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รายงานแผนการจัดการความรู้ ส านักคอมพิวเตอร ์ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ประเด็น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ประเด็น  :  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ  1. บุคลากรสายวิชาการสามารถใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 

 
 

ตัวช้ีวัด  1.จ านวนหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือใช้ในการศึกษาผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) 1 หน่วยการเรียนรู้เท่ากับ 5 ชม.การเรียนรู้ 
เท่ากับ 55 หน่วยการเรียนรู้ 
           2.จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ของหน่วยการเรียนรู้บนระบบการเรียนการสอนแบบ TSU MOOC 
           3.จ านวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้บนระบบ TSU MOOC  

  
สนับสนุนประเด็นความท้าทายเชิงกุลยุทธ์ที ่4 : การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ทักษิณ 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  2563 ประเด็น  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1 ก าหนดประ เด็น
ความรู้ 
(Knowledge 
Idenification) 

-นักวิชาการ 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ 

-แต่งตั้ งคณะท างานการจัดการความรู้
ประจ าหน่วยงาน 

สค.63 ค าสั่งที่ 40422563 ลงวันที่ 31 สค.63 

2 ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ
แสวงหาความรู้ 

-นักวิชาการ 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

-ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง สค.63-พค.60 มอบหมายให้บุคลากรไปศึกษาความรู้และน ามา
แลกเปลี่ยน จัดโครงการอบรมต่างๆ และท าเป็น
คูม่ือให้บุคลากรได้เข้าไปเรียนรู้ 

3 การแบ่ งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อาจารย์ -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย TSU 
MOOC ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอ
บั นทึ กการ เ รี ยนการสอน ด้ วย  Cisco 
Webex และการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย 
Google Form 

พย.63 
มค.60 

-มอบหมายผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอน
ออนไลน์บนระบบ TSU MOOC   
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย TSU MOOC 
วันที่ 13 มค.60 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิ พีโอ
บันทึกการเรียนการสอนฯ วันที่ 24 มค.60 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  2563 ประเด็น  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

0 การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู้ 

-นักวิชาการ 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1. จัดท าคุ่มือองค์ความรู้ด้านการเรียน
การสอนออนไลน์ 

มค.-เมย.60  1.คู่มือดาวน์โหลดโปรแกรม Anydesk for PC 
(ส าหรับช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา) 
2.คูม่ือดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Webex 
3.คู่มือการเข้าใช้งาน Cisco Webex (ส าหรับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 
0.คูม่ือเข้าใช้งานระบบ TSU Mooc  
5.คู่มือการบันทึกการเยนการสอนด้วย Cisco 
Webex 
6.คู่มือการสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google 
form 
7.คูม่ือการเปิดใช้งานบัญชี Webex Meeting 
8.คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC ส าหรับ
อาจารย์ 
9.คู่มือการเข้าสู่ระบบเพ่ือสร้างห้องเรียนและ
ตารางการสอน Schedule 
10.คู่มือขั้นตอนการสร้างห้องเรียนและตาราง
การสอนด้วย Webex Meeting Schedule 
11.คู่มือการขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting 
ใหม่ (กรณีลืมรหัสผ่าน) 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  2563 ประเด็น  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5 การจัดเก็บความรู้
ให้ เป็นระบบและ
การเผยแพร ่

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ - เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

พ.ย.63  เป็นต้น
ไป 

น าเนื้อหาทั้งหมดเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
www.tsu.ac.th/newscovid192 

6 การเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ลงมือปฏิบัติจริง   ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการเป็นผู้ควบคุมการเรียน
การสอนตามรายวิชาต่าง ๆ  

7 ทบทวน
ประเมินผลและ
ปรับปรุง
กระบวนการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
2563 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานผ่านตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน 

   

 









รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

คณะ เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ ผู้ดูแล เบอร์ติดต่อ 
วิทยาเขตสงขลา (074 - 317600) 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นายอนุกูล  ศรีวรรณ น.ส.พิชญา จินดามณี 4402 
นายอนุชา วิปุลากร 4405 

คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวปัทมา ส านักโหนด 
นายธนากฤต แผ่ผล 
นาง มาริสา ปานงาม 

นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ 4400 
นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ 4401 
น.ส.พิชญา จินดามณี 4402 

คณะนิติศาสตร ์ นายอนุชา ขุนแก้ว 
นายธานินทร์ เงินถาวร 

นายสุวรรณ โชติการ 4403 
นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา 4408 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางวรินทร์พร  คามบุตร นายศักดิ์ หนูรินทร์ 4404 
นายอนุชา วิปุลากร 4405 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายไพโรจน์  เอียดเมือง นายศักดิ์ หนูรินทร์ 4404 
นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ 4400 

รายวิชาศึกษาทั่วไป (ฝ่ายวิชาการ) นายอนันต์  ปังหลีเส็น นายสุวรรณ โชติการ 4403 
นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา 4408 
นายอนุชา วิปุลากร 4405 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
(TSU-MDC) 

นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม 
นายกฤชณัท พรหมเสนะ 
นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช 

นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ 4401 
นายศักดิ์ หนูรินทร์ 4404 

วิทยาเขตพัทลุง (074 - 609600) 
คณะวิทยาศาสตร์ นายศรัณย์วิช บุษบา 

กฤษดา สุวรรณการณ์ 
นายวิเชียร ขุนเพชร 
นายกฤษฎา คงหนู 

1124 
1120 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นายจิรวัฒน์ ศรีใหม่ นายวิเชียร ขุนเพชร 
นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว 

1124 
1121 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  นางสาวกวินธิดา  เนียมแกล้ว นายกฤษฎา คงหนู 
นายไชยอุดร ษรเดช 

1120 
1122 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกฤศณพันธ์ จันทร์คง นายวิเชียร ขุนเพชร 
นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว 

1124 
1121 

คณะพยาบาลศาสตร์ ส.อ.ปฏิภาณ เอกเจริญกุล นายกฤษฎา คงหนู 
นายวิเชียร ขุนเพชร 

1120 
1124 

คณะนิติศาสตร ์ นางจิราวรรณ คงเรือง นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว 1121 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นายนฤเบศร์ ซังปาน นายกฤษฎา คงหนู 1120 





























































การตดิตั้ง Anydesk for PC 

1. การ download โปรแกรม เขา้ google พิมพ ์anydesk หรือพิมพ ์url https://anydesk.com/ 

 

2. ท าการโหลดโปรแกรมโดยกดท่ีปุ่ ม Free Download 

 

 

https://anydesk.com/


3. หลงัจาก download จะไดไ้ฟล ์anydesk.exe 

 

4. คลิก๊ซา้ยท่ี AnyDesk.exe จะปรากฏหนา้จอดงันี ้ในกรอบคือ id ท่ีใชแ้จง้ใหผู้ช้ว่ยวิทยากรในการ 

remote เขา้มาท่ีเครื่อง ในการโหลดโปรแกรมครัง้แรกใหท้  าการตดิตัง้ลงเครื่องดว้ย 

 
 

 

Your id 

กดเพื่อตดิตัง้

โปรแกรม 



5. กดตดิตัง้โปรแกรม โดยกดปุ่ ม Accept & Install 

 

6. กด Install และ Get Started 

 
 

 

 

 

1 

2 



7. หลงัจากติดตัง้เสรจ็จะมี shortcut ท่ี Desktop เพ่ือการใชง้านในครัง้ตอ่ไป 

 

 
 

8. เม่ือตอ้งการความชว่ยเหลือใหเ้ปิดโปรแกรมและแจง้ id(ตวัเลข 9 ตวั) ลงใน line 

 
 

 

id 



9. เม่ือผูช้ว่ยวิทยากร remote เขา้มาจะปรากฏหนา้จอดงัรูป ใหก้ด accept 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การบันทึกการสอนด้วย Cisco Webex 

การก าหนดรูปแบบการบันทึกใน Webex Meeting 

1. เข้าเว็บ https://thaksin.webex.com แล้ว Sign In เข้าระบบ จากนั้นคลิกที่เมนู Preferences  

 

2. คลิกหัวข้อ Recording จากนั้นเลือกรูปแบบการบันทึก (Recording layout) ได้แก่ รูปแบบขณะที่มีการ
แชร์สื่อ (When the meeting has shared content) และรูปแบบขณะที่ไม่มีการแชร์สื่อ (When the 
meeting not shared content) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกการตั้งค่า 

 

 

https://thaksin.webex.com/


 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

วิธีการบันทกึการสอน 

วิธีที่ 1 บันทึกอัตโนมัติเมื่อเริ่มชั้นเรียน (Auto Recording) 

 ในการก าหนดให้ Webex Meeting ท าการบันทึกอัตโนมัติเมื่อเราท าการเริ่มชั้นเรียน (Start 
meeting) สามารถก าหนดได้จากขั้นตอนการสร้างห้องเรียนและตารางสอนด้วย Webex Meeting 
Schedule  ( ศึกษาคู่มอืขั้นตอนการสร้างได้ที่ https://www.tsu.ac.th/newscovid19 ) 

 

วิธีที่ 2 บันทึกด้วยตนเองเมื่อเข้าในชั้นเรียนแล้ว 

 ส าหรับวิธีการนี้อาจารย์ผู้สอนไม่ต้องก าหนดค่า Auto Recording ในขั้นตอนการสร้างห้องเรียนและ
ตารางสอนด้วย Webex Meeting Schedule ไว้ก่อน โดยเมื่ออาจารย์และนิสิตเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ก่อนจะเริ่มท าการสอน อาจารย์ผู้สอนสามารถคลิกเริ่มการบันทึกได้จากปุ่มเครื่องมือ Recorder หรือเมนูค าสั่ง 
Meeting > Recorder Settings ในโปรแกรม Webex Meeting ได้โดยตรง โดยสามารถเลือกบันทึกไฟล์ไว้ที่
ระบบ Cloud ของ Cisco Webex หรือบันทึกไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอน 

 

 

 

 

https://www.tsu.ac.th/newscovid19


 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การควบคุมเครื่องมือในการบันทึก (Recorder) 

1. ตั้งค่าต าแหน่งในการจัดเก็บไฟล์บันทึกการสอน สามารถก าหนดได้ที่ปุ่มเครื่องมือ Recorder หรือ เมนู 
Meeting > Recorder Settings 

ปุ่มเครื่องมือ Recorder 

 

1. คลิกปุ่ม Record 

2. คลิกตัวเลอืกใต้ Recorder 

3. คลิกเลอืกต าแหน่งบันทกึไฟล ์

เมนูค าสั่ง Meeting 

 

1. คลิกเมนู Meeting 

2. เลื่อนเม้าสไ์ปที่ Recorder Settings 

3. คลิกเลอืกต าแหน่งบันทกึไฟล ์

 

 Record in cloud ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ที่ระบบ Cloud ของ Cisco Webex เมื่อการสิ้นสุดการบันทึก
หรือ End Meeting ระบบจะท าการสร้างรายการไฟล์บันทึกให้อัตโนมัติ โดยระยะเวลาในการสร้างรายการ
บันทึกจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการบันทึก หากเวลาในการบันทึกนานก็จะใช้เวลาในการสร้างรายการบันทึก
นานตามไปด้วย 

 Record on my computer ถ้าเลือกรายการนี้ระบบจะให้เราก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บไฟล์ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและตั้งชื่อไฟล์ เมื่อสิ้นสุดการบันทึกไฟล์จะถูกสร้างในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
เป็นชนิดไฟล์ MP4 ภายในโฟลเดอร์ที่เราก าหนด 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

2. การเริ่ม การหยุดชั่วคราว การบันทึกต่อและการหยุดบันทึก  

     

 เริ่มบันทึก หยุดบันทึกชั่วคราว เริ่มบันทึกต่อ หยุดบันทึก 

 

 ในระหว่างการบันทึกและหยุดการบันทึกชั่วคราว จะปรากฏสัญลักษณ์แสดงสถานการณ์บันทึกบน
แถบชื่อด้านขวาของโปรแกรม Webex Meeting 

            

 สถานะก าลังบันทึก สถานะหยุดบันทึกช่ัวคราว 

 

 การหยุดบันทึก เมื่อคลิกปุ่ม Stop จะปรากฏกล่องโต้ตอบเพื่อให้ยืนยันการหยุดบันทึก ให้คลิกปุ่ม 
Stop Recording เพ่ือหยุดการบันทึก 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การจัดการไฟล์วิดีโอที่บันทึก 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน (End Meeting) หากก าหนดต าแหน่งจัดเก็บไฟล์บันทึกไว้ในระบบ 
Cloud ของ Cisco Webex อาจารย์สามารถเข้าไปด าเนินการกับไฟล์บันทึกในระบบคลาวด์ได้โดยท าการ 
Sign In เข้าเว็บไซต์ https://thaksin.webex.com คลิกท่ีเมนู Recordings เพ่ือเข้าไปจัดการไฟล์ 

 

เมื่อระบบแสดงหน้า My recorded Meetings หากมีการบันทึกการสอนไว้ระบบจะแสดงรายการบันทึกที่
จัดเก็บไว้ ซึ่งสามารถเลือกแสดงไฟล์บันทึกโดยการคลิกเลือกรายการใต้หัวข้อ My Recorded Meetings 

 

ชื่อไฟล์  วันเวลาที่บันทึก  ความยาว ขนาดไฟล์ ชนิดไฟล์ ปุ่มจัดการ 

 

 

 

https://thaksin.webex.com/


 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

เครื่องมือในการจัดการไฟล์ ประกอบด้วย Download, Share, Edit และ Delete 

 

 

การน าวิดีโอบันทึกการสอนไปใช้งาน 

 หลังจากที่ได้ไฟล์บันทึกการสอนมาแล้ว ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์วิดีโอชนิด MP4 อาจารย์
สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเพ่ือตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก หรือน าไปใช้งานได้เลย ในหลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ 

1. อัพโหลดไฟล์ไว้ใน TSU Mooc แล้วเพ่ิมสื่อชนิด Video file ในรายวิชา (ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกิน 
128 MB) 

2. อัพโหลดไฟล์ไว้ใน Google Drive แล้วแชร์ลิงค์หรือน าลิงค์มาสร้างสื่อชนิด URL ไว้ใน TSU Mooc 
(บัญชี Google ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Mail) มีพ้ืนที่ไม่จ ากัด แต่หากเป็น Gmail ทั่วไปจ ากัดพ้ืนที่
เพียง 15 GB) 

3. อัพโหลดไฟล์ไว้ใน YouTube แล้วแชร์ลิงค์หรือน าลิงค์มาสร้างสื่อชนิด URL ไว้ใน TSU Mooc 
(บัญชี YouTube ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Mail) สามารถจ ากัดผู้ชมที่เป็นผู้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
ทักษิณได้) 
 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form 

การเข้าใช้งาน Google Form ด้วยบัญชีผู้ใช้ของ TSU Mail 

1. เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.tsu.ac.th คลิกที่ TSU-Mail มุมขวาบนของเว็บ หรือเข้า
เว็บไซต์ http://gsuite.tsu.ac.th  

 

 

 

2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้วคลิกปุ่ม Sign in! เพ่ือเข้าระบบ 

 

 

 

 

 

https://www.tsu.ac.th/
http://gsuite.tsu.ac.th/


 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

3. คลิกปุ่ม แอพ Google มุมขวาบน แล้วเลือกแอพ ไดรฟ์ (Drive) 

 

 

การสร้างแบบฟอร์มใหม่ 

เมื่อเข้าแอพไดรฟ์ คลิกท่ีปุ่ม + ใหม่ แล้วเลือก Google ฟอร์ม 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

เมื่อได้ฟอร์มใหม่ พิมพ์ชื่อฟอร์ม ส่วนหัวของฟอร์มและค าอธิบายแบบฟอร์ม 

 

 

การตั้งค่าฟอร์มให้เป็นแบบทดสอบ 

 คลิกท่ีเครื่องมือการตั้งค่า 

 

 คลิกเลือกการตั้งค่า แบบทดสอบ เปิดใช้งาน ท าให้เป็นแบบทดสอบ  

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

 เลือกวิธีการประกาศคะแนน และตัวเลือกที่ผู้ตอบสามารถดูได้ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก 

 

 

การสร้างค าถามและก าหนดรูปแบบค าถาม 

เครื่องมือ 

 เพิ่มค าถาม  เพ่ิมค าถามข้อใหม่ 
 น าเข้าค าถาม  เพ่ิมค าถามหรือข้อสอบจากฟอร์มอ่ืนที่ท าไว้แล้ว 
 เพิ่มช่ือและรายละเอียด  เพ่ิมหัวข้อหรือค าอธิบาย 
 เพิ่มรูปภาพ  เพ่ิมรูปภาพประกอบจากแหล่งต่าง ๆ  
 เพิ่มวิดีโอ  เพ่ิมวิดีโอจาก YouTube 
 เพิ่มส่วน ส าหรับแบ่งค าถามเป็นหลายหน้าหรือแยกหมวดหมู่ 
 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

เก็บข้อมูลนิสิตด้วยค าตอบสั้นๆ (ส าหรับเก็บข้อมูลของนิสิต เช่น รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล) 

 

บังคับให้ต้องตอบ (จ าเป็น) ถ้าก าหนดใช้งาน หากนิสิตไม่พิมพ์ค าตอบจะไม่สามารถส่งค าถามได้ 

ค าถามแบบค าตอบสั้น (ค าถามแบบเติมค าตอบแบบสั้น ๆ) 

 

 ก าหนดคะแนนโดยคลิกที่ปุ่ม เฉลยค าตอบ 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

ค าถามแบบหลายตัวเลือก  

 

 เฉลยค าตอบและก าหนดคะแนน 

 

 

ค าถามแบบส่งไฟล์ค าตอบ (อัพโหลดไฟล์)  

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

 เลือกรูปแบบ อัปโหลดไฟล์ พิมพ์ค าสั่งหรือค าถาม ก าหนดประเภท จ านวนและขนาดของไฟล์  

 

 

การตั้งค่าให้ผู้ตอบต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย E-mail ของมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น 

 คลิกท่ี การตั้งค่า  แล้วก าหนดการตั้งค่าทั่วไป 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การส่งแบบฟอร์มเพื่อใช้งาน 

 ส่งข้อสอบไปทีอี่เมล์ 

 

  

 คัดลอกลิงค์ข้อสอบ เพ่ือส่งข้อความหรือเพ่ิมลิงค์ใน TSU MOOC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การดูผลการตอบและคะแนนสอบ 

 เมื่อมีการส่งค าตอบจะมีตัวเลขแสดงจ านวนผู้ส่งค าตอบหลังหัวข้อ การตอบกลับ 

 

 สามารถแสดงผลการตอบได้ 3 รูปแบบ คือ ข้อมูลสรุป ค าถาม และแยกรายการ เมื่อหมดเวลาท า
ข้อสอบแล้วอาจารย์สามารถปิดการรับค าตอบได้โดยการคลิกปิดตัวเลือก เปิดรับค าตอบ 

 

 

การตรวจค าตอบและให้คะแนนด้วยตนเอง 

 ในการให้คะแนนในกรณีที่ข้อสอบเป็นแบบเติมค าตอบแบบสั้น ๆ ค าตอบบแบบย่อหน้า หรือการอัพ
โหลดไฟล์ค าตอบ อาจารย์สามารถเข้าไปตรวจค าตอบและให้คะแนนด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ การตอบกลับ 
เลือกหัวข้อ แยกรายการ ซึ่งจะแสดงค าตอบแยกเป็นรายบุคคล และให้คะแนนในแต่ละข้อได้ที่มุมขวาบน 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การบันทึกและดาวน์โหลดผลการท าข้อสอบในรูปแบบไฟล์ Spreadsheet 

 หลังจากที่ได้ด าเนินการตรวจค าตอบและให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถสร้างไฟล์ 
Spreadsheet เพ่ือรวบรวมคะแนน โดยคลิกที่ปุ่ม สร้างสเปรตชีท 

 
 
เลือก สร้างสเปรดชีตใหม ่แล้วคลิกท่ีปุ่ม สร้าง 
 

 

สเปรดชีตที่สร้างเสร็จแล้วจะถูกเปิดขึ้นมา 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

คลิกเมนู ไฟล์  >  ดาวน์โหลด > Microsoft Excel (.xlsx)  

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การเปิดใช้งานบัญชี Webex Meeting  

1. เข้าระบบ TSU Mail โดยจะได้รับจดหมายจากผู้ส่งช่ือ Cisco  เรื่อง THAKSIN UNIVERSITY has 
invited you to Cisco Webex …..  

 

 

 

2. คลิกปุ่ม Activate ท่ีอยู่ในเนื้อหาของจดหมายท่ีได้รับ 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Create a new password ให้ท าการก าหนดรหัสผ่านตามรูปแบบท่ีก าหนด คือ 

 ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 

 ต้องมีความยาวไม่เกิน 256 ตัวอัก 

 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

 ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

 ต้องมีสัญลักษณ์พิเศษอย่างน้อย 1 ตัวอัก สัญลักษณ์ท่ีสามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้  ~ ! @ # $ % ^ & * 
( ) - _ = + [ ] { } ; : | , . < > / ? 

 จะต้องไม่เป็นค าท่ีอยู่ในช่ือหรือท่ีอยู่อีเมล์ 

 

เมื่อก าหนดรหัสผ่านได้ตรงตามรูปแบบท่ีก าหนดแล้วจะปรากฏเครื่องหมายถูกหน้าข้อก าหนดท้ังหมด ให้พิมพ์
รหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm new password เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save & Sign in 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

4. เมื่อต้ังรหัสผ่านใหม่ส าเร็จจะท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบและจะแสดงหน้าโปรไฟล์ 

 

 

5. จะได้รับจดหมายจาก Cisco Webex เรื่อง Your password was updated …. 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การลบบัญชี Webex Meeting ท่ีเราได้ลงทะเบียนแบบฟรี 

หมายเหตุ :  

เฉพาะผู้ใช้ที่เคยใช้ TSU Mail ลงทะเบียนใช้งานฟรีก่อนที่จะลงทะเบียนใช้งาน TSU Webex เท่านั้น 
ส าหรับผู้ใช้ที่สามารถ Activate account ได้ตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนนี้  

 

1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์แล้วพิมพ์ URL ไปท่ี https://settings.webex.com พิมพ์ Email address ท่ี
ได้ท าการลงทะเบียนไว้แล้วคลิกปุ่ม Sign In 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://settings.webex.com/


 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

2. คลิกท่ีปุ่ม ... จากนั้นคลิกเลือกเมนู Delete Account ระบบจะท าการ Signed out แล้วให้คลิกปุ่ม OK 

บัญชีของเราจะถูกลบและสามารถใช้ Email address ในการลงทะเบียนกับ TSU Webex Meeting ได้ 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน) 
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การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน) 

1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefoxs เป็นต้น แล้ว
พิมพ์ URL ไปท่ี https://thaksin.webex.com จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Sign In 

 

2. พิมพ์ email address แล้วคลิกปุ่ม Next 

 

 

 

 

https://thaksin.webex.com/


 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน) 
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3. คลิกท่ีข้อความ Forgot password?  ใต้ปุ่ม Sign In 

 

4. ระบบจะท าการส่งรหัสยืนยันเป็นตัวเลข 6 หลัก ไปยัง email address ท่ีได้ระบุไว้ในขั้นตอนท่ี 3 ในช่ือผู้ส่ง
คือ Cisco Webex ช่ือเรื่อง Password Reset  

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน) 
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พิมพ์ตัวเลขท่ีได้รับในอีเมล์และหากตัวเลขถูกต้องระบบจะแสดงหน้าเว็บในการก าหนดรหัสผ่านใหม่ 

 

 

 

 

5. เมื่อเข้าสู่หน้า Create a new password ให้ท าการก าหนดรหัสผ่านตามรูปแบบท่ีก าหนด คือ 

 ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 

 ต้องมีความยาวไม่เกิน 256 ตัวอัก 

 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

 ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

 ต้องมีสัญลักษณ์พิเศษอย่างน้อย 1 ตัวอัก สัญลักษณ์ท่ีสามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้  ~ ! @ # $ % ^ & * 
( ) - _ = + [ ] { } ; : | , . < > / ? 

 จะต้องไม่เป็นค าท่ีอยู่ในช่ือหรือท่ีอยู่อีเมล์ 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน) 
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เมื่อก าหนดรหัสผ่านได้ตรงตามรูปแบบท่ีก าหนดแล้วจะปรากฏเครื่องหมายถูกหน้าข้อก าหนดท้ังหมด ให้พิมพ์
รหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm new password เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save & Sign in 

 

6. เมื่อต้ังรหัสผ่านใหม่ส าเร็จจะท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบและจะแสดงหน้าโปรไฟล์ 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน) 
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และจะได้รับจดหมายจาก Cisco Webex เรื่อง Your password was updated …. 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การเข้าสู่ระบบเพ่ือสร้างห้องเรียนและตารางการสอน (Schedule) 

1. เข้าเว็บไซต์ https://thaksin.webex.com แล้วคลิกท่ีปุ่ม  

 

 

 

2. พิมพ์ Email address ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับส านักคมมพิวเตม์์ จากนั้นคลิกปุ่ม Next 

 

https://thaksin.webex.com/


 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

3. พิมพ์์หัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม Sign In เพ่ืมเข้าสู่์ะบบ 

 

4. เมื่มเข้าสู่์ะบบส าเ์็จ จะเข้าไปยังหน้า Home 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

การสร้างห้องเรียนและก าหนดวันเวลาการสอนด้วย Schedule 

1. จากหน้า Home ให้คลิกท่ีปุ่ม Schedule เพ่ืมเ์ิ่มต้นส์้าง 

 

2. ในหน้า Schedule a Meeting พิมพ์์ายละเมียดห้มงเ์ียนในช่มง Meeting topic เป็น์หัสวิชาและชื่มวิชา
ที่สมน 

 

3. ในช่มง Meeting password ก าหนด์หัสผ่านที่ใช้ในกา์เข้าห้มงเ์ียน (สามา์ถใช้์หัสผ่านที่์ะบบก าหนด
มาให้ ห์ืมก าหนด์หัสผ่านใหม่เมงได้) 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

4. ก าหนดวัน-เวลาที่เ์ิ่มสมน และ์ะยะเวลาในกา์สมน โดยคลิกสัญลักษณ์ > หลังหัวข้ม Date and Time 
เลืมก วัน เวลา และ์ะยะเวลา เส์็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม Done 

 

6. หากต้มงกา์ส์้างตา์างกา์สมนตลมดทั้งภาคกา์ศึกษาให้คลิกท าเค์ื่มงหมายหน้า Recurrence จากนั้น
ก าหนด์ูปแบบกา์ส์้าง เช่น วันศุก์์ขมงทุก ๆ สัปดาห์ ก็ก าหนด Recurrence pattern = Weekly 
Recurrence on Every 1 week(s) และวันจะถูกเลืมกมัตโนมัติจากวันที่ก าหนดเ์ิ่มต้น 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 

5 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

7. ก าหนดวันสิ้นสุดกา์ส์้างตา์างกา์สมน โดยคลิกตัวเลืมก Ending แล้วก าหนดวันที่สิ้นสุดกา์สมน 

 

8. ก าหนดผู้สมน์่วมห์ืมผู้ช่วยสมน ในก์ณีที่มาจา์ย์ด าเนินกา์สมนเพียงคนเดียวสามา์ถข้ามขั้นตมนนี้ไปได้
เลย แต่หากต้มงกา์ใช้ห้มงเ์ียนนี้์่วมกันหลายคน ห์ืมต้มงกา์ให้มีผู้ช่วยสมน สามา์ถก าหนดได้โดยกา์
พิมพ์ Email address ขมงผู้สมน์่วมห์ืมผู้ช่วยสมน (ต้มงเป็น Email address ที่ได้ท ากา์เปิดบัญชี Webex 
กับทางส านักคมมพิวเตม์์แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้ลงทะเบียนจะเป็นเพียงแค่กา์ส่งลิงค์ไปให้เท่านั้น) 

 

คลิกที่สัญลักษณ์หลังชื่มเพ่ืมก าหนดให้ Cohost (สีฟ้า) 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

9. ตั้งค่าให้ปิดไมค์มัตโนมัติเมื่มเข้าห้มงเ์ียน โดยคลิกที่ Show advanced options หัวข้ม Audio 
connection options แล้วคลิกท าเค์ื่มงหมายหน้าตัวเลืมก Always mute attendees when the join 
the meeting 

 

10. ตั้งค่าให้บันทึกวิดีโมขมงห้มงเ์ียนมัตโนมัติเมื่มห้มงเ์ียน Start โดยคลิกที่ Show advanced options 
หัวข้ม Scheduling options แล้วคลิกท าเค์ื่มงหมายหน้าตัวเลืมก Automatically start recording 
when meeting starts 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

11. เมื่มก าหนดค่าต่าง ๆ เส์็จเ์ียบ์้มยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม Schedule เพ่ืมส์้างห้มงเ์ียนและตา์างกา์สมน 

 

 

12. เมื่ม์ะบบท ากา์ส์้างห้มงเ์ียนและตา์างกา์สมนเส์็จเ์ียบ์้มยแล้วจะแสดง์ายละเมียดทั้งหมดที่ส์้าง 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC และ Webex Meeting 

12. คลิกกลับไปยังหน้า Home จะมี์ายกา์ตา์างกา์สมนที่จะถึงแสดงมยู่ใต้หัวข้ม Upcoming Meetings 
และหลัง์ายกา์จะแสดงปุ่ม Start เพ่ืมใช้ในกา์เปิดห้มงเ์ียน 

 



 
 

1 

แผนการจัดการความรู ้ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ประเด็น การส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ 

 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ประเด็น  :  การส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ 
เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ  1. มีระบบการส ารองข้อมูลและกู้คืนระบบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 
 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละความส าเร็จของการส ารองข้อมูลและกู้คืนระบบ (ร้อยละ 95) 
  

สนับสนุนประเด็นความท้าทายเชิงกุลยุทธ์ที ่4 : การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ทักษิณ 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  2563 ประเด็น  การส ารองข้อมูลสารนเทศ 

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1 ก าหนดประ เด็น
ความรู้ 
(Knowledge 
Idenification) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ประจ า
หน่วยงาน 

สค.63 ค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์ที่ 040/2563 
ลงวันที่ 31 ส.ค.2563 
  

2 ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ
แสวงหาความรู้ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง สค.63-พค.64 ศึกษา ทดลอง ปฏบิัติจริง จนได้มาเปน็
คูม่ือ 

3 การแบ่ งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประชุมซักซ้อมการ

ด าเนินงาน 

พย.63 
พย.63 

-ค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์ 
ที ่0014/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย.2563 
-จัดประชุมวันที่ 10 พ.ย.2563 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา  2563 ประเด็น   

ล าดับ ประเด็น บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

4 การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู้ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1. จัดท าคุ่มือองค์ความรู้ด้านการส ารองข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 

พ.ย.63  คูม่ือการ Back up 

5 การจัดเก็บความรู้
ให้ เป็นระบบและ
การเผยแพร ่
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

พ.ย.63  เป็นต้นไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ ส านัก
คอมพิวเตอร์  
www.cc.tsu.ac.th 

6 การเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - จัดท าแผนการส ารองข้อมูลและกู้คืนระบบ 
- ลงมือปฏิบัติจริง  

 แผนส ารองข้อมูลและกู้คืน
ระบบ จัดท าอยู่ในประกาศ 
เ รื่ อ ง  น โยบายและแนว
ปฏิบัติ ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 

7 ทบทวน
ประเมินผลและ
ปรับปรุง
กระบวนการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
2563 

รายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบ E-Sar 

   

 















คู่มือการ Backup 

ประโยชน์ของการ Backup 

การ Backup คือ การคัดลอกหรือส าเนาข้อมูลต้นฉบับออกเป็นหลายๆ ชุดเก็บไว้ตามวันเวลาที่ก าหนด เพ่ือ
เวลาข้อมูลต้นฉบับมีปัญหาจนไม่สามารถเรียกใช้งานได้ ไม่ว่าเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายบางส่วน ก็
จะได้น าข้อมูลที่ส าเนาไว้ในแต่ละชุดกลับมาใช้งานได้เกือบเทียบเท่าของเดิม 

 กู้คืนข้อมูลที่มีปัญหากลับมาจากความผิดพลาดต่างๆ ของผู้ใช้ 
 ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจาก Hacker หรือไวรัสที่เข้ามาท าลายข้อมูล 
 ลดความผิดพลาดในการย้ายข้อมูลหรือการอัปเกรดระบบ 
 ป้องกันข้อมูลสูญหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
 ใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่ผ่านมากับข้อมูลในปัจจุบัน 

 

ประเภทของการ Backup 

โดยหลักแล้วการ Backup แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. Full Backup หรือ Normal Backup เป็นการ Backup พ้ืนฐานที่จะท าการ Backup ข้อมูลทั้งหมด
ทุกครั้ง โดยไม่สนใจว่าจะเป็นข้อมูลเก่าหรือไม่ และข้อมูลจะมีความซ้ าซ้อนหรือไม่ ข้อดี คือ โอกาส



ผิดพลาดน้อยและการ Restore ข้อมูลกลับมา ไม่ยุ่งยาก สามารถท าได้รวดเร็ว เพราะเพียงแค่เอาไฟล์
ล่าสุดกลับมา ก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนถึงล่าสุด แต่ข้อเสีย คือ ท าให้การเก็บข้อมูลซ้ าซ้อน 
และเสียเวลาในการ Backup  

 

2. Incremetal Backup เป็นการ Backup เฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเข้ามาใหม่เท่านั้น ไม่ได้
เป็นการ Backup ข้อมูลทั้งหมด ข้อดี คือ ใช้เวลาในการ Backup ไม่นาน ท าได้รวดเร็ว แต่ข้อเสีย คือ การ 
Restore ข้อมูลกลับ ต้องมีไฟล์ Backup ที่ครบสมบูรณ์จึงจะสามารถน าข้อมูลกลับได้ทั้งหมด 

 

3. Differential Backup เป็นการ Backup ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเข้ามาใหม่ โดยดูจากการ 
Backup แบบ Full Backup ครั้งล่าสุด เช่น หากวันจันทร์สั่ง Full Backup วันอังคารสั่ง Differential ก็จะมี
การ Backup เฉพาะข้อมูลที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ของวันอังคาร์ ต่อมาวันพุธสั่ง Differential เหมือนกัน ก็จะมีการ 
Backup ข้อมูลทั้งของวันอังคารและวันพุธ การ Backup แบบนี้มีข้อดี คือ ใช้เวลา Backup ไม่นาน ไฟล์ที่ได้
จากการ Backup น้อยกว่าแบบ Incremental ข้อเสีย คือ มีประสิทธิภาพปานกลาง ไม่ได้เร็วหรือช้าที่สุด 



 

Synthetic Full Backup 

Synthetic Full Backup หรืออาจเรียกว่าเป็นการท า Reversed Incremental ก็ได้ โดยปกติจะเป็นการ 
Backup แบบ Incremental แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะท าการรวมเอา Incremental ทั้งหมดมาเป็น Full 
Backup 

            ตัวอย่างเช่น วันจันทร์มีการท า Full Backup จากนั้น วันอังคาร, พุธ, พฤหัส จะเป็นการท า 
Incremental จนถึงวันศุกร์จะรวมเอาทั้งหมดมาเป็น Full Backup 

 

หลักการ Backup ข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 

การ Backup ข้อมูลให้ได้มาตรฐาน ISO ไม่ว่าจะเป็น ISO-9000 / ISO-28000 หรือ ISO-27001 หรืออ่ืนๆ มี
แนวทาง ดังนี้ 

1. Media ที่ใช้ในการ Backup จะต้องมีอย่างน้อย 2 ชุด  
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ Backup จะต้องมีความสามารถในการท า Full System Backup และ 

Restore ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



3. มีการจัดท าแผนงานและตารางในการ Backup หรือ Restore เก็บไว้ เช่น Backup ทุกวันตอนก่ีโมง, 
แต่ละวันใช้การ Backup ประเภทไหน และต้องมีการท าบันทึกผลการ Backup หรือ Restore ที่
ตรวจสอบได้ (ควรต้องให้ความส าคัญกับการ Restore ด้วย เพราะหากไม่มีแผนทดสอบการ Restore 
ก็อาจท าให้ไม่ผ่านการประเมิณของ Audit ได้ว่าไม่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนด) 

4. ต้องมีการท า Offside Backup ข้อมูลที่มีการ Backup จะต้องจัดเก็บไว้ 2 ชุด ซึ่งชุดหนึ่งจะต้องถูกน า
เก็บไว้ที่ข้างนอกบริษัทหรือองค์กรอย่างน้อย 10 กิโลเมตรขึ้นไป และต้องมีบันทึกการรับส่ง Media ที่
ใช้ในการ Backup ให้สามารถตรวจสอบได้ 

5. ต้องมีการท า DR Site (Disaster Recovery) จะต้องมีการส ารองข้อมูลระหว่างสาขาได้ ทั้งในรูปแบบ
ของการร้องขอการ Backup และ Restore (Hot site) เมื่อต้องการ หรือการ Backup แบบ
ตลอดเวลา Realtime (Cool site) 

รู้จักค่า RPO และ RTO 

RPO (Recovery Point Objective) คือ จุดหรือต าแหน่งของข้อมูลที่สามารถย้อนกลับมาได้ เช่น หากข้อมูล
เกิดความเสียหายตอน 15.00 แต่ข้อมูลที่สามารถกู้กลับมาได้เป็นข้อมูลตอน 12.00 แสดงว่าค่า RPO จะ
เท่ากับ 3 ชั่วโมง 

RTO (Recovery Time Objective) คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการกู้ข้อมูล เช่น เครื่อง File Server ล่มไปจนไม่
สามารถใช้งานได้ ต้องใช้เวลานานกี่ชั่วโมงในการท าให้ข้อมูลและ Service ของ File Server สามารถกลับมา
ท างานได้เหมือนเดิม 

 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง 

ส าหรับเครื่องที่จะใช้ติดตั้ง Veeam Backup & Replication จะต้องมี CPU อย่างน้อย 2 Cores (แนะน า 4 
Cores) และจะต้องมีไฟล์ License เตรียมไว้ให้เรียบร้อย เพราะจะต้องใช้ไฟล์นี้ในขั้นตอนการติดตั้งเลย 



1. ดับเบ้ิลคลิกไฟล์ติดต้ัง (Setup.exe) จะปรากฏหน้าต่างส าหรับการติดตั้งโปรแกรมข้ึนมา ให้คลิกค าสั่ง 
Install 

 

2. โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่าต้องการใช้งาน .NET Framework เวอร์ชั่น 4.x.x หากในเครื่องของเราไม่มี เมื่อ
คลิกปุ่ม OK โปรแกรมก็จะท าการติดตั้งให้ ซึ่งอาจใช้เวลาในการติดตั้งพอสมควร 

3. เมื่อติดตั้งโปรแกรม .NET Framework เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Reboot 

4. เมื่อเครื่อง Reboot กลับมาอีกครั้ง จะปรากฏหน้าต่าง Veeam Backup & Replication Setup ให้คลิก
เลือกค าสั่ง I accept the terms in the license agreement แล้วคลิกปุ่ม Next 

5. ขั้นตอน Provide License คลิกปุ่ม Browse เพ่ือเลือกไฟล์ License (.lic) ส าหรับสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม 
จากนั้นคลิกปุ่ม Next 



 

6. ขั้นตอน Program features ให้เลือกการติดต้ังทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม Next 

 

7. ขั้นตอน System Configuration Check จะมีการเช็คโปรแกรมต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้งานร่วมกันกับ Veeam เช่น 
Microsoft SQL Server หรือ Microsoft PowerShell หากขาดโปรแกรมไหนไปจะขึ้นสถานะวา่ Failed ให้เราติดต้ัง
โปรแกรมเหล่านี้ใหเ้รียบร้อยก่อนโดยคลิกปุ่ม Install 

 

8. เม่ือโปรแกรมต่างๆ ถูกติดต้ังครบแล้ว (Status จะเป็น Passed ทั้งหมด) ให้คลิกปุ่ม Next 



 

9. ขั้นตอน Default Configuration คลิกปุ่ม Install โปรแกรมก็จะเริ่มติดต้ังลงไปในเครื่องของเรา ให้รอจนกว่าการติดต้ังจะ
เสร็จเรียบร้อย 

10. เม่ือการติดต้ังเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกปุ่ม Finish  

 



11. การเปิดโปรแกรมท าได้โดยดับเบ้ิลคลิกไอคอน Veeam Backup & Replication แล้วคลิกปุ่ม Connect 

 
 

 

การสร้าง Backup Repository เพื่อเก็บข้อมูลของการ Backup 

ก่อนท าการ Backup (Backup job) จะต้องสร้าง Repository ส าหรับการเก็บข้อมูลของการท า Backup ก่อน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

1. คลิกค าสั่ง BACKUP INFRASTRUCTURE 

2. คลิกค าสั่ง Backup Repositories 

3. คลิกขวาแล้วเลือกค าสั่ง Add Backup Repository 



 

4. เม่ือปรากฏหน้าต่าง New Backup Repository ที่ขั้นตอน Name ต้ังช่ือ Repo ที่เราต้องการสร้าง ตัวอย่างนี้ตั้งช่ือว่า 
“VM Repo” แล้วคลิกปุ่ม Next 

5. ขั้นตอน Type ก าหนดประเภทของ Repo ตัวอย่างนี้เป็นการ Backup เครื่อง VM ที่เป็น Windows Server ดังนั้นจึง
คลิกเลือก Microsoft Windows server แล้วคลิกปุ่ม Next 



 

6. ขั้นตอน Server คลิกเลือก Repository Server ที่ต้องการใช้งาน 

7. คลิกปุ่ม Populate เพื่อให้แสดงไดรฟ์ที่ต้องการเก็บข้อมูล จากนั้นคลิกเลือกไดรฟ์ที่ต้องการใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม Next 

 

8. ขั้นตอน Repository โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ส าหรับการเก็บข้อมูล Backup ขึ้นมา โดยก าหนดช่ือโฟลเดอร์เป็น Backups 

ให้คลิกปุ่ม Populate เพื่อให้โปรแกรมค านวณพื้นที่วา่งส าหรับการตรวจสอบว่ามีเพียงพอต่อการ Backup หรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม 
Next 



9. ขั้นตอน Mount Server คลิกปุ่ม Next 

10. ขั้นตอน Review คลิกปุ่ม Apply 

11. ขั้นตอน Apply คลิกปุ่ม Finish 

 

12. โปรแกรมจะให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงค่า Configuration และการสร้าง Repo ใหม่ ให้คลิกปุ่ม Yes 

 
 

การเชื่อมต่อ vCenter & ESX เคร่ืองแรกเข้ามาใน Veeam 

การเช่ือมต่อ vCenter & ESX เข้ามาใน Veeam มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเลือกค าสั่ง BACKUP INFRASTRUCTURE 



 

2. คลิกค าสั่ง Add Server  

 

3. ที่หน้าต่าง ADD SERVER คลิกค าสั่ง VMWARE VSPHERE 

4. ขั้นตอน Name ช่อง DNS name or IP address ก าหนดหมายเลข IP ของ ESX เครื่องที่ 1 ลงไป แล้วคลิกปุ่ม Next 

5. ขั้นตอน Credentials ที่ช่อง Credentials คลิกปุ่ม Add เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการใช้งาน 



 

6. ที่หน้าต่าง Credentials กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของ vCenter หรือ ESX ลงไป (สิทธิ์ root) แล้วคลิกปุ่ม OK 

 

7. กลับมาที่ขั้นตอน Credentials คลิกปุ่ม Next 

8. หน้าต่าง Security Warning คลิกปุ่ม Connect 

9. ขั้นตอน Summary คลิกปุ่ม Finish 



 

10. เข้าไปที่ค าสั่ง Managed Server > VMware vSphere จะพบว่ามี IP ของเครื่อง ESX เข้ามาแล้ว ในตัวอย่างนี้คือ
หมายเลข 10.10.0.5  

 
 

 

 



การสร้าง Backup job เพื่อ Backup เคร่ือง VM 

หลังจากที่สร้าง Repository เพื่อเก็บข้อมูลของการ Backup ได้แล้ว เราก็จะสามารถสั่ง Backup เครื่อง VM ได้ทันที โดย
การสร้าง Backup job ขึ้นมาก่อน ดังนี้  

1. คลิกค าสั่ง VIRTUAL MACHINES 

2. คลิกเลือก IP แล้วคลิกขวาที่เครื่อง VM เลือกค าสั่ง Add to backup job > New job… 

3. เม่ือปรากฏหน้าต่าง New Backup Job ที่ขั้นตอน Name ให้ก าหนดช่ือที่ต้องการลงไป ตัวอย่างนี้ตั้งช่ือว่า “Backup 

Job 1” แล้วคลิกปุ่ม Next 

4. ขั้นตอน Virtual Machines คลิกเลือกเครื่อง VM ที่ต้องการ Backup แล้วคลิกปุ่ม Next 

5. ขั้นตอน Storage ที่ช่อง Backup repository คลิกเลือก Repo ที่เราสร้างจากขั้นตอนที่แลว้ ตัวอย่างนี้คือ “VM 

Repo” แล้วคลิกปุ่ม Next 

 

6. ขั้นตอน Guest Processing คลิกปุ่ม Next 

7. ขั้นตอน Schedule ก าหนดค่าการต้ังเวลา Backup จากนั้นคลิกปุ่ม Apply  

8. ขั้นตอน Summary คลิกปุ่ม Finish 



 
 

การใช้ค าสั่ง VM Copy เพื่อก๊อบป้ีไฟล์ทั้งหมดของเครื่อง VM 

การก๊อบป้ีไฟล์ต่างๆ ทั้งหมดของเครื่อง VM ด้วยค าสั่ง VM Copy จะท างานได้รวดเร็วกว่าการใช้เครื่องมือ OVA Tool ที่มีใน 
ESXi ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับการก๊อบป้ีเครื่อง VM ที่มีขนาดใหญ ่จะช่วยลดระยะเวลาในการ Backup ไฟล์ของเครื่อง VM ไปได้
อย่างมาก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเลือกค าสั่ง BACKUP & REPLICATION จากนั้นคลิกค าสั่ง VM Copy ที่ด้านบน 

 

2. จะปรากฏหน้าต่าง New VM Copy Job ขึ้นมา ที่ขั้นตอน Name จะเป็นการต้ังช่ือ Job ในช่อง Name เม่ือต้ังช่ือเสร็จให้
คลิกปุ่ม Next 



 

3. ขั้นตอน Virtual Machines คลิกปุ่ม Add แล้วเลือกเครื่อง VM ที่ต้องการ Copy จากนั้นคลิกปุ่ม Next 

 

4. ขั้นตอน Guest Processing คลิกปุ่ม Next 

5. ขั้นตอน Schedule เราสามารถต้ังเวลาเพื่อสั่ง Copy ไฟล์ทีเ่ครื่อง VM โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่เราต้องการได้ โดยคลิก
เลือกค าสั่ง Run the job automatically แล้วก าหนดช่วงเวลาของการต้ังเวลา 

6. ขั้นตอน Summary คลิกปุ่ม Finish 

7. กลับมาที่หน้าต่างหลักของ Veeam หากต้องการสั่ง Copy แบบ Manual ให้คลิกเลือกค าสั่ง VM Copy ที่แถบด้านซ้าย 
จากนั้นคลิกขวาที่ช่ือ VM Copy Job 1 แล้วเลือกค าสั่ง Start เพื่อสั่งให้โปรแกรมเริ่มท างาน 



 

8. โปรแกรมก็จะเริ่มท าการ Copy ไฟล์ทั้งหมดของเครื่อง VM ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง Monitor ให้เราสามารถตรวจสอบ
สถานะการท างานได้ตลอด เพื่อตรวจสอบได้ว่า ใช้ระยะเวลาในการท างานเท่าไหร่ ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และมีข้อผิดพลาด (Error) 
อะไรบ้าง 

 

9. เม่ือ Copy เสร็จแล้ว เข้าไปในโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ที่ได้จากการ Copy ก็จะเห็นว่ามีไฟล์ต่างๆ ทั้งหมดของเครื่อง VM มาเก็บไว้
ในเครื่องของเราแลว้ เราสามารถ Backup ไฟล์เหล่านี้เก็บไว้ด้านนอกอีกทางหนึ่ง เพื่อหากเครื่อง Host และ VM เครื่องนี้มีปัญหา 
ก็อัปโหลดไฟล์ที่ Copy ไว้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม 



 
 

การ Restore จากไฟล์ Image เพื่อน าเคร่ือง VM กลับมา 

ส าหรับข้อดีของการ Backup เป็นไฟล์ Image ผมได้พูดถึงไปแล้ว คราวนี้มาดูข้อดีของการ Restore จากไฟล์ Image ในตอนนี้
กันบ้าง ซึ่งก็คือการเลือกรูปแบบของการ Restore ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของเรา ซึ่งจะได้อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ
ในบทความนี้ครับ 

1. ที่เครื่อง ESX ให้ลบเครื่อง VM ออกไปก่อน เพื่อทดสอบการ Restore 

 

2. ที่โปรแกรม Veeam คลิกค าสั่ง BACKUP & REPLICATION 

3. คลิกค าสั่ง Backup แล้วเลือกค าสั่ง Restore 



 

4. ที่หน้าต่าง Restore Wizard จะปรากฏตัวเลือกส าหรับรูปแบบของการ Restore ขึ้นมาให้เลือก โดยแต่ละตัวเลือกมีความหมาย
ดังนี้ 

 Instant VM recovery = เป็นการเรียเครื่อง VM กลับมาท างานอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการเรียกจากไฟล์ Image 

โดยตรง ไม่ได้ Restore ไฟล์ทั้งหมดกลับมาที่เครื่อง Host ท าใหเ้รียกใช้ได้ทันที แต่จะท างานช้ากว่าเพราะตอ้งไปอ่านจาก
ไฟล์ Image เหมาะส าหรับใช้ทดสอบไฟล์ Image ว่าสามารถ Restore ได้หรือไม่ มากกว่าที่จะน ามาใช้งานจริง 

 Entire VM (including registration) = เป็นการ Restore ไฟล์ทั้งหมดมาเก็บไว้ที่เครื่อง Host แล้วค่อย
ถูก Register เพื่อเปิดใช้งาน ท าให้การ Restore จะใช้เวลานาน แต่จะท างานได้เหมือนเครื่อง VM ปกติ เหมาะส าหรับ
การ Restore เพื่อเอากลับมาใช้งานจริง 

 Virtual disks = เป็นการ Restore จากไฟล์ Virtual Disk ที่สามารถเลือกจากจุด Restore Point ได้ (จาก
จุดที่ท า Full หรือ Increment)  

 VM files (VMDK, VMX) = เป็นการ Restore จากไฟล์ของเครื่อง VM เช่น ไฟล์ของ ESXi ก็จะเป็น 
VMDK แต่ถ้าเป็น Hyper-V จะเป็น VHDX และสามารถเลือกจากจุด Restore Point ได้ 

 Guest files (Microsoft Windows) = เป็นการ Restore ไฟล์และโฟลเดอร์จากข้างในไฟล์ของเครื่อง VM 

ที่ได้ Backup ไว้ ถ้าเป็น Microsoft Windows ก็จะเรียกจากไฟล์ระบบที่เป็น FAT, NTFS หรือ ReFS 

 Guest file (other OS) = เป็นการ Restore ไฟล์และโฟลเดอร์จากข้างในไฟล์ของเครื่อง VM ที่ได้ Backup 

ไว ้จากระบบปฏิบัติการต่างๆ ส่วนมากจะเป็นตระกูลจาก Unix เช่น Linux Server หรือ Oracle Solaris 

 Application items = เป็นการ Restore ไฟล์ Objects ต่างๆ ที่ส าคัญของเครื่อง Server เช่น กู้คืน 

Objects ประเภท User account ที่หายไปจาก Active Directory, SharePoint หรือ SQL Server เป็น
ต้น 

 Restore to Microsoft Azure = เป็นการ Restore เครื่อง VM ไปไว้บน Microsoft Azure ซึ่งเป็น
ระบบ Cloud ของ Microsoft 

5. ตัวอย่างนี้คลิกเลือกค าสั่ง Entire VM (including registration) เพื่อ Restore เครื่อง VM กลับมาท างานเหมือนเดิม
พร้อมกับถูก Register เข้าไปท างานในเครื่อง ESXi ได้ทันที จากนั้นคลิกปุ่ม Next 



 

6. จะปรากฏหน้าต่าง Full VM Restore Wizard ที่ขั้นตอน Virtual Machines คลิกปุ่ม Add VM แล้วเลือกค าสั่ง 
From backup 

7. จะปรากฏหน้าต่าง Backups Browser คลิกเข้าไปที่ Backup job แล้วเลือกช่ือเครื่อง VM ทีต้่องการ Restore จากนั้น
คลิกปุ่ม Add 

8. กลับมาที่หน้าต่าง Full VM Restore Wizard อีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม Next 

9. ขั้นตอน Restore Mode คลิกค าสั่ง Restore to the original location เพื่อก าหนดให้กู้เครือ่ง VM กลับไปที่
ต าแหน่งเดิม จากนั้นคลิกปุ่ม Next 

10. ขั้นตอน Reason กรอกเหตุผลของการท า Restore ลงไป แล้วคลิกปุ่ม Next 

11. ขั้นตอน Summary คลิกปุ่ม Finish  

12. โปรแกรมจะเริ่มท าการ Restore เครื่อง VM ตามค่าที่เราก าหนด โดยแจ้งสถานะการท างานผ่านทางหน้าต่าง VM 

Restore  



 
 









































































รายงานผลการส ารองข้อมูลสารสนเทศ วิทยาเขตพัทลุง 

แฟ้มข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตพัทลุง จัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบ Network Access 
Storage (NAS)  

 

 

 ท าการ Backup ไฟล์ข้อมูลทั้งหมดจากระบบ NAS ไปเก็บไว้บนระบบ Cloud ของ Google Drive 
โดยก าหนดให้ท าการส ารองข้อมูลทุกวันในเวลา 03.00 น. 

 

 

 

 



เริ่มด าเนินการส ารองข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สามารถส ารองข้อมูลได้ส าเร็จ 100% ทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























