คู่มือการตรวจสอบคุณภาพ
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คไป
ยังระบบ Microsoft Teams
คู่มือการตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คไปยัง
ระบบ Microsoft Teams

แบบฟอร์มการให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ซ่อมครุภัณฑ์
สําหรับหน่วยงานภายใน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Did
you
Know…
***
ช่อง
สัญญาณ WIFI RMUTL ที่ให้
บริการ ***
Did you Know…

*** ช่องสัญญาณ WIFI RMUTL ที่ให้บริการ ***

คู่มือการเชื่อมต่อระบบ
VPN
คู่มือการเชื่อมต่อระบบ
VPN
โดยแยกไปตามระบบปฏิบัติการ
ครับ
คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สําหรับ
๊กที่นี่
คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สําหรับ

Windows 7

คลิ

Windows 10

คลิ

๊กที่นี่
คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สําหรับ
MAC OSX
๊กที่นี่
คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สําหรับ Iphone/Ipad
๊กที่นี่
คู่มือการเชื่อมต่อ VPN
สําหรับ
Android
๊กที่นี่
หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการใช้บริการ

คลิ
คลิ
คลิ

(เบื้อง

ต้น) ติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา โทร 053921444
ต่อ 1678
ฯ ครับ

หรือติดต่อไปที่ FanPage ของสํานักวิทยบริการ

วันทดสอบการใช้งาน IPv6
หรือ เรียกว่า World IPv6
day
อ้างถึงจดหมายเวียนจาก Uninet

เรียนสมาชิก UniNet
จากงานสัมมนาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 “ปัจจุบันและ
อนาคตเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) และ
การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ IPv6”
ที่ผ่านมา อาจจะมีหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน
เนื่องด้วย IP ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็น IPv4
ได้ใกล้หมดแล้ว
และหากเราต้องการขยายเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตคงจะไม่มี IPv4 ให้เพิ่มอีกแล้ว ดังนั้น
จึงเป็นเหตุผลหลักที่เราจําเป็นเปลี่ยนไปใช้ IP รุ่น
ที่ 6 (IPv6) และทุกส่วนของอินเตอร์เน็ตทั่วโลกจะต้อง
เปลี่ยนไปใช้ IPv6 โดยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นลักษณะค่อยๆ
เปลี่ยนคือ จะใช้หมายเลข IPv4 และ IPv6 ควบคู่กันไป
ระยะหนึ่ง และต่อไปจะคงจะเหลือเพียง IPv6 อย่างเดียว
จากเหตุในขั้นต้นนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ
ปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 จึงมีองค์กรที่เกี่ยวกับ
การจัดสรร IP อินเทอร์เน็ต ได้กําหนดให้วันที่ 8
มิถุนายน 2554 (0:00 GMT- 24:00 GMT, ตรงกับเวลาประเทศไทย
7.00 8 มิ.ย. 54 – 7.00 9 มิ.ย. 54 )เป็นวันทดสอบการ
ใช้งาน
IPv6 หรือ เรียกว่า World IPv6 day
http://www.worldipv6day.org/

ผู้ให้บริการ
ระดับโลกหลายๆ ผู้ให้บริการเข้าร่วมทดสอบ IPv6 ด้วย
เช่น google, facebook, youtube เป็นต้น สิ่งที่จะเกิด

ขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. คือ Web ของผู้ให้บริการเหล่า
นั้นจะมีทั้ง IPv4 และ IPv6 จากเดิมที่มีเฉพาะ IPv4
อย่างเดียว
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.worldipv6day.org/participants/
การทํางานของระบบเมื่อผู้ใช้เรียก Web ที่เป็น IPv6
ในทางเทคนิคแล้ว
เมื่อผู้ใช้เรียกใช้งาน
Web
(คอมพิวเตอร์ปลายทาง) ที่มีทั้ง IPv4 และ IPv6
คอมพิวเตอร์ต้นทางของผู้ใช้จะตรวจสอบว่ามี IPv6 บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางหรือไม่
กรณีที่ 1.
มีเฉพาะ IPv4 ไม่มี IPv6 กรณีนี้
คอมพิวเตอร์ต้นทางจะติดต่อกับคอมพิวเตอร์ปลายทาง ด้วย
IPv4
กรณีที่ 2. มีทั้ง IPv4 และ IPv6 แบบ native กรณีนี้
คอมพิวเตอร์ต้นทางจะติดต่อกับคอมพิวเตอร์ปลายทางด้วย
IPv6 ก่อน หากติดต่อด้วย IPv6 ไม่ได้ (ค่า timeout ประ
มาณ 30-60 วินาที) จะเปลี่ยนเป็น IPv4
กรณีที่ 3. มี IPv4 แต่มี IPv6 แบบ 6to4

กรณีนี้(จาก

การทดลองส่วนตัว)
คอมพิวเตอร์ต้นทางจะติดต่อกับ
คอมพิวเตอร์ปลายทางด้วย IPv4
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ

วันนั้นคือ

ผู้ใช้เรียก

เว็บที่เป็น IPv6 แล้ว(เช่น google, youtube) แล้วข้อมูล
จากเว็บนั้นๆจะเข้ามาช้า หรือไม่มาเลย
การเตรียมความพร้อมและการทดสอบ
ทุกท่านสามารถทดสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งาน
อยู่มี IPv6 หรือไม่
1. เรียกไปยังเว็บ http://www.kame.net หากเห็นภาพเต่า
กระดิกได้แสดงว่าใช้งาน IPv6 อยู่
2. เรียกไปยังเว็บ http://ipv6-test.com/ เว็บนี้จะบอก
ว่าการเชื่อมต่อแบบ IPv6 หรือ IPv4
และรายงานว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกไปมี IPv6 หรือไม่ (เป็นได้
ว่าคอมพิวเตอร์ต้นทางมีทั้ง IPv4 และ IPv6 แต่เลือกการ
เชื่อมต่อเป็นแบบ IPv4)
3. เรียกไปยัง ipv6.google.com
3.1
ถ้าเรียกไม่ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง

ไม่รองรับ IPv6
(เป็น IPv4 เท่านั้น)
3.2 ถ้าเรียกได้ (ไม่ว่าจะเร็วติดมือหรือช้า) แสดง
ว่าคอมพิวเตอร์ต้นทางเป็น IPv6
3.2.1 ให้ดูการทดสอบข้อ 2 ถ้าข้อมูลระบุว่าเป็น
IPv6 แบบ native ก็พอจะสบายใจว่าวันที่ 8 มิ.ย. อาจ
จะไม่มีปัญหา
3.2.2 ถ้าการทดสอบข้อ 2 ระบุว่าเป็น IPv6 แบบ 6to4
ก็ให้ทําใจว่าวันที่ 8 มิ.ย. อาจจะมีปัญหา
เนื่องจากอุปกรณ์ 6to4 gateway เกิด overload ในวันนั้น
อ้างอิงข้อมูลจากบทความของคุณชยา ลิ้มจิตติ

ระบบบริหารจัดการเครือ
ข่ายอัจฉริยะ (INMS)
โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่าย
อัจฉริยะ (INMS) ประกอบด้วยซอฟแวร์ 3
ตัวหลัก ๆ ดังนี้

NetHAM Network Health Analysis and Monitoring ต้นแบบ
ระบบตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ์เครือข่าย
และบริการ
NtopViewer
ต้นแบบระบบตรวจจับและวิเคราะห์ปริมาณ
การใช้งาน
และพฤติกรรมการใช้งานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
BaCon Bandwidth Controller ต้นแบบระบบจัดการ
bandwidth ที่สามารถควบคุมการใช้ bandwidth ของผู้

ใช้
ตอนนี้ก็พัฒนาไปถึงเวอร์ชั่น

2.1.0

แล้วนะครับ

เมื่อก่อนผมก็เคยเข้าร่วมการอบรมไปครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ตอนนั้น ยังต้องพัฒนาอีกเยอะ เลยไม่ได้นํามาใช้
แต่เดี๋ยวนี้
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและรายละเอียด
อื่น ๆ ไปเยอะพอสมควร ก็เลยคิดที่จะนํามาใช้ตรวจ
สอบ Server Service บ้าง
มีตัวให้ทดสอบการใช้งานด้วยนะครับ

สนใจลองทดสอบ

เล่นได้ที่นี่ NetHAM Live Demo
เว็บไซต์ผู้พัฒนา http://inms.in.th/portal/
หรือติดตามผ่านทาง facebook ก็ได้นะครับ

WUNCA ครั้งที่ 21 ระหว่าง
วันที่ 13-16 มกราคม 2553
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน
WUNCA ครั้งที่ 21 และ CIT2010
ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสารสนเทศจันทรบุรี จ.จันทบุรี
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

การปราบปรามการใช้
ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เจ้า
หน้าที่ตํารวจภายใต้ชุดปราบปรามของกองบังคับการปราบ
ปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะ
ดําเนินการปราบปรามการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อัน
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวด
โครงการ “ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ปีที่
2” ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อกองบังคับการปราบปราม
การ กระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอ
ศ.) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่ง
ชาติ ได้ออกจดหมายประชาสัมพันธ์ 20,000 ฉบับ คลิ๊กด
ูที่นี่ ไปยังสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้านในภาค
ธุรกิจทั่ว ประเทศ เพื่อป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการ “ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ ปีที่ 2” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภาย
ใต้โครงการนี้ ตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ในภาคธุรกิจลงอย่างต่อ
เนื่องจากโครงการเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว
โครงการ “ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ปีที่
2”
เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
โดยมีกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการกระ
ทําความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริม
สร้าง ความรู้ความเข้าใจ ต่อประชาชน ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และกฏหมายที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ

การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
นอกจากจะเป็นการ
กระทําผิดกฎหมาย และมีโทษอาญาแล้ว ยังอาจก่อให้เกิด
ความ เสียหายต่อธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดก
ฏหมาย และความเสียหายต่อธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อสอบ
ถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย ได้ที่ 0-2685-1220
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stop.in.th

ประกาศยกเลิกการให้บริการ
Bittorrent
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
เปิดให้มีการใช้งานระบบ Bittorrent มาระยะ
เวลาหนึ่ง
ตามคําร้องขอของสมาชิกผู้ใช้
บริการบางท่าน ที่มีความประสงค์จะใช้งาน
Bittorrent เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
การศึกษา
โดยมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันจํานวน
มาก จึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน
แต่ขณะนี้ สมาชิกผู้ใช้บริการส่วนมาก ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีของ Bittorrent เพื่อการศึกษา แต่กลับใช้เพื่อ
ความบันเทิงส่วนบุคคล
บ่อยครั้งที่มีการกระทําที่
ละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้ผลิตผู้พัฒนาทั้งไทยและต่าง
ประเทศ
จนมีการร้องเรียนเข้ามาบ่อยครั้ง ซึ่งส่ง
ผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ (และ มทร.ทั้งหมด
ที่เชื่อมโยงด้วยกัน) เป็นอย่างมาก ดังนั้น สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอปิดการใช้งาน
ระบบ Bittorrent เป็นการถาวร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จดหมายร้อยเรียน เรื่อง CALL OF DUTY 4
Date: Wed, 24 Jun 2009 12:12:42 +0700
Subject: Fwd: Notice ID: 290-2240761 Activision Foreign
Notice
To: helpdesk_network@mail.rmutt.ac.th
From: wuttipol@rmutt.ac.th
CC: noc@arit.rmutt.ac.th
—– Original Message —–
At 2009-06-24 04:14:27
From: activision-no-reply@copyright-compliance.com
To: wuttipol@rmutt.ac.th
—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–
Hash: SHA1
Mark Ishikawa
BayTSP.com Inc.
PO Box 1314 – Los Gatos, CA 95031
Phone:: 408-341-2300 fax:: 408-341-2399
activision@copyright-compliance.com
E-mail:

mailto:activision@copyright-

compliance.com?subject=RE%3A%20Notice%20ID%3A%20290%2D2240761
%20Activision%20Foreign%20Notice
23 Jun 2009 21:09:50 GMT
ISP: Rajamangala Institute of Technology
BayTSP Reference Number: 290-2240761
IP Address: 203.158.160.9
Date of Infringement: 22 Jun 2009 09:43:50 GMT
Dear Rajamangala Institute of Technology:
BayTSP represents the intellectual property interests of
Activision that publish interactive games for video game
consoles, personal computers, handheld devices and the
Internet
in the United States and in other countries.

BayTSP is authorized to act on behalf of Activision whose
copyright and other intellectual property rights it believes
to be infringed as described herein.
BayTSP is providing this letter of notification to make
Rajamangala Institute of Technology aware that the IP Address
identified below is using the services and systems of
Rajamangala Institute of Technology to infringe the exclusive
copyright and other rights of one or more Activison works.
This notice is addressed to you as the agent designated by
Rajamangala Institute of Technology to receive notifications
of claimed infringement.
Through the Berne Convention and other international treaties
covering intellectual property rights, BayTSP believes that
its members\’ rights in such entertainment software products
are entitled to the full protection of the intellectual
property law as well as other relevant laws of your country.
Based on the information at its disposal on 22 Jun 2009
09:43:50 GMT, BayTSP has a good faith belief that the
subscriber using the IP address 203.158.160.9 is infringing
the copyright rights of one or more Activision works by
copying and distributing unauthorized copies of game products
(through peer-to-peer or similar software/services), in
violation of applicable copyright laws, through internet
access that Rajamangala Institute of Technology provides
directly to the 203.158.160.9 or through a downstream
provider that purchases this access for 203.158.160.9. The
copyrighted works that have been infringed include but are
not limited to:
Title: Call of Duty 4: Modern Warfare
Notice ID: 2240761
Infringement Source: BitTorrent
Infringement Timestamp: 22 Jun 2009 09:43:50 GMT
Infringement Last Documented: 23 Jun 2009 05:37:04 GMT
Infringer Username:

Infringing Filename: CALL OF DUTY 4 – Modern Warfare PC –
DVD-DL + kEy + 1.5 Patch + NoCd Patch + Game Mods _by
BIGpol666
Infringing Filesize: 6874576996
Infringer IP Address: 203.158.160.9
Infringer DNS Name:
Infringer Port ID: 43648
The unauthorized copies of game product are listed and/or
identified thereon by their titles or variations thereof,
game-related listings/references/descriptions, or depictions
of game-related artwork. Such copies, titles, game-related
listings/references/descriptions, depictions, and material
that is the subject of infringing activities are hereinafter
referred to as \”Infringing Material.\”
Given this infringing activity by 203.158.160.9, BayTSP urges
Rajamangala Institute of Technology to cooperate with its
efforts to protect the intellectual property rights of its
members companies and immediately do the following:
1. Notify the account holder of the Infringing Material.
2. Remove, or disable access to, the Infringing Material
detailed above.
3. Take appropriate action against the account holder under
your Abuse Policy/Terms of Service Agreement, including
termination of a repeat offender.
Please inform us whether you will remove or disable access to
the Infringing Material as requested. Rajamangala Institute
of Technology or the account holder may contact BayTSP at the
above-listed contact details, with email preferred. Please
include the above-noted Reference Number in the subject line
of all email correspondence.
Thank you for your cooperation and prompt response in this
matter.
Sincerely,

Mark Ishikawa
BayTSP.com Inc.
PO Box 1314 – Los Gatos, CA 95031
Phone:: 408-341-2300 fax:: 408-341-2399
– —Start ACNS XML
2240761
Open
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Mark Ishikawa,
P.O. Box 1314, Los Gatos, California 95031
(408) 341-2300,(408) 341-2399
activision@copyright-compliance.com
Rajamangala Institute of Technology
wuttipol@rmutt.ac.th
2009-06-23T05:37:04.000Z
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Call of Duty 4: Modern Warfare
CALL OF DUTY 4 – Modern Warfare PC – DVD-DL + kEy + 1.5 Patch
+ NoCd Patch + Game Mods _by BIGpol666
6874576996
http://tpb.tracker.thepiratebay.org/announce
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เพิ่มระบบการเรียกใช้งาน
โฮสติงค์
ให้สามารถใช้
www ได้
สํานักวิทยบริการฯ ได้ทําการสร้าง Alias Name
สําหรับผู้ใช้บริการเว็บโฮสติงค์ ของ มทร.
ล้านนา

จากเดิมที่เคยเรียกชื่อเป็น
http://uname.rmutl.ac.th
ก็จะสามารถเรียกใช้
http://www.uname.rmutl.ac.th ได้เช่นกัน
ทดสอบกับ
http://arit.rmutl.ac.th และ http://www.arit.rmutl.ac.th ก็
จะสามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกัน โดยที่สมาชิกผู้ใช้
บริการไม่ต้องปรับแต่งค่าอะไรเพิ่มเติม
**ส่วนเว็บไซต์ของ มทร.ล้านนา ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
โฮสติงค์ สํานักวิทยบริการฯ จะทยอยปรับปรุงให้จนครบ
ภายหลัง

ไฟล์ โครงการอบรมการพัฒนา
ทักษะด้านไอทีสําหรับผู้
ดูแลสารสนเทศ
สรุปผลประเมินโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาทักษะด้านไอทีสําหรับผู้ดูแลสารสนเทศ วัน
ที่ 2 – 6 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
ฝึกอบรม ชั้น 2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน
เทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ngg_shortcode_0_placeholder
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม จํานวน 21 ท่าน รายละเอียดดัง
นี้
1.
ผลการประเมินจากแบบสอบถามด้วยวิธีเลือก
ตัวเลือก (จํานวน 8 ข้อ 5 ตัวเลือก)

2.
การประเมินจากแบบสอบถามด้วยวิธีกรอกความ
คิดเห็น (จํานวน 3 ข้อ )
2.1
ความคิดเห็นที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุงเพิ่ม
เติมในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้
–

ระยะเวลาในการบรรยายน้อยเกินไป

–
กว่านี้

วิทยากรควรอธิบายอย่างละเอียดและช้า

–
เวลาที่ใช้ในการอบรมแต่ละเรื่อง
ควรใช้เวลามากกว่านี้
–
มากกว่านี้
–
–

ช่วยเพิ่มอุปกรณ์ในการฝึกทดสอบให้

ระยะเวลาในการบรรยายน้อยเกินไป
ปรับปรุงเนื้อหาให้มากกว่านี้ และ

ระยะเวลาในการอบรมน้อยไปหน่อยแต่ละหัวข้อควรใช้เวลา
ให้มากกว่านี้
–
วิทยากรควรมีความพร้อมก่อนสอน การ
จัด present นําเสนอควรเสริมรูปภาพแสดงขั้นตอนเป็น step
–
วิทยากรควรควบคุมชั้นเรียนให้ไป
พร้อม ๆ กัน เพราะบางครั้งพูดเร็วไป ทําไม่ทัน
–
หัวข้อในการอบรมน่าจะมีเวลามากกว่า
นี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
–
2.2

ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
สิ่งที่ท่านพอใจในการอบรมครั้งนี้

–

ละเอียดมากครับ อีกทั้ง lab ก็ ok work

–

การจัดการหลักสูตร

–

วิทยากรมีประสบการณ์และความสามารถ

–
อาหารอร่อย ความรู้ที่ถ่ายทอดให้
สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้
–

บุคลากรสํานักวิทยฯ , สถานที่

–

บุคลากรสํานักวิทยฯ , สถานที่

–
ได้ทราบเนื้อหา และระบบทํางานภายใน
องค์กร และทําความเข้าใจการทํางานแต่ละระบบในองค์กร
2.3

ความคิดเห็นอื่น ๆ

–

Good job

–

ดีแล้วครับ

–
ในครั้งนี้

ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากที่นี่ครับ
ไฟล์ประกอบการอบรม ขนาด 49 MB
รูปภาพระหว่างการอบรม ขนาด 151 MB
ไฟล์ vdo ที่บันทึกในการอบรม
*** ไฟล์กําลังจะเพิ่มให้ครับ

