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 มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัการจดัลำดบัวา่เปน็ที ่1 ของประเทศไทย จากการจดัอนัดบั 

ของ Webometrics Ranking Web of Universities 2017 ครั้งล่าสุดที่ประกาศผล 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และได้อันดับ 4  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้อันดับที่ 45 ของทวีปเอเชีย, และได้อันดับที่่ 433 ในระดับโลก

 การจัดอันดับของ Webometrics Ranking Web of Universities นั้นจะ 

ประกาศผลทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ 

การจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ที่ 1 ของประเทศ มาตลอด 3 ปีซ้อน (ตั้งแต่ปี 2015) 

 

 การจัดลำดับ Webometrics เกิดจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ 

ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และในที่สุด Open Acess Initiatives  ซึ่งเป็น 

web publications หรือ electronic publications จะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 

สิ่งตีพิมพ์ชนิดใดๆ ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น 

เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎบนอินเตอร์เน็ต และด ู

จำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบ 

การอ้างอิงตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations 

หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications 

นั้นๆ จากนั้นทำการจัดลำดับ โดยใช้ดัชนี Web Impact Factor (WIF) ซึ่งใช้หลักการ

ที่ดัดแปลงและประยุกต์มาจาก Journal Impact Factor (JIF) ของฐานข้อมูล Thom-

son’s ISI Journal Citation Reports (JCR)
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 หลักเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดในการจัดลำดับ ของ Webometrics Ranking Web of 

Universities จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง แต่ในปัจจุบันจะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
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 จากผลการจัดอันดับในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล 

และยังถือเป็นตัวชี้วัดว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 

และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สายตาประชาคมโลก ซึ่งความสำเร็จ 

ในครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบาย 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของ 

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีรูปแบบและเนื้อหาสอดคล้องตาม 

หลักเกณฑ์สากล โดยเน้นให้ทุกส่วนงานพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งด้วยความร่วมมือ 

จาก คณะ สถาบัน วิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน

พัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานของตนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 มหาวทิยาลยัมหดิล ยงัคงมุง่มัน่ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

ใหด้ยีิง่ขึน้เพราะถอืเปน็หนึง่ในปจัจยัพืน้ฐานของการพฒันาดา้นตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ การพฒันา 

คุณภาพของการศึกษา การเรียนการสอน และการวิจัยในทุกสาขาวิชา ฯลฯ เพื่อให้เป็น 

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก ซึ่งบ่งบอกถึงการเป็น 

ปัญญาของแผ่นดินอย่างแท้จริงสืบต่อไป”
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 ภาพไอโซเมตริก Isometric เป็นภาพสามมิติที่ลักษณะเส้นแนวตั้งจะแสดงด้าน 

ตั้งของวัตถุ ส่วนแนวนอนจะใช้เส้นที่ทํามุม 30 องศา กับแกนนอน และเส้นทุกเส้นในภา

พจะใช้มาตราส่วนเดียวกัน หลักการเขียนภาพไอโซเมตริก ก็คือ เขียนวัตถุรูปแบบกล่อง

สี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยแกนสามแกนทํามุมกัน 120 องศา แกนแรกเขียนในแนวดิ่ง และ

แกนที่เหลือสองแกนเขียนไปทางซ้ายและทางขวา โดยทํามุม 30 องศา กับเส้นแนวนอน    

โดยยกด้านข้างของรูปทั้ง 2 ด้าน ทำมุม 30 องศา

(อ้างอิงจาก http://academic.kus.ku.ac.th/ctech/unit/unit_4.pdf)

 ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าการออกแบบภาพ Icon หรือภาพประกอบต่าง ๆ  ได้นำเทคนิค 

การวาดภาพแบบ Isometric มาใช้ในการออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 

มากขึ้น  เนื่องจากมีความสวยงาม แปลกตา โดยการวาดนั้นขะใช้โปรแกรม Adobe Illus-

trator บางครั้งเราจะเรียกการออกแบบ  Icon หรือภาพประกอบในลักษณะนี้ว่า Flat iso-

metric

ตัวอย่างภาพประกอบประเภท Flat isometric
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ขั้นตอนการสร้างเส้น Isometric

 ขั้นตอนการทำงาน มี 2 ขั้นตอนหลัก ๆ  คือ สร้างเส้น isometric เพื่อใช้งาน และวาดภาพ 

ขั้นตอนการสร้างเส้น Isometric เพื่อใช้เป็นเส้นแนว เส้นนำสายตา ในการวาดภาพ) มีวิธีดังนี้

 เปิดโปรแกรม Adobe Illustrator cc ขึ้นมา จากนั้น สร้างไฟล์ใหม่ เช่น ขนาด A4 

โดยใช้คำสั่ง File > new จากนั้นตั้งค่าต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

 เมื่อ New file ใหม่ขึ้นมาแล้ว ให้ ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องมือ Line Tool ที่ Toolbox จ

ะมีหน้าต่างย่อยขึ้นมาให้เรากำหนดนาดเส้น และทิศทางของเส้น ให้กำหนดเป๋น 90 องศา 

ตามภาพหน้าถัดไป
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 จะได้เส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น จากนั้นให้ลากขยายความยาวของเส้นให้ยาวกว่าหน้าต่าง

การทำงานโดยคลิกที่เครื่องมือ MoveTool แล้วยืดเส้น
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 คลิกขวาที่เส้นที่ยืดความยาวแล้ว เลือก Transfoem > Move ตั้งค่าระยะห่างแล้วกด 

Copy จะได้เส้นตรงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เส้นโดยมีระยะห่างจากเส้นแรกตามที่กำหนดไว้
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 จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + D เพื่อเพิ่มจำนวนเส้นให้มากขึ้น
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 คลิกขวาที่เส้นตรงชุดที่ 1 แล้วเลือกคำสั่ง Transfoem > Rotate
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 เมือ่ Group เสน้ทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัแลว้ ใหย้า้ยชดุเสน้นัน้มาไวต้รงกลางชิน้งาน แลว้ปรบัคา่ 

Opacity ค่าความ ซีดจาง ของชุดเส้น Isometic ให้จางลง จากนั้น Lock Layerไว้ล่างสุด
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 แต่ถ้าต้องการกำหนดให้ ชุดเส้น Isometic ที่สร้างเป็นเส้น Guide เลย ก็ให้ใช้คำสั่ง 

View > Guide > make Guide ตามภาพ

ตัวอย่างการวาดภาพ Flat Isometic

 เมื่อเริ่มวาดภาพ ให้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เหนือเลเยอร์เส้น Isometic เดิม จากนั้นก ็

เลือกเครื่องมือ PenToo สร้างรูปทรงเลขาคณิต ตามแนวเส้น
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ภาพสำเร็จ
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 ด้วยงานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนกลาง 

ในการผลิตวิดีโอในโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนระบบ Mux  ได้มีหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยได้ติดต่อประสานขอใช้บริการการถ่ายทำวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษด้วย green 

screen เพื่อนำไปใช้งานในโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC บนระบบ Mux 

ของมหาวิทยาลัย

 ทางหนว่ยผลติสือ่ออนไลน ์งานพฒันาสือ่ผสม จงึไดด้ำเนนิการทดสอบและจดัอปุกรณ ์

การถ่ายทำวิดีโอด้วยเทคนิค Green Screen ที่ห้องบริการผลิตสื่อพญาไท โดยใช้เทคนิค 

Green Screen คือ การถ่ายวิดีโอวัตถุหรือตัวแบบที่ฉากหลังเป็นสีเขียวทั้งหมด แล้วมา 

เจาะสีเขียวออกทั้งหมดเพื่อไปซ้อนฉากหลัง 

ใหม่ตามที่ต้องการด้วย เทคนิค Chroma Key 

ที่สามารถทำได้ทั้งอุปกรณ์สลับภาพวิดีโอ 

หรือจะเป็นโปรแกรมสลับภาพวิดีโอหรือจะ 

เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก้อได้

 ในที่นี้ได้นำเอาโปรแกรม VMIX เป็น 

โปรแกรมสลับภาพภาพวิดีโอรวมทั้งไฟล์ 

มัลติมีเดียต่างๆมาสลับใช้งานได้ บันทึกวิดีโอได้ 

ถ่ายทอดสดไ ด้ ต้ังตารางออกอากาศไ ด้   

มาใชง้านการถา่ยวดิโีอผูบ้รรยายรายวชิาบนฉากสเีขยีวดว้ยเทคนคิ Green Screen เพือ่ใชง้าน 

เทคนิค Chroma Key  ในการเจาะฉากสีเขียวแล้วซ้อนตัวผู้บรรยายรายวิชาบนฉากหลัง 

ไฟล์  Powerpoint  โดยระหว่างการถ่ายทำผู้บรรยายสามารถมองจอมอนิเตอร์ที่แสดงภาพ 

ตวัผูบ้รรยายรายวชิาบนฉากหลงัไฟลพ์าวเวอรพ์อยทไ์ดแ้บบเรยีลไทล ์ทำใหก้ารเคลือ่นไหวของ 

ผูบ้รรยายวชิามคีวามตอ่เนือ่งไมต่ดิขดัเวลาถา่ยทำ       อกีทัง้สามารถมอง เนือ้หารายวชิาทีส่อน 

จากไฟล์  Powerpoint ได้อีกด้วย
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 ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการถ่ายทำการผลิตวิดีโอการเรียนสอน  

 เพราะเมื่อบันทึกวิดีโอผู้บรรยายรายวิชาเสร็จก็สามารถตัดต่อ

วิดีโอและแปลงเป็นไฟล์วิดีโอได้ทันทีแล้วอัพโหลดขึ้นเว็บ 

youtube ให้ นศ.ได้รับชมได้ทันทีภายใน 1 วัน   ถ้าหากใช้โปรแกรม

ตัดต่อวิดีโอนั้น ต้องถ่ายทำวิดีโอผู้บรรยายรายวิชากับฉากสีเขียวมาก่อน 

จากนั้น จึงนำมาเจาะฉากสีเขียวออกภายหลัง แล้วค่อยใส่ภาพไฟล์  Power 

point ให้ตรงตามเนื้อหารายวิชาที่ผู้บรรยายพูด อาจทำให้ขั้นตอนการผลิต

วิดีโอการเรียนสอนใช้เวลานาน 

 ดังนั้นทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องบริการผลิตสื่อ

เป็นสถานที่ให้บริการงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้านสื่อวิดีโอ 

การให้บริการผลิตไฟล์วิดีโอสื่อการเรียนการสอน จะเป็นส่วนสนับสนุนให้

แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ได้มีสถานที่ที่ให้บริการการ

ผลิตวิดีโอแบบปกติ แบบเทคนิค Chroma Key, แบบเทคนิค Virtual Set 

ผ่านโปรแกรม Vmix  เพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 

แบบ SPOC และ แบบ MOOC บนระบบ Mux ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไมต้องใช้สีเขียว?

 เพราะสีเขียวเป็นแม่สีของแสงที่อ่อนที่สุดใน 3 แม่สี RGB (แดง,เขียว 

น้ำเงิน) โดยสีเขียวจะสะท้อนไปบนผิวฉากและเสื้อผ้าหรือบนตัวละครน้อยกว่าสีอื่น 

ทำให้สีไม่เพี้ยนมาก 
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 ในการทำงานของบุคลากรที่ทำงานด้านการออกแบบ สื่อกราฟิกดีไซน์  เรื่องที่เกิดขึ้น 

บ่อย ๆ  ก็คือ คิดไม่ออกว่าจะใช้ Font อะไรดี? ในการออกแบบชิ้นงานให้ดูสวย และรูปแบบ 

Font  เข้า กับงานที่เราได้ออกแบบ และส่วนใหญ่แล้ว ก็มักจะใช้การกดปุ่ม ลูกศร ขึ้น ๆ  ลง ๆ  

เพื่อดู Font ไปเรื่อย ๆ ชอบ Font ไหน ค่อยเลือก ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร  

กว่าจะเจอ Font ที่ถูกใจ

 โปรแกรมดู Font เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การออกแบบง่ายขึ้น  ลดเวลาในการเลือก 

Font ให้สั้นลง ซึ่งโปรแกรม ดู Font นั้นก็มีอยู่มากมายหลายตัว หนึ่งในโปรแกรมดูฟ้อนที่

เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า FontViewOK 

 FontViewOK เป็นโปรแกรมที่มีความน่าสนใจตรงที่ ที่สามารถใช้ดู รูปแบบ font 

ที่มีทั้งหมดในเครื่อง  โดยแสดงชื่อfont  รูปแบบ font ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร  และยัง 

สามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปในช่อง เพื่อทดสอบดูว่า ข้อความเราเมื่อเป็นfont 

นั้นๆ มีหน้าตาเป็นอย่างไร เข้ากับชิ้นงานที่กำลังออกแบบอยู่ไหม และเมื่อเจอฟ้อน 

ที่ถูกใจแล้ว เราก็จำชื่อฟ้อนนั้น แล้วมาเลือกใช้ในโปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photo-

shop, Adobe Illustrator ฯลฯ ได้ทันที  โปแกรม FontViewOK มีขนาดเล็กติดตั้งง่าย 

และสามารถดาน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

Double Click เพื่อติดตั้ง

https://fontviewok.th.uptodown.com/windows
และเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ลงโปรแกรมตามขั้นตอนด้านล่าง
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ลงโปรแกรมตามภาพ

เมื่อลงโปรแกรมแล้วเปิดใช้งานจะเห็นว่าโปรแกรม 
จะแสดงตัวอย่าง Font ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่อง 
มาแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยเราสามารถเลือกรูปแบบ 
Font ที่ชอบ หรือพิมพ์ข้อความลงบนช่องด้านบนเพื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบ Font ได้ด้วย
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 หลังจากที่หลายๆ เว็บเบราเซอร์ ได้ทยอยกันไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ  

Windows XP มาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer, Google Chrome 

และล่าสุด Mozilla Firefox ได้ประกาศออกรุ่นสุดท้ายที่จะรองรับ Windows XP แล้ว 

ซึ่งทางบริษัท Mozilla ทำการอัพเดทเว็บเบราเซอร์ 

Firefox เวอร์ชัน 52 ที่จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะ 

รองรับระบบปฏิบัติการไม่เพียงแค่ Windows XP 

เท่านั้น ยังรวมไปถึง Windows Vista ด้วย โดยที่

ทั้งสองระบบปฏิบัติการจะยังคงได้รับการอัพเดทด้า

นความปลอดภัย แต่จะไม่ได้รับการอัพเดทฟีเจอร์ใ

หม่ๆ  

  พร้อมกันนี้ Mozilla Firefox เวอร์ชัน 52 

จะไม่สนับสนุนปลั๊กอินแบบ NPAPI อีกต่อไป 

โดยปลั๊กอินที่ใช้ NPAPI เช่น Java, Silverlight, 

หรอื Acrobat จะไมส่ามารถใชง้านได ้ยกเวน้เพยีงแค่ 

ปลั๊กอิน Flash เท่านั้นที่ยังสามารถใช้ได้ตามปก

ติ แต่อย่างไรก็ตาม Mozilla Firefox เวอร์ชันนี้จะ 

มีรุ่นพิเศษที่เรียกว่ารุ่น ESR (Extended Support Release) ที่ยังคงเปิดให้ใช้งาน 

ปลั๊กอินแบบ NPAPI ได้ต่อไป แต่ที่เป็นไฮไลท์ของเจ้า Mozilla Firefox เวอร์ชัน 52 นี้คือ 

ฟีเจอร์ที่รองรับ WebAssembly ที่เปิดให้สามารถพัฒนาแอพที่มีความซับซ้อนสูง  และดึ

งเอาประสิทธิภาพของเว็บเบราเซอร์ออกมาได้ดียิ่งขึ้น  ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนา 

สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันให้มีคุณภาพสูง ที่จะสามารถทำงานบนเว็บเบราเซอร์ได้
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 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทีมงานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้ง 

อุปกรณ์ PoE (อุปกรณ์จัดการระบบไฟ สำหรับอุปกร์ 

ส่งสัญญาณ WiFi) ที่ตึก OPD ใหม่ (ตึกผู้ป่วยนอก) 

โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ 

MU-WiFi ให้สามารถใช้งาน ที่ชั้น 2 ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการ

ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

 วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทีมงานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ได้ดำเนินการแก้ไข 

ปัญหาสัญญาณ MU-WiFi ที่ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 

โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจาก สัญญาณ MU-WiFi   

restart บ่อยครั้ง โดยทางทีมระบบคอมพิวเตอร์และ 

เครือข่ายสื่อสารได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์กระจาย 

สัญญาณไวร์เลสหรือ Access Point ตัวใหม่ สัญญาณ 

MU-WiFi จึงสามารถใช้ได้เป็นปกติ

งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
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 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกิจกรรม “ชวนกันขยับ 

= ออกกำลังกาย” ของสำนักงานอธิการบดี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

 กิจกรรม“ชวนกันขยับ = ออกกำลังกาย” จัดขึ้นตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีและคณะ 

รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงาน เสริมสร้างสุขภาพ 

ให้แข็งแรง ลดภาวะความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่ม 

บุคลากร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ  

บริเวณสนามหญ้าระหว่างอาคารสำนักงานอธิการบดีและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา

บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกิจกรรม
“ชวนกันขยับ = ออกกำลังกาย”

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 34 

 เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รองอธิการบดีฝ่าย 

สารสนเทศ และ คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมตัวแทน 

บุคลากรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบน 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA) “ที่จัดขึ้น ณ  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ทีมงานงานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอการพัฒนาโปรแกรมโครงการขยะรีไซเคิล 

ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคเอกชน(บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด)  ในการจัดทำ 

โครงการขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ 

ชุมชน หรือโรงเรียนอื่นๆ ได้มีแนวทางในการดำเนินการ รวมถึงสร้างวินัยการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 

การคัดแยกขยะให้กับเยาวชน ซึ่งจะสอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอ
การพัฒนาโปรแกรมโครงการขยะรีไซเคิล 

  วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2560 ทีมงานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร เข้าร่วม 

การอบรม ในหัวข้อAwareness for Risk Manage-

ment Training and workshop   เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้มีมาตรฐานในระดับสากล งานอบรมจัดขึ้นที่ ห้อง 

ประชุม 616 อาคารศรีวรินทิรา ชั้น 6 และ 

ห้องประชุมชีวเคมี1 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 9  

โรงพยาบาลศิริราช

บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ
Awareness for Risk Management Training and workshop 
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 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ฝ่ายพัฒนาสื่อผสม 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมโครงการ IT Training หลักสูตร การใช้งานระบบ Mahidol 

Personal Web  โดยมีคุณณัฐพล สว่างจิตต์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB101) ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม IT-Training
หลักสูตรการใช้งานระบบ Mahidol Personal Web

 วันที่ 23 มีนาคม  พ.ศ.2560 ทีมงานพัฒนา 

และบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 

ท่าน   ได้เข้าร่วมการอบรมระบบ SQL Server 2016

(ระบบจัดการฐานข้อมูลพัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์) 

เพื่อนำความรู้มาพัฒนางานด้านบริหารระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิท

ธิภาพยิ่งขึ้น โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคาร 

ซีอาร์ซีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้าร่วมการอบรม ระบบ SQL Server 2016
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 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น ทีมงาน IPTV งานพัฒนาสื่อผสม 

ได้ดำเนินการถ่ายทอดสด การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้“EdPEx Share & Learn from Good 

Practices”จัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี  วิทยากรในงานเสวนาในครั้งนี้ได้แก่  

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี 

สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

IPTV ถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 วันพุธที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 14.00-16.00 ทีมงาน IPTV งานพัฒนาสื่อผสม 

ได้ดำเนินการถ่ายทอดสด โครงการ Pearls in medical education ประจำปี 2560 

ในหัวข้อ นักศึกษาแพทย์และอาจารย์ กับการสื่อสารที่เบิกบาน หรือร้าวรานในจิตใจ สื่อสาร 

อย่างไรให้ใจสู่ใจ จัดข้ึนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยากรในงานได้แก่ รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทีมงาน IPTV ถ่ายทอดสดจาก 

ห้องสัมมนา A201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ท่ี  https://iptv.mahidol.ac.th/69890

กิจกรรมการถ่ายทอดสด IPTV 
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 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 เวลา 9.45-11.00 น. ทีมงาน IPTV งานพัฒนาสื่อผสม 

ได้ดำเนินการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว โครงการ “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ – 

ศิริราช” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือระดมทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพ่ือผู้ป่วยด้อยโอกาส 

โรงพยาบาลศิริราช โดยทีมงาน IPTV ถ่ายทอดสดจาก โรงพยาบาลศิริราช

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ท่ี  https://iptv.mahidol.ac.th/69890

ขอบคุณภาพจาก https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news60/run_sirirag/run1.JPG




