tw-1501/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/change_tw_routergateway/
https://noc.rmutp.ac.th/splice-fiber-tw-1501/


เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 ห้อง Network 

Room 

https://noc.rmutp.ac.th/change_cisco3850_bcc_0402_noc/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย   

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ศูนย์พระนครเหนือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง Network Center 

https://noc.rmutp.ac.th/change_switch3850_nbk_0402_noc/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย  

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/change_cisco3850_bcc_0402_noc/
https://noc.rmutp.ac.th/change_switch3850_nbk_0402_noc/


ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์ก ศูนย์พระนครเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 6 

https://noc.rmutp.ac.th/ma_switch-6250_nbk_1306/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ access point ห้อง e-classroom อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 3 ห้อง 9301-9303 

https://noc.rmutp.ac.th/setup-access-point-to-9301to9303/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/ma_switch-6250_nbk_1306/
https://noc.rmutp.ac.th/setup-access-point-to-9301to9303/


พัฒนาระบบเครือข่ายเส้นทางส ารอง ณ ศูนย์พระนครเหนือและศูนย์พณิชยการ 

https://noc.rmutp.ac.th/sla_nbk_bcc/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักศูนย์โชติเวช 

https://noc.rmutp.ac.th/distributeswitch/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/sla_nbk_bcc/
https://noc.rmutp.ac.th/distributeswitch/


ติดตั้งสายใยแก้วน าแสง อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ศูนย์พระนครเหนือ 

https://noc.rmutp.ac.th/splice-fiber/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เพ่ิมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch 6900 ณ ศูนย์พระนครเหนือ 

https://noc.rmutp.ac.th/has-change-switch6900/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/splice-fiber/
https://noc.rmutp.ac.th/has-change-switch6900/


เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Access Point รุ่น 205 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร 

https://noc.rmutp.ac.th/change-ap205-bcc/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณ WIFI ศูนย์พระนครเหนือ 

https://noc.rmutp.ac.th/ap92toap205-2/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/change-ap205-bcc/
https://noc.rmutp.ac.th/ap92toap205-2/


เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์เทเวศร์ อาคารส านักอธิการบดี ชั้น 1 กองกลาง 

https://noc.rmutp.ac.th/change_tw-cctv_02_fl1_6450/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย  

 

 

 

ทดสอบลิ้งไฟเบอร์ออฟติค ศูนย์พนิชพระนคร อาคารเรียน 3 

https://noc.rmutp.ac.th/test-link_fiber-optic_bcc/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/change_tw-cctv_02_fl1_6450/
https://noc.rmutp.ac.th/test-link_fiber-optic_bcc/


ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย ห้องสมุด ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

https://noc.rmutp.ac.th/cabling-lansetup-library-fl2/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า (poe) ที่จ่ายไฟให้ cctv ณ ศูนย์พานิชยการพระนคร 

https://noc.rmutp.ac.th/repair-cctv-bcc/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/cabling-lansetup-library-fl2/
https://noc.rmutp.ac.th/repair-cctv-bcc/


ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) ศูนย์พระนครเหนือ 

https://noc.rmutp.ac.th/install_firewall_nbk/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

ติดตั้ง switch ห้อง studio server ศูนย์พณิชการพระนคร 

https://noc.rmutp.ac.th/switch_studioserver_room_bcc/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/install_firewall_nbk/
https://noc.rmutp.ac.th/switch_studioserver_room_bcc/


ติดตั้งอุปกรณ์ DHCP Server ศูนย์พณิชยการพระนคร 

https://noc.rmutp.ac.th/setup-infoblox-bcc/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

ติดตั้ง Wifi Controller ณ ศูนย์พระนครเหนือ 

https://noc.rmutp.ac.th/wifi-controller-nbk/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/setup-infoblox-bcc/
https://noc.rmutp.ac.th/wifi-controller-nbk/


ส ารวจและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ศูนย์พระนครเหนือ 

https://noc.rmutp.ac.th/surveysetup-wifi-nbk/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า (poe) cctv ณ ศูนย์พระนครเหนือ 

https://noc.rmutp.ac.th/poe-cctv-nbk/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/surveysetup-wifi-nbk/
https://noc.rmutp.ac.th/poe-cctv-nbk/


แก้ไขระบบเครือข่าย อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 6, 7, 8 

https://noc.rmutp.ac.th/9908/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

แก้ไข switch alcatel 6224 ชั้น 6 ตึก กิจการนักศึกษา 

https://noc.rmutp.ac.th/nbk-17032559/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/9908/
https://noc.rmutp.ac.th/nbk-17032559/


เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ศูนย์พระนครเหนือ อาคารโยธา ชั้น 2 

https://noc.rmutp.ac.th/change-switch-nbk/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า (poe) cctv ศูนย์พระนครเหนือ 

https://noc.rmutp.ac.th/change_cctv-nbk31/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย  

 

 

 

https://noc.rmutp.ac.th/change-switch-nbk/
https://noc.rmutp.ac.th/change_cctv-nbk31/


ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสะพานไฟขัดข้อง (ศูนย์พระนครเหนือ) 

https://noc.rmutp.ac.th/cut-out-downinnbk/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ห้องศูนย์การจัดการความรู้ 

https://noc.rmutp.ac.th/6224_tw_0305_km_22052016/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 



ท าการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

https://noc.rmutp.ac.th/clear-selfnbk/ 

 ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 

 

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์โชติเวช เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 

https://noc.rmutp.ac.th/changecomputer/ 

ผลการปรับปรุงเครือข่าย 

 

 


