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	 เป็นอุปกรณ์ระบบTelePresenceที่ติดตั้งในห้องประชุมที่มีระบบภาพคมชัด 

มีคุณภาพสูงระดับ	HD	มีจอแสดงภาพขนาด	 ใหญ่	 โดยใช้	Bandwidth	5	 -	10	mb	 	 ในการ 

ติดต่อสื่อสารสามารถนำ	 Notebook	 มาเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ	 TelePresence เพื่อการ 

นำเสนองานได้	สามารถใช้งานได้	สูงสุดตั้งแต่	5-10	จุด	แล้วแต่รูปแบบการใช้งาน	โดยสามารถ

เลือกห้องที่ใช้งานได้ตามขนาดที่นั่ง	ดังนี้

ชุดอุปกรณ์ Video Conferencing ที่ใช้ในปัจจุบัน

ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence

ห้อง 523 ชั้น 5 

อาคารสำนักงานอธิการบดี (จำนวน 6 ที่นั่ง)

	 จากการใชง้านระบบตดิตอ่สือ่สารทางไกลทีผ่า่นมา	มกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงเทคนคิ	

การใช้งานติดต่อสื่อสารทางไกลในรูปแบบต่างๆ	 มากมายหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 จึงทำให้	

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเทคนิคการใช้งาน	 โปรแกรมการใช้งาน					

อุปกรณ์การใช้งานในการติดต่อสื่อสารให้ทันสมัยและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้	

บริการได้สูงสุด	ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลการขอใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกล(	Video	

Conference)	 ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศที่เว็บไซต์	 http://www.muit.mahidol.ac.th    

ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
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ห้อง M01 MU Cyber Club @ MLC ชั้น 2 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

(จำนวน 8 ที่นั่ง)

ห้อง 523 ชั้น 5

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

(จำนวน 6 ที่นั่ง)
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ห้อง M04 MU Cyber Club @ MLC ชั้น 2 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

(จำนวน 4 ที่นั่ง) 

ห้อง 203 ชั้น 2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท 

(จำนวน 6 ที่นั่ง) 
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			อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ	Video  Confer-

encing	ติดตั้งสำหรับห้องประชุมหลักภายใน 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีความเร็วสูงสุด	

2	 Mbps	 H.323/2	 Mbps	 SIP/512	 kbps	

H.320/2.3	Mbps	total	MultiSite	สามารถ	

เชื่อมต่อวิดีโอได้	4	จุด	พร้อมระบบ	MultiSite	

ในตัว	เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คนำเสนอ	ผลงานได้)

ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990

	 	 	 เป็นโปรแกรมแบบ	 Web	 Conference	 ม ี

ข้ันตอนการใช้งานท่ีง่ายและประหยัดเวลาใช้งาน 

ผ่าน	Web	Browser	ทุกห้องที่เข้าร่วมประชุมจะ 

ต้อง	Log	in		เข้าโปรแกรม	AcuCONFERENCE	 

จากอีเมล์ท่ีแจ้งนัดการประชุมก่อนจึงจะสามารถ 

ประชุมร่วมกันได้ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ	 

Notebook	ที่ใช้นั้น	ควรติดตั้งกล้อง	ไมโครโฟน 

และลำโพงเพื่อช่วยเพิ่มระดับเสียงในการ 

สนทนา	 สามารถแชร์โปรแกรมและหน้า 

Desktop	ได้	สามารถบันทึกเน้ือหาการประชุมได้	ใน 

รูปแบบของไฟล์วิดีโอ	 สามารถติดต่อใช้งานได้ 

5	จุด	พร้อมกัน

 โปรแกรม AcuCONFERENCE

ชุดโปรแกรม Video Conferencing ที่ใช้ในปัจจุบัน
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	 	 	 	 เป็น	Application	ของค่าย	polycom	ที่

เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลบน 

มือถือ	 บนแท็บเล็ต	 ให้สามารถประชุมทางไกล	

ใช้งานได้ทั้งระบบภาพ	 ระบบเสียง	 และระบบ	

desktop	 sharing	 รวมทั้งเชื่อมต่ออุปกรณ์			 

Video	Conference	ที่รองรับมาตราฐาน	H.323	

และเชื่อมต่อร่วมกับระบบ	 TelePresence	

ของทางมหาวทิยาลยัมหดิลได้	สงูสดุจำนวน	5	จดุ 

สามารถโหลดใช้งานได้ทั้งระบบ	Android	และ	

iOS

RealPresence Mobile

	 โดยในปัจจุบันการใช้งานระบบ	 Video	 Conferencing	 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้

การใช้งานระบบ Video Conferencing 

สำหรับการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน

	 มีอุปกรณ์และโปรแกรมระบบ	 Video 

Conferencing	 ที่รองรับรูปแบบในการใช้งาน	

การประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วย	

งานภายใน	และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการได้	ดังนี้

     ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence 

 1.1. ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence 

ติดต่อส่ือสารกับชุดอุปกรณ์ระบบTelePresence	

ด้วยกัน	สามารถใช้งานได้สูงสุด	5	จุด	ใช้ประชุม

ทางไกลได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1
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 1.2 ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence ติดต่อสื่อสารกับชุดอุปกรณ์	 Video	 Conferencing	

ที่รองรับมาตรฐาน	 H.323	 สามารถใช้งานได้สูงสุด	 5	 จุด	 ใช้ประชุมทางไกลได้ทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

1.3 ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence ติดต่อสื่อสารกับ	

โปรแกรม	 Video	 Conferencing	 ท่ีรองรับมาตรฐาน	

H.323	 สามารถใช้งานได้สูงสุด	 5	 จุด	 ใช้	 ประชุม					

ทางไกลได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.4 ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence ติดต่อสื่อสารกับ	

โปรแกรม	RealPresence	Mobile	สามารถใช้งาน	

ได้สูงสุด	 6	 จุด	 ใช้ประชุมทางไกลได้ทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

1.5 ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence ติดต่อสื่อสารกับ	

ชุดอุปกรณ์	 Video	 Conferencing	 ท่ีรองรับมาตรฐาน	

H.323+	 โปรแกรม	 RealPresence	 	 Mobile		

โปรแกรม	Video	Conferencing	ที่รองรับมาตรฐาน	

H.323	สามารถใช้งานได้สูงสุด	7	จุด	ใช้ประชุมทาง

ไกลได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	 เปน็การใชอ้ปุกรณต์ดิตอ่สือ่สารทางไกลรว่มกบัโสตทศันปูกรณ์	ภายในหอ้งประชมุภายใน 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยรองรับผู้ข้าร่วมประชุมได้ประมาณ	20	คน

 2.1. ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990 ติดต่อสื่อสารกับชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence 

สามารถใช้งานได้สูงสุด	4	จุด	ใช้ประชุมทางไกลได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 2.2. ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990 ติดต่อสื่อสารกับชุดอุปกรณ์ Video Conferencing 

ที่รองรับมาตรฐาน	 H.323	 สามารถใช้งานได้สูงสุด	 4	 จุด	 ใช้ประชุมทางไกลได้ทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990 
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 2.3 ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990 ติดต่อสื่อสารกับ โปรแกรม Video Conferencing 

ที่รองรับมาตรฐาน	 H.323	 สามารถใช้งานได้สูงสุด	 4	 จุด	 ใช้ประชุมทางไกลได้ทั้งภายในและ	

ภายนอกมหาวิทยาลัย

 2.4. ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990 ติดต่อสื่อสารกับ ชุดอุปกรณ์ Video Conferencing 

ที่รองรับมาตราฐาน	 H.323+โปรแกรม	 Video	 Conferencing	 ที่รองรับมาตรฐาน	 H.323	

สามารถใช้งานได้สูงสุด	4	จุด	ใช้ประชุมทางไกลได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โปรแกรม AcuCONFERENCE 

	 เป็นการใช้งานผ่าน	 Web	 Browser	 สามารถนำไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน 

ห้องประชุมที่ต้องการใช้งานประชุมทางไกลได้	 โดยติดตั้งการ์ดแคปเจอร์วิดีโอแบบ	 USB	 กับ 

กล้องถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงของห้องประชุมนั้นๆ	

สามารถติดต่อใช้งานได้	5	จุดพร้อมกัน	ประชุมทางไกลได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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การใช้งานระบบ Video Conferencing 

สำหรับการเรียนการสอนทางไกล และการอบรมทางไกล 

	 มีอุปกรณ์และโปรแกรมระบบ	 Video	 Conferencing	 ที่รองรับรูปแบบในการใช้งาน 

การเรียนการสอนทางไกล	 และการอบรมทางไกลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 ตาม 

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการได้	ดังนี้

2

 1. ผู้บรรยายหรือผู้อบรมอยู่ในห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วส่งสัญญาณภาพและเสียง 

ไปยังห้องเรียน หรือห้องอบรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้มีอุปกรณ์ และโปรแกรมระบบ 

Video Conferencing ที่รองรับ ดังนี้

ห้อง523	ชั้น	5	

อาคารสำนักงานอธิการบดี	(จำนวน	6	ที่นั่ง)

ห้อง M01	ชั้น	2	

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาคารศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล		(จำนวน	8	ที่นั่ง)

ห้อง M04	ชั้น	2	

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาคารศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล		(จำนวน	4	ที่นั่ง)

ห้อง 203	ชั้น	2	

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาคารสำนัก

คอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์	วิทยาเขต

พญาไท	(จำนวน	6	ที่นั่ง)
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1.2 ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990 

	 เป็นการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกลร่วมกับโสตทัศนปูกรณ์ภายในห้องที่ได้ 

จัดเตรียมไว้ภายในกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 โปรแกรม AcuCONFERENCE  

	 เป็นการใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกลร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องที่ได้จัดเตรียมไว้	

ภายในกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีรูปแบบการใช้งานต่างๆ	ดังนี้

 AcuCONFERENCE  

	 โดยการเช่ือมต่อกันท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้สอนท้ังสองฝ่ังและใช้โปรแกรมAcuCONFERENCE 

	 โดยที่เครื่องผู้สอนจะเป็นคนแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน	 โปรแกรม	 AcuCONFERENCE	 

มาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้สอนฝ่ังห้องอบรม	 แล้วนำข้ึน 

ท่ีจอโปรเจคเตอร์ท่ีห้องอบรมปลายทางรูปแบบนี้ 

เหมาะกับการอบรมที่ต้องสาธิตการใช้โปรแกรม 

หรือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ	 ซึ่งผู้สอน 

และผู้เรียนสามารถเห็นภาพผู้สอนและผู้เรียน	 

รวมทั้งพูดคุยสื่อสารโต้ตอบกับผู้สอนได้

 AcuCONFERENCE + Netsupport School

	 โดยการเชือ่มตอ่กนัทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรผ์ูส้อนทัง้สองฝัง่และใชโ้ปรแกรมAcuCONFERENCE	 

โดยที่เครื่องผู้สอนจะเป็นคนแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน	 โปรแกรม	 AcuCONFERENCE	 มา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนฝั่งห้องอบรม	จากนั้นใช้โปรแกรม	Netsupport	School	แบบ	Tutor	 

Console	 ที่ห้องอบรมปลายทาง	 เพื่อแชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์	 และควบคุมหน้าจอ	

ควบคุมการใช้งานโปรแกรม	 ควบคุมการเข้าเว็บไซต์หรือล็อกหน้าจอ	 เครื่องคอมพิวเตอร์ของ 

ผู้เข้าเรียนหรืออบรม	ที่ลงโปรแกรม	Netsupport	School	แบบ	Student	ไว้	เมื่อผู้สอนเริ่ม
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	 การสอนก็จะแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอนที่ห้องอบรมปลายทาง	 ไปยังเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ของผู้อบรม	 ส่วนผู้อบรมก็จะได้เห็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอนที่เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ของผู้อบรมเอง	 เมื่อเกิดข้อสงสัยระหว่างการอบรมสามารถส่งสัญลักษณ์ที่	 

Netsupport	 School	 ได้ทันที	 เมื่อผู้สอนได้รับสัญลักษณ์ 

ก็จะให้ผู้อบรมท่ีมีข้อสงสัยพูดผ่านไมโครโฟนท่ีเตรียมไว้ได้ทันที 

รูปแบบน้ีเหมาะกับการอบรมท่ีต้องสาธิตการใช้โปรแกรม	 หรือ 

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ	ซึ่งผู้เรียนสามารถเห็นภาพ 

ผู้สอน	และสนทนาสื่อสารโต้ตอบกับผู้สอนได้	รวมทั้งเห็นภาพ

หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

2. ผู้บรรยายหรือผู้อบรมอยู่ในห้องเรียนหรือห้องอบรมคอมพิวเตอร์ แล้วส่งสัญญาณภาพ 

และเสียงไปยังห้องเรียน หรือห้องอบรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้จัดเตรียมไว้มีอุปกรณ์และโปรแกรม 

ระบบ Video Conferencing ที่รองรับ ดังนี้

	 โปรแกรม	 AcuCONFERENCE	 เป็นการใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกลร่วมกับ 

โสตทศันปูกรณภ์ายในหอ้งทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว	้ภายในกองเทคโนโลยสีารสนเทศ	มรีปูแบบการใชง้าน 

ต่างๆ	ดังนี้	

 AcuCONFERENCE  

	 โดยการเช่ือมต่อกันท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้สอนท้ังสองฝ่ังและใช้โปรแกรม	AcuCONFERENCE	

โดยที่เครื่องผู้สอนจะเป็นคนแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน	โปรแกรม	AcuCONFERENCE	มายัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนฝั่งห้องอบรมแล้วนำขึ้นที่จอโปรเจคเตอร์ที่ห้องอบรมปลายทาง	 

รูปแบบนี้เหมาะกับการอบรมที่ต้องสาธิตการใช้โปรแกรมหรือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 

ต่างๆ	 ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเห็นภาพผู้สอนและผู้เรียน	 รวมทั้งพูดคุยสื่อสารโต้ตอบกับผู้ 

สอนได้
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 AcuCONFERENCE + Netsupport School

	 โดยการเชื่อมต่อกันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนทั้งสองฝั่งและใช้โปรแกรม	 AcuCON-

FERENCE	โดยที่เครื่องผู้สอนจะเป็นคนแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน	โปรแกรม	AcuCONFER-

ENCE	 มาเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนฝั่งห้องอบรม	 จากนั้นใช้โปรแกรม	 Netsupport	 School	

แบบ	 Tutor	 Console	 ที่ห้องอบรมปลายทาง	 เพื่อแชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุม 

หน้าจอ	 ควบคุมการใช้งานโปรแกรมควบคุม	

การเข้าเว็บไซต์หรือล็อกหน้าจอเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเรียนหรืออบรมที่ลง 

โปรแกรม	 Netsupport	 School	 แบบ 

Student	 ไว้เมื่อผู้สอนเริ่มของการสอนก็จะ 

แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอนที่ห้อง 

อบรมปลายทาง	 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ของผู้อบรม	ส่วนผู้อบรมก็จะได้เห็นภาพหน้า 

จอคอมพิวเตอร์	 ของผู้สอนที่เครื่องคอม- 

พวิเตอรข์องผูอ้บรมเอง	เมือ่เกดิขอ้สงสยัระหวา่งการอบรม	สามารถสง่สญัลกัษณท์ี	่				Netsupport	 

School	 ได้ทันที	 เมื่อผู้สอนได้รับสัญลักษณ์ก็จะให้ผู้อบรมที่มีข้อสงสัยพูดผ่านไมโครโฟนที่ 

เตรียมไว้ได้ทันที	รูปแบบนี้เหมาะกับการอบรมที่ต้องสาธิต	การใช้โปรแกรมหรือการใช้งานระบบ 

คอมพิวเตอร์ต่างๆซึ่งผู้เรียนสามารถเห็นภาพผู้สอน	 และสนทนาสื่อสารโต้ตอบกับผู้สอนได้	 

รวมทั้งเห็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

การใช้งานระบบ Video Conferencing 

สำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ3
	 มีอุปกรณ์และโปรแกรมระบบ	Video	Conferencing	ที่รองรับรูปแบบในการสอบป้องกัน 

วิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ	ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการได้	ดังนี้

1. ผู้ขอใช้บริการเป็นคณะกรรมการร่วมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยที่ผู้สอบป้องกัน 

วิทยานิพนธ์อยู่ ต่างประเทศ

1.1 ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence สามารถเลือกใช้งานได้ ดังนี้
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ห้อง 523 ชั้น	 5	 อาคารสำนักงานอธิการบดี	

(จำนวน	6	ที่นั่ง)

ห้อง M01 ชั้น	2	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	

(จำนวน	8	ที่นั่ง)

ห้อง M04 ชั้น	2	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	

(จำนวน	4	ที่นั่ง)

ห้อง 203 ชั้น	2	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาคาร 

สำนักคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 วิทยาเขต 

พญาไท	(จำนวน	6	ที่นั่ง)

2. ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการร่วมการสอบป้องกัน 

วิทยานิพนธ์อยู่ต่างประเทศ

2.1 ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990

	 เป็นการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกล			

ร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมภายใน					

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยรองรับผู้เข้าร่วม		

ประชุมได้ประมาณ	20	คน	(มีค่าใช้บริการ)

2.2 โปรแกรม AcuCONFERENCE 

 เป็นการใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกล 

ร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆสามารถเลือกใช้งาน 

ได้	ดังนี้

 ใช้โปรแกรม AcuCONFERENCE	ร่วมกับ 

โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมภายในกอง										

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรองรับผู้เข้าร่วมประชุม	

ได้ประมาณ	20	คน(มีค่าใช้บริการ)
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  ใช้โปรแกรม AcuCONFERENCE  

ร่วมกับโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆของหน่วยงานที่ 

ขอใช้บริการการใช้งานการสอบป้องกันวิทยา

นิพนธ์ข้ามประเทศภายในหน่วยงานของตน

	 จากรายละเอียดการขอใช้บริการระบบติดต่อสื่อสารทางไกล	(Video	Conference)	ของ	

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ดังกล่าวข้างต้น	 จะช่วยให้ผู้ติดต่อขอใช้บริการ	 สามารถพิจารณา							

รูปแบบการงานการติดต่อสื่อสารทางไกล	 (Video	 Conference)	 	 ของหน่วยงานของท่านได ้

อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น		โดยสามารถเข้าชมรายละเอียดต่าง	ๆ	เพิ่มเติมได้ที่

 http://muit.mahidol/video_conferencing.htm 
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	 กระดานถาม-ตอบ	 WebBoard	 Web	 forums	 ,	 forums	 กระดานสนทนา	 ฯลฯ		

เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร	 ข้อมูล	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	 โดยเว็บมาสเตอร์อนุญาตให้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์	สามารถตั้งหัวข้อกระทู้เพื่อสอบถามในเรื่องราวต่าง	ๆ	หรือประกาศข่าวสาร	

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้		ซึ่งประโยชน์ของการใช้	Webboard	มีมากมาย	เช่น	เป็นช่อง	ทาง 

ในการติดต่อ	 ประกาศข่าวสาร	 ข้อมูล	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้	 ทำให้เกิดสังคม	 ใน 

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	 ระหว่างกลุ่มผู้เยี่ยมชม	 ง่ายและสะดวกในการใช้งาน 

เมื่อเทียบกับการใช้	mailing	lists	หรือ	News	Group

	 สำหรับเว็บมาสเตอร์ที่ใช้	 WORDPRESS	 เป็นตัวสร้างเว็บไซต์	 สามารถเลือกใช้	 Plugin	

เพื่อสร้างและจัดการ	Webboard	ได้หลายตัว	และ	DW	Question	and	Answer	เป็น		Plugin	

ตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจและสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี	 อีกทั้งขั้นตอนการใช้งานก็ไม่	

ยุ่งยากนัก	มาทดลองใช้งานกันดีกว่าค่ะ

Download : https://wordpress.org/

	 เลือกเมนู	Plugin	แล้ว	พิมพ์ DW Question and Answer ลงในช่องค้นหา

จากนั้นเลือก	Download	และติดตั้งตามขั้นตอน
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	 เมื่อ	Download	แล้วจะได้ไฟล์นามสกุล	.zip	มา	จากนั้นให้ลง	Plugin	โดยเปิด	Word-

Press	Login	เข้าระบบแล้วเลือกเมนู	Plugin	เลือก	Add	New
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	 จะมีเมนู	Question	เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนู	ซึ่งเป็นเมนูที่เกี่ยวกับการจัดการ	

กระดานสนทนา	หรือ	Webboard	ของเรา	เมือเลือก	เมนู	Question	s>	Questions	

จะมีรายละเอียดดังนี้
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	 ตั้งค่าต่าง	ๆ	ตามต้องการ	จากนั้นกด	Save	Change
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	 และสามารถตั้งค่าอื่น	ๆ	ได้เพิ่มเติมโดยเลือก	เมนู	Questions	>	Setting		เช่น	การตั้ง

ค่าอีเมล์ของผู้จัดการเว็บบอร์ด	
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	 เมื่อเราลงปลั๊กอิน	และตั้งค่าต่าง	ๆ	ในเมนู	Question	แล้ว	จะสังเกตุว่าที่เมนู	Page	

จะมี	Page	เพิ่มขึ้น	2	Page	คือ	DWQA	Ask	Question	และ	DWQA	Questions	ซึ่งก็คือ	

Page	ของหน้ากระดานสนทนา	หรือ	Webboard	นั่นเอง	ซึ่งเราสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยน		

ชื่อได้
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	 หน้า	DWQA	Questions	ซึ่งก็คือ	Page	ของคำถามรวม	(หน้ารวมของกระทู้หรือคำถาม 

ทั้งหมดที่ีผูุ้้เข้าชมเว็บไซต์มาตั้งคำถาม)	 หรืออาจจะเรียกว่หน้า	 List	 คำถาม	 ซึ่งเว็บมาสเตอร์ 

สามารถตั้งค่าและเปลี่ยนชื่อจาก	DWQA	Questions	เป็นชื่ออื่น	ๆ	ได้ตามต้องการ	

โดยคลิกที่เมนู Page เลือก Page DWQA Questions แล้วเลือก Edit 

แก้ไขค่าต่าง	ๆ	จากนั้นกดปุ่ม	Update	ก็จะได้ชื่อ	Page	ใหม่ตามต้องการ  เช่น แก้ชื่อเป็น 

Webboard
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จากนั้นก็กำหนดให้หน้า	Page	Webboard	เป็นเมนูหนึ่งของเว็บไซต์	แล้วทดลองดูผลลัพธ์โดย

การพรีวิวดูหน้าเพจ	 และเมื่อมีคนมาตั้งกระทู้หรือถามคำถามก็จะแสดงดังภาพ

เมื่อมีคนถามคำถามเข้ามา
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	 Page	DWQA	Ask	Questions	คือ	Page	ของคำถามของผูุ้้เข้าชมเว็บไซต์ที่มา	ตั้งคำถาม 

ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อ	 Page	 จาก	 DWQA	 Ask	 Questions	 เป็นชื่ออื่น	 ๆ	 ได้ตามต้องการ	

โดยคลิกที่เมนู Page เลือก Page DWQA Ask Question  เลือก Edit  แล้วตั้งชื่ออื่น ๆ  เช่น 

Question จากนั้นอาจจะตั้งค่าให้เมนู Question เป็น Sub Menu ของ Webboard

ผลลัพธ์ที่ได้
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เมื่อผู้ชมคลิกถามคำถามก็จะแสดงหน้าจอดังภาพ

และสามารถตั้งคำถามได้ทันที
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	 DW	Question	and	Answer	เป็น	Plugin	ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง	ผู้เขียนหวังงว่าจะป็นประ

โยชน์กับผู้อ่านนะคะ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ตัวอย่างลักษณะการหลอกลวง 
อีเมลล์การแจ้งยอดการสั่งสินค้า ต่อไปนี้

Ransomware คืออะไร

	 Ransomware	เป็น	malware	ท่ีมุ่งเป้า	

ไปยังผู้ใช้งาน	Windows	และแพร่ผ่านการส่ง	

spam	 email	 ไปยังผู้ใช้งานต่างๆด้วยหัวข้อ	

หรือคำพูดท่ีน่าสนใจหรือดึงดูดให้คนกด	

เข้าไปเพื่ออ่านหรือ	 download	 file	 แนบ	 

เหล่าน้ัน	 โดยเม่ือเคร่ืองผู้ใช้งานติด	malware	 

ประเภทนี้แล้ว	 จะทำการเข้ารหัสเอกสาร	

ข้อมูลต่างๆภายในเครื่องของเราทำให้เรา 

ไม่สามารถอ่านเอกสารเหล่านั้นได้	 หรือใน	

บางครั้งถึงกับ	Lock	เครื่องไว้	ทำให้	ผู้ใช้งาน	

ไม่สามารถเข้าใช้งานเครื ่องได้	 จากนั ้น			 

Ransomware	 ก็จะแสดงข้อความขู่ผู้ใช้งาน

ต่างๆนาๆ	 ให้โอนเงิน	 ให้กับ	 Hacker	 ก่อน 

ที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกลบทิ้งไป

อ้างอิงจาก http://www.i-secure.co.th/2014/08/ransomware/
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 เห็นได้ว่ามิจฉาชีพจะเขียนเนื้อหา 

หลอกให้สับสน	และจงใจให้เราเปิดไฟล์แนบ	

โดยพยายามตั้งชื่อเพื่อให้ต้องเข้าไปดูข้อมูล 

ภายใน	เทา่กบัเปน็การตดิกบัดกัของมจิฉาชพี 

ซึ่งเมื่อท่านคลิกไฟล์แนบระบบจะทำการ 

Download	 ไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร ์

ของท่าน	 และเมื่อท่านเปิดไฟล์นั้นขึ้นมา	

Script	 ในไฟล์จะทำงานทันที	 หรืออาจ	

Download	 มาในรูปแบบ	 Zip	 File	 ซึ่ง 

ท่านยังสามารถเปิดดูได้ว่าใน	 Zip	 File	 นั้น 

มีไฟล์อะไรในนั้นบ้าง	 แต่หากเป็นไฟล์	 

Ransomware	เมื่อใดที่ท่านคลิกเปิดไฟล์	จะ 

ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านตกเป็น 

ตัวประกันทันที	 และจะไม่สามารถเปิดไฟล ์

ใดๆ	 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	 พร้อมกับจะมี

ข้อความแสดงให้ท่านโอนเงินไปยังปลายทาง

ของมิจฉาชีพ	 เพื่อทำการปลดล็อกไฟล์ต่างๆ	

ในเครื่องให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

	 แม้ในปัจจุบันจะมี	 Software	 ที่คอย 

ดักจับ	 Malware	 ประเภทนี้	 และโปรแกรม 

กู้คืนข้อมูล	 แต่มิจฉาชีพยังคงพัฒนารูปแบบ 

การโจมตี	 และปิดช่องโหว่ไม่ให้สามารถที่จะ 

กู้คืนข้อมูลใดๆ	 ได้	 หรือแม้กระทั่งหลบเลี่ยง 

การตรวจเจอ	เราจึงพบ	Ransomware	ปะปน 

มาใน	 e-Mail	 อยู่เรื่อยๆ	 และคาดว่าจะมี 

แนวโน้มมากขึ้น

	 ดังนั้นผู้ใช้งานจึงจะต้องระมัดระวัง 

สังเกตเนื้อหาข้อความใดๆ	ที่ถูกส่งมาไม่ว่าจะ 

เป็นจากผู้ส่ง	 เชื่อถือได้หรือไม่	 เป็นเจ้าตัว 

จริงหรือไม่	 รายละเอียดข้อความลักษณะ 

ผิดสังเกต	 เข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่	 ซึ่งหาก 

พบเจอ	 Ransomware	 หรือ	 Malware	

ประเภทอื่นๆ	 (Virus,	 Phishing,	 Worm,	

Trojan	ฯลฯ)	ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูล	

หรือคลิกเปิดไฟล์ใดๆ	ให้ลบ	e-Mail	ฉบับนั้น 

ได้ทันที	 เพื่อความปลอดภัย	 ไม่ตกเป็นเหยื่อ 

จากมิจฉาชีพ
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	 ท่านเคยประสบปัญหาส่ง	 Email	 ผิด 

กันบ้างหรือเปล่า	 บางทีส่งผิดคนบ้าง	 บางที 

ลืมแนบไฟล์บ้าง	 ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็พอจะ 

ไม่เป็นไรมาก	แต่ถ้าเป็นเรื่องงาน	เรื่องสำคัญๆ	

แล้ว	ดูจะเป็นเรื่องเสียหายพอสมควร	อาจจะ 

ต้องส่ง	mail	ไปอีกฉบับเพื่อขออภัยในความ	

ผิดพลาดที่เกิดขึ้น	 “ในเมื่อส่งอีเมลไปแล้ว 

จะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้”	 วลีนี้อาจเป็นจริงถ้า	

เป็นเมื่อก่อน	แต่ไม่ใช่สำหรับตอนนี้

	 เมื่อ	Gmail	เปิดฟีเจอร์	Undo Send 

ให้ท่านสามารถย้อนกลับมาแก้ไขEmailที่ส่ง 

ได้ก่อนถึงผู้รับ	 แต่จะจำกัดเวลาสูงสุดในการ 

แก้ไขนับตั้งแต่ส่งออกที่	 30	 วินาที	 หากหลัง 

จากนี้ไปแล้วEmail	 จะถึงมือผู้รับท่านจะไม ่

สามารถแก้ไขได้	 สำหรับวิธีการตั้งค่าการใช ้

งานนี้	ไม่ได้ยุ่งยากอะไร	เริ่มจาก

1.	Log	in	เข้าสู่หน้าใช้งาน	Gmail	แล้ว	ให้คลิกที่ฟันเฟือง	Settings	มุมขวา	

เลือกหัวข้อ	“การตั้งค่า”

ขั้นตอนการใช้งาน Undo Sent
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2.	เมื่อเข้าสู่หน้า	การตั้งค่า”ให้คลิกเลือกหัวข้อ	“ทั่วไป”	แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง	

ไปที่	“ยกเลิกการส่ง”	คลิกที่	เปิดการใช้งานการยกเลิกการส่ง	แล้วจะปรากฏช่องให้เลือก

ระยะเวลายกเลิกการส่ง เลือกเวลาว่าต้องการให้สามารถยกเลิกได้ภายในกี่วินาที
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4.	 เมื่อส่ง	 Email	 ใหม่ทุกครั้ง	 จะมีแถบขึ้นมาว่า	 ข้อความถูกส่งแล้ว เลิกทำ  ดูข้อความ 

ถ้าต้องการยกเลิกการส่ง	 Email	 ก็แค่คลิก	 “เลิกทำ”	 หน้าต่างเขียน	 Email	 ก็จะปรากฏ	

ขึ้นมาอีกครั้ง	ให้สามารถแก้ไขรายละเอียด	Email	ได้อีกครั้ง

3.	เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้วให้	Save	Changes	เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
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	 วิธีนี้พอจะช่วยให้ปัญหาการส่งอีเมลผิดให้สามารถกลับมาแก้ไขได้เพียงระยะเวลาหนึ่ง 

เท่านั้น	 แต่เพื่อความถูกต้องแม่นยำแล้วเราอาจต้องตรวจสอบให้รอบคอบ	 ว่าส่งถูกคนไหม	

รายละเอียดเนื้อหาถูกต้องหรือไม่	ได้แนบเอกสารที่ต้องการส่งด้วยหรือยัง	เพื่อให้การส่งเนื้อหา	

ของ	Email	ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
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งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร
 (Computer System & Infrastructure Networking)

	 เมื่อวันที่	 21	 เมษายน	 พ.ศ.	 2559	 	 งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร	 ได้ทำการเปลี่ยน	

แบตเตอรี่	 UPS	 (เครื่องสำรองไฟ)	 จำนวน	 240	 ก้อน					

เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า	 ภายในห้อง	

Data	Center	ให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น

	 เมื่อวันที่	 21	 เมษายน	 พ.ศ.	 2559 งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร	 ให้การต้อนรับ	

รศ.ดร.	 เจริญศรี	 มิตรภานนท์	 คณบดีคณะเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร	(ICT)	และนักศึกษาของคณะฯ	

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกองเทคโนโลยี 

สารสนเทศ	 ซึ่งบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และ 

เครือข่ายสื่อสารได้นำชมห้อง	 Data	 Center	 และได้ 

อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของอุปกรณ ์

ต่างๆ		แก่คณะที่มาดูงานในครั้งนี้

	 วันที่	 26-27	 เมษายน	 พ.ศ.	 2559 งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร	 ได้ดำเนินการย้าย	

Server	 ที่ให้บริการระบบ	 Server	 Dr-Site	 เพื่อจัดตั้ง	

Site	สำรอง
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กิจกรรมของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) 

งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Development and Administration)

	 วันที่	24	–	25	พฤษภาคม		พ.ศ.	2559 งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร	 ได้ทำการปรับปรุง	

สาย	Fiber	Optic	และเชื่อมต่อระบบ	Fiber	Optic	ที ่

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เพื่อให้สามารถใช้งาน	 Internet 

บริเวณดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น

	 วันที่	 17	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2559 งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร	 จัดอบรมให้ความรู ้

เกี่ยวกับระบบการทำงานของห้อง	 DATA	 CENTER	 

ซึ่งประกอบด้วย	 ระบบดับเพลิง	 ระบบเครื่องกำเนิด 

ไฟฟ้า	และระบบทำความเย็น	ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทำงาน	 และพัฒนาความสามารถของ 

บุคลากรของทีมในการดูแลรักษาห้อง	DATA	CENTER		

	 เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2559	ทีมงานระบบงาน 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 (MUSIS)	 งานการพัฒนาและ 

บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กองเทคโนโลย ี

สารสนเทศและเจ้าหน้าท่ีงานบริหารเอกสาร	 กองบริหารงาน 

ทั่วไป	 ประชุมร่วมกับบุคลากรด้านงานสารบรรณของ	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้	

งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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สถาบันโภชนาการเข้าศึกษาดูงาน

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) 

	 เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2559	ทีมงานระบบงาน 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 (MUSIS)	 งานการพัฒนาและ 

บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กองเทคโนโลย ี

สารสนเทศ	 ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 

สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล			ศึกษาดูงานระบบ 

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	(ระบบลา)	เพื่อนำไปใช้งาน 

ภายในสถาบันโภชนาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ e-Student

	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2559	 เวลา	 13.00-16.00	 น.	 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ศึกษาดูงานระบบงานการพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และระบบงานนักศึกษา	 	 (e-Student)	 โดยมี	 คุณธีรพันธ์ุ	 วิมลสารวงศ์	 ผู้อำนวยการกอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 คุณมนตรี	 เดวีเลาะ	 หัวหน้างานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ	 ให้การต้อนรับ	 นอกจากนี้คุณธนกฤต	 แต้เจริญกูล	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 ได้แนะนำ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงานนักศึกษา	 (e-Student)	 และงานด้านการพัฒนาและบริหาร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล	ซึ่งในช่วงท้ายเป็นการ

ตอบคำถามต่างๆ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน	และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก
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	 เมื่อวันที่	 	 	 8	 เมษายน	 พ.ศ.	 2559	 ตั้งแต่เวลา	 

9.45	-13.30	น.		IPTV	ถ่ายทอดสดงาน“ศิริราช	อภิวาท 

กตัญญู	 คุณครูผู้ยิ่งใหญ่	 ปีใหม่	 สงกรานต์”ซึ่งจัดขึ้น 

โดยคณะแพทยศาสตร์ศิิริราชพยาบาล	

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่	:

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/41491

IPTV ถ่ายทอดสด 
ศิริราช อภิวาทกตัญญู ครูคุณยิ่งใหญ่ ปีใหม่สงกรานต์

งานพัฒนาสื่อผสม & งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ
 (Multimedia Development) & (IT Strategy & Service)

IPTV ถ่ายทอดสดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2559 
“ครอบครัวสามวัย สืบทอดวิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

							เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	เวลา	09.00	–	12.00	น. 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนขอความอนุเคราะห์ 

ใช้งานระบบ	 Telepresence	 ที่ห้องประชุม	 523	

สำนักงานอธิการบดี		เพื่อประชุมทางไกลไปยัง	ปลายทาง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 
ใช้งานระบบ Telepresence เพื่อประชุมทางไกล กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 พ.ศ.	 2559	 ตั้งแต่เวลา	 

9.30	-11.30	น.		IPTV	ถ่ายทอดสดงานวันผู้สูงอายุและ 

วันครอบครัว	ประจำปี	2559	“ครอบครัวสามวัย	สืบทอด 

วิถีไทย	 เทิดไท้องค์ราชัน”	 ซึ่งภายในงานมีการแสดง 

สืบสานวัฒนธรรมไทยจากผู้สูงอายุวัย	จัดขึ้นโดยสถาบัน 

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่	:

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/41477
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	 เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	เวลา	09.00–16.30	น. 

งานพฒันาสือ่ผสม	ไดจ้ดัอบรมโครงการ	IT	Training	ครัง้ที	่

24	หลักสูตร	Adobe	Photoshop	CS6	For	Graphic	

Designer	 ณ	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 (LAB101)	 

ชั้น	1	สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

IT Training ครั้งที่ 24 
หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 For Graphic Designer

	 วันศุกร์ที่	29	เมษายน	2559	เวลา	9.00-12.00	น.	 

งานพัฒนาส่ือผสมให้บริการระบบภาพ-เสียง	 แก่กองคลัง 

เพื่ออบรมการใช้รายงาน	MU-ERP	:	Module	CO

ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	101	

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพัฒนาสื่อผสม ให้บริการระบบภาพ-เสียง 
อบรมการใช้รายงาน MU-ERP : Module CO

จัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X 7.2.1

	 วันที่	28	เมษายน		2559		เวลา	8.30	-16.30	น. 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การใช้ 

งานโปรแกรม	 EndNote	 X	 7.2.1	 สำหรับการจัดการ 

บรรณานุกรม	 ให้กับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

มหิดล	 	 	 ซึ่งมี	 คุณธีรพันธุ์	 วิมลสาระวงค์ผู้อำนวยการ 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเปิดการอบรม 

และ		อ.จิรวัฒน์	พรหมพร		เป็นวิทยากรผู้สอน



41MUIT News

OFFICE OF THE PRESIDENT Mu
กอง IT ร่วมกิจกรรม 

OP อาสา พัฒนาพื้นป่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

	 เมื่อวันที่	 12	 พฤษภาคม	 2559	 เวลา	 9.30	 น.	

บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร่วมกับบุคลากรของ

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	เข้าร่วมกิจกรรม	

“OP	 อาสาพัฒนาพื้นป่ามหาวิทยาลัยมหิดล	 วิทยาเขต 

กาญจนบุรี”	ณ	อาคารอเนกประสงค์วิมานดิน	มหาวิทยาลัย 

มหิดล	 วิทยาเขตกาญจนบุรี	 โดยมี	 	 รองศาสตราจารย ์

นายแพทย์ธันย์	สุภัทรพันธุ์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 

บุคคล	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เชิญโชค	ศรขวัญ	รองอธิการบดี	ฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี	

กล่าวต้อนรับ	 ซึ่งกิจกรรม	 “OP	 อาสาพัฒนาพื้นป่า 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 วิทยาเขตกาญจนบุรี”	 มีกิจกรรม 

ท่ีน่าสนใจมากมาย	เช่น	การบรรยายการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		กิจกรรมการปลูกต้นไม้สร้าง 

แนวกันไฟป่า	การทำฝายชะลอน้ำ	ฯลฯ

IPTV ถ่ายทอดสด
สัปดาห์ปฏิบัติธรรมศิริราช เนื่องในวันวิสาขบูชา

	 วันที่	 16-17	 พฤษภาคม	 2559	 เวลา	 12.15.	

-13.30	 IPTV	 ถ่ายทอดสด	 สัปดาห์ปฏิบัติธรรมศิริราช	

เนื่องในวันวิสาขบูชา	ซึ่งหัวข้อบรรรรยายธรรมะ	มีดังนี้

	 1.อานุภาพความเพียร	

	 2.	วิธีชำระมลทินของชีวิต	

	 3.	วิธีแก้ทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนา	

	 4.สิ้นชาติสิ้นทุกข์		

จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่	:

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/42975
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	 เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2559	เวลา	8.00-16.30	น. 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	ขอความอนุเคราะห์ 

ขอใช้งานระบบ	 Video	 Conferencing	 ด้วยโปรแกรม 

Acuconference	 7	 เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์งาน	 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ของโครงการจัดตั้ง

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	ปฏิบัติงาน	ณ	ศูนย์ 

สันติวิธีจังหวัดชายแดนภาคใต้	จ.ปัตตานี

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ ใช้งานระบบ Video Conferencing

	 เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2559	เวลา	13.30	-16.30	น.	 

IPTV	 ถ่ายทอดสดงาน	 	 ทบทวนการสร้างกรอบคิดไทย 

ศึกษา”Reconceptualising	Thai	Studies

ซึ่งจัดขึ้นโดย	คณะศิลปศาสตร์	ณ	อาคารสิริวิทยา

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่	:

http://multimedia.mahidol/courseware/

IPTV ถ่ายทอดสด 
ทบทวนการสร้างกรอบคิดไทยศึกษา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  เข้าศึกษาาดูงาน ระบบงาน IPTV

 เมื่อวันที่	 6	 มิถุนายนที่	 2559	 กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ(DSI)	 เข้าศึกษาาดูงานระบบงาน	 IPTV		 

งานพัฒนาสื่อผสม	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อศึกษา	

ระบบงานและกระบวนทำงานของ	 IPTV	 เพื่อนำไป 

ใช้งานและพัฒนางานในหน่วยงาน	 โดย	 คุณณัฐพล	

สว่างจิตต์	 หัวหน้างานพัฒนาสื่อผสมและคณะทำงาน 

ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้




