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รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน 
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

24 ธันวาคม 2557 
คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบและส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรสนับสนุน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต (รมป.) ในภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2557 ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยมีกำรพัฒนำระบบเพื่อรองรับกำรท ำงำนทั้งด้ำน
กำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร ดังนี ้

 
1. ผลการด าเนนิงานในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  

จำกข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่สัปดำห์แรกของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่ เข้ำมำส่วนกลำงในแต่ละ ศูนย์
กำรศึกษำนอกที่ตั้ง และศูนย์กำรเรียนรู้เครือข่ำย รวมทั้งหมด 15 ศูนย์ ดังนั้นทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคงำน
ระบบ จะสรุป ปัญหำที่เกิดขึ้น แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ พร้อมกำรรำยงำนผลหลังจำกกำรแก้ไขปัญหำ ดังนี้ 

ปัญหาที่เกิดขึน้ 

ส ำหรับปัญหำที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปัญหำเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi ท ำให้ส่งผลกระทบกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน อำทิเช่น กำรใช้ iPad ส ำหรับดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น บน iPad กำรดำวน์โหลดเนื้อหำที่ใช้
เรียนผ่ำน iTunes U กำรใช ้Apple TV เป็นต้น ดังนั้นสำมำรถสรุปประเด็นปัญหำได้ดังนี ้

 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
 Apple TV 
 Application (iWork) 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคงำนระบบ ได้แบ่งกำรแก้ไขออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง และศูนย์กำรเรียนรู้เครือข่ำย ส ำหรับศูนย์กำรเรียนรู้เครือข่ำย ทำงทีมงำนได้มีกำรติดตำม
สอบถำมกำรใช้งำน ทำงโทรศัพท์เป็นระยะ อีกทั่งในแต่ละที่มีกำรบริหำรจัดกำรและมีทีมงำนที่สำมำรถแก้ไข
ด ำเนินกำรได้ทันที ส ำหรับศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง (ล ำปำง นครนำยก สุพรรณบุรี ตรัง และกรุงเทพมำหนคร) และ
ศูนย์กำรเรียนรู้เครือข่ำย อีก 2 ที่คือ วิทยำลัยอำชีวอุบลรำชธำนี และวิทยำลัยพลศึกษำศรีสะเกษ ทำงทีมงำนได้ลง
พื้นที่ในกำรแก้ไข อีกทั่งยังมีกำรใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคช่ัน Line ในกำรติดต่อพูดคุยในกรณีที่เกิดปัญหำขึ้น โดยจะ
สรุปสิ่งที่ได้ด ำเนินกำรแก้ไข 3 เรื่องดังนี ้ 

  



2 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

1. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
ระบบเครือข่ำยไร้สำยทีมงำนได้ด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Access Point) ในแต่ละห้อง

ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ห้องละ 2 ตัว เพือให้รองรับกำรใช้งำนได้เพิ่มมำกขึ้น แต่ยังคงเหลือ ศูนย์กำรศึกษำ
นอกที่ตั้งล ำปำง เนื่องจำกรอจัดซื้ออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ ส ำหรับศูนย์กำรเรียนรู้เครือข่ำย อีก 2 ที่คือ วิทยำลัย
อำชีวอุบลรำชธำนี และวิทยำลัยพลศึกษำศรีสะเกษ ได้ด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์ Caching เพื่อช่วยในกำรดำวน์
โหลด Application และข้อมูลจำก iTunes U  

 
2. Apple TV 
ส ำหรับ Apple TV ทำงทีมงำนได้ท ำกำรก ำหนด  IP Address ให้กับอุปกรณ์เพื่อให้สำมำถใช้งำน

อินเทอร์เน็ตและสำมำรถเชื่อมต่อกับ iPad ได้ง่ำยมำกขึ้น แต่ในบำงกรณีที่ไม่สำมำรถใช้งำน Apple TV ได้ มี
สำเหตุดังนี ้

 ไม่ได้เปิด Bluetooth และ/หรือ ไม่ได้เปิดใช้ Wi-Fi 
 เครื่อง iPad อำจจะมีปัญหำเนื่องจำกสัญญำณ Bluetooth รบกวนแนะน ำให้ปิด-เปิด iPad ใหม ่
 รุ่นของ iPad ที่มีควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันและมีผลกับกำรออกแบบระบบเครือข่ำยไร้สำย 

 
3. Application (iWork) 
แอพพลิเคชั่น iWork เป็นชุดแอพพลิเคชั่นส ำหรับจัดกำรเอกสำรและกำรน ำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย 

Pages Numbers Keynote และ iMovie ซึ่งเป็นชุดแอพพลิเคชั่น ที่เสียเงิน แต่ถ้ำนักศึกษำซื้อเครื่องใหม่พร้อม
กับสมัคร apple ID ให้ก็จะได้สิทธิ์โหลดฟรี ส ำหรับนักศึกษำที่มีเครื่องอยู่แล้วทำงทีมงำนได้ให้ Account ส ำหรับ
ดำวน์โหลดได้ฟรีเช่นเดียวกัน แต่ก็มีบำงศูนย์ให้ใช ้Account ของอำจำรย์ผู้สอนดำวน์โหลด 

การรายงานผลหลงัจากการแก้ไขปัญหา 

กำรรำยงำนผลหลังจำกกำรแก้ไขปัญหำ ทีมงำนได้เก็บข้อมูลกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในแต่ละสัปดำห์ที่มี
กำรเรียนกำรสอนและได้จัดท ำรำยงำนกำรใช้ระบบเครือข่ำยเฉพำะ 5 ศูนย์กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย คือ ศูนย์
กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง นครนำยก สุพรรณบุรี ตรัง และในมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นรำยงำนต้นแบบให้กับศูนย์
กำรศึกษำเครือข่ำยทั้ง 10 ศูนย์ที่จะด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2/2557 ส ำหรับรำยงำนจะอยู่ในส่วนภำคผนวกของ
รำยงำน 
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2. การพัฒนาระบบส าหรับการเรียนการสอน 
2.1. ระบบจัดเก็บขอ้มูลผลงานนกัศึกษา 

เนื่องจำกเครื่อง iPad ของนักศึกษำมขี้อจ ำกัดในเรื่องพื้นที ่ส ำหรับจัดเก็บผลงำนหลังจำกท ำกิจกรรม 
ดังนั้นทำงส ำนักวิทยำบริกำรและเทคโนลสีำรสนเทศ จึงได้หำระบบในกำรจัดเก็บข้อมูลให้บริกำรส ำหรับนักศึกษำ
และรวมถึงอำจำรย์ส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน  โดยได้จัดเตรียมซอฟต์แวร์ที่สำมำรถตอบโจทย์กำรใช้งำนดังนี้ 

 OwnCloud  
o ข้อด ี

 สำมำรถดำวน์โหลดซอฟต์แวร์มำติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ำยของมหำวิทยำลัย 
 ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่มหำวิทยำลัย 
 นักศึกษำสำมำรถใช้ ชื่อผู้ใช้งำน (Username) เข้ำระบบเช่นเดียวกับกำรเข้ำใช้งำน

สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
o ข้อเสีย 

 แอพพลิเคช่ันที่ติดต้ังบน iPad มีค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่ 0.9$ ต่อ 1 ผู้ใช้งำน (Apple ID) 
 SafeSync 

o ข้อด ี
 ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่มหำวิทยำลัย 
 นักศึกษำสำมำรถใช้ชื่อผู้ใช้งำนเข้ำระบบเช่นเดียวกับกำรเข้ำใช้งำนสำรสนเทศของ

มหำวิทยำลัย 
 แอพพลิเคช่ันที่ติดต้ังบน iPad ฟร ี

o ข้อเสีย 
 ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ำยของมหำวิทยำลัยมีค่ำใช้จ่ำยโดยคิดตำมจ ำนวน

ผู้ใช้งำน 
 Tonido 

o ข้อด ี
 สำมำรถดำวน์โหลดซอฟต์แวร์มำติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ำยของมหำวิทยำลัย 
 ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่มหำวิทยำลัย 
 แอพพลิเคช่ันที่ติดต้ังบน iPad ฟร ี

o ข้อเสีย 
 ไม่สำมำรถใช ้ชื่อผู้ใช้งำน ในกำรเข้ำระบบเช่นเดียวกับกำรเข้ำใช้งำนสำรสนเทศของ

มหำวิทยำลัย 
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ส ำหรับกำรใช้งำนจะต้องให้นักศึกษำติดตั้งแอพพลิเคช่ันลงใน iPad หลังจำกนั้นก็สำมำรถเก็บผลงำน 
เช่น รูป วิดีโอ และไฟล์งำนต่ำง ๆ เป็นต้น 

 
2.2. เว็บไซต์ KM 

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธำนโครงกำร และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธำนคณะกรรมกำรไอที 
โครงกำร ได้มอบหมำยให้จัดท ำเว็บไซต์ส ำหรับกำรท ำ KM โดยมี อำจำรย์เอื้ออำรี จันทร ดร. วัชรพล วิบูลยศริน
และนำยวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร เป็นที่ปรึกษำในกำรออกแบบและให้ค ำปรึกษำกำร
พัฒนำระบบ เพื่อรวบรวมสิ่งที่ได้จำกำรสอน iPad ปัญหำและอุปสรรค รวมถึงเทคนิคกำรใช้ iPad และแอพพิล
เคชั่น ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำรวบรวมเป็นเว็บไซต์ เพื่อให้ทีมงำนท่ำนอื่นๆ สำมำรถอ่ำนและน ำไปประยุกต์ใช้
งำนได้ โดยสำมำรถเข้ำได้ที่  http://ipad.dusit.ac.th 

 

 

 

ภำพที่ 1 เว็บไซต์ KM (http://ipad.dusit.ac.th) 

 

ส ำหรับเว็บไซต์ KM (http://ipad.dusit.ac.th) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เรื่องเล่ำ....จำก ผู้สอนโครงกำร รมป2. 
เป็นเว็บไซต์ที่สำมำรถเข้ำได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

http://huahin.dusit.ac.th/18%2012%2055%20inforhuahin.html
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 สอนอย่างไรโดยใช้ iPad เป็นกำรเขียน KM ในลักษณะสิ่งที่เป็นองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรใช้ iPad 
ในกำรเรียนกำรสอน เช่น ITUNES U เหตุผลส ำคัญในกำรเลือกใช้ IPAD ส ำหรับ พัฒนำผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็น “ครู
ผู้ดูแลเด็กมืออำชีพในศตวรรษที่ 21” โดยมีอำจำรย์แต่ละศูนย์เป็นผู้เขียน 

 
 

 

 
 

ภำพที่ 2 ตัวอย่ำงกำรเขียน KM ในหมวดหมู่ “สอนอย่ำงไรโดยใช้ iPad” 
 

 แนะน าสื่อและแอพพลิเคชั่น  เป็นกำรเขียน KM ในลักษณะสิ่งที่เป็นองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรใช้ 
แอพพลิเคชั่นบน iPad ในกำรเรียนกำรสอน เช่นกำรใช้แอพพลิเคชั่นในกำรสร้ำงนิทำน โดยมีอำจำรย์แต่ละศูนย์
เป็นผู้เขียน 

 

 
 

ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงกำรเขียน KM ในหมวดหมู่ “แนะน ำสื่อและแอพพลิเคชั่น” 
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 TIP&Trick เป็นกำรเขียน KM ในลักษณะสิ่งที่เป็นองค์ควำมรู้ หรืเทคนคิกำรใช ้iPad ในกำร
เรียนกำรสอน เช่น PERSONAL HOTSPOT อุปสรรคในกำรใช้ WI-FI โดยคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบเป็น
ผู้เขียน 

 

 
 

ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงกำรเขียน KM ในหมวดหมู่ “TIPS&TRICK” 
 

 กิจกรรม เป็นกำรเขียนในลักษณะเชิงข่ำว เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมกำรเรียนแต่ละศูนย ์โดยมี
ผู้ประสำนงำนแต่ละศูนย์เป็นผู้เขียน 

 

3. การพัฒนาระบบงานส าหรับการบรหิารจัดการ 
3.1. ระบบ VDO Conference (Google Hangouts) 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรกำรไอที โครงกำร รมป2. จะมีกำรจัดประชุม คณะกรรมกำรไอทีประจ ำศูนย์
กำรเรียนทั้ง 15 ศูนย์ พร้อมกัน ดังนั้นทำงส ำนักวิทยำบริกำรและเทคโนลีสำรสนเทศ จึงได้จัดเตรียมระบบเพื่อ
จัดกำรประชุมแบบ VDO Conference  โดยได้เตรียม Google Hangouts เพื่อใช้ในกำรประชุม 

Google Hangouts คือ ระบบที่ ใช้ ในกำรประชุมแบบ  VDO Conference ของบริษัท  Google ซึ่ ง
ให้บริกำรฟรี โดยทีมงำนส ำนักวิทยำบริกำรและเทคโนลีสำรสนเทศจะท ำกำรสร้ำง  Account ส ำหรับกำรเข้ำร่วม
ประชุมให้กับแต่ละศูนย์กำรเรียน  ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับ Google Hangouts 

http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=th 
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ภำพที่ 5 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรใช้งำน Google Hangouts 
(ที่มำของรูป https://www.google.com/work/apps/business/products/googleplus/) 
 

3.2. ระบบวาระการประชุม 
เนื่องจำกคณะกรรมกำรโครงกำรจะต้องด ำเนินกำรประชุมเพื่อชี้แจงในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ทำง

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทสจึงได้จัดท ำระบบวำระกำรประชุมเพื่อใช้ในกำรประชุมแต่ละครั้งและ
เป็นกำรช่วยลดปริมำณกำรใช้กระดำษ 

ระบบวำระกำรประชุม เป็นระบบที่จัดเก็บวำระกำรประชุมพร้อมด้วยเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมแต่
ละครั้ง โดยคณะกรรมกำรโครงกำรที่เข้ำร่วมประชุมแต่ละครั้งจะต้องท ำกำรเข้ำสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งำน
เช่นเดียวกับกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย โดยสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ที่ 

http://rmpmeeting.dusit.ac.th 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 ระบบวำระกำรประชุม 
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ภาคผนวก 

ผลการด าเนนิงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหำวิทยำลัย 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในมหำวิทยำลัย 
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 139 Mbps. 
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 176 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 29 Mbps.  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 14 Mbps. 
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1.1.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง  
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 6 Mbps.  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 42 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 86 Mbps.  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 88 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง นครนำยก 
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 34 Mbps.  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 12 Mbps. 
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1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหำวิทยำลัย 

1 พฤศจิกำยน 2557 

 
2 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 532 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 415 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

1 พฤศจิกำยน 2557 

 
2 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 1 ตัว  
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 99 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 100 อุปกรณ์ (Device)  
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1.2.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 
1 พฤศจิกำยน 2557 

 
2 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 193 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 164 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

1 พฤศจิกำยน 2557 

 
2 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 5 ตัว  
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 220 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 208 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

1 พฤศจิกำยน 2557 

 
2 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 149 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 128 อุปกรณ์ (Device)  
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1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมำณกำร Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 482 MB 

 

 

ปริมำณกำร Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 2.3 GB 
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหำวิทยำลัย 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในมหำวิทยำลัย 
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 205 Mbps. 
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 120 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 28 Mbps.  
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 13 Mbps. 
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1.1.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง  
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 22 Mbps.  
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 8 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 91 Mbps.  
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 89 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง นครนำยก 
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 32 Mbps.  
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 19 Mbps. 
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1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหำวิทยำลัย 

8 พฤศจิกำยน 2557 

 
9 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 424 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 422 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

8 พฤศจิกำยน 2557 

 
9 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 1 ตัว  
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 99 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 96 อุปกรณ์ (Device)  
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1.2.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 
8 พฤศจิกำยน 2557 

 
9 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 148 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 189 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

8 พฤศจิกำยน 2557 

 
9 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 5 ตัว  
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 194 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 201 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

8 พฤศจิกำยน 2557 

 
9 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 121 อุปกรณ์ (Device)  
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- วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 134 อุปกรณ์ (Device)  
1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
 

ปริมำณกำร Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 1 GB 
 

 

ปริมำณกำร Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 5 GB 
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหำวิทยำลัย 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในมหำวิทยำลัย 
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 148 Mbps. 
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 113 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 33 Mbps.  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 18 Mbps. 
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1.1.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง  
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 11 Mbps.  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 15 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 99 Mbps.  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 81 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง นครนำยก 
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 19 Mbps.  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 11 Mbps. 
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1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหำวิทยำลัย 

15 พฤศจิกำยน 2557 

 
16 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 491 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 480 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

15 พฤศจิกำยน 2557 

 
16 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 1 ตัว  
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 109 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 98 อุปกรณ์ (Device)  
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1.2.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

15 พฤศจิกำยน 2557 

 
16 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 191 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 170 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

15 พฤศจิกำยน 2557 

 
16 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 5 ตัว  
- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 268 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 202 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

15 พฤศจิกำยน 2557 

 
16 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
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- วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 107 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 111 อุปกรณ์ (Device)  

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมำณกำร Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 1.4 GB 

 

 

ปริมำณกำร Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 5.4 GB 
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหำวิทยำลัย 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในมหำวิทยำลัย 
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 199 Mbps. 
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 160 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 35 Mbps.  
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 25 Mbps. 
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1.1.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง  
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 35 Mbps.  
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 30 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 101 Mbps.  
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 110 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง นครนำยก 
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 27 Mbps.  
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 32 Mbps. 
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1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหำวิทยำลัย 

22 พฤศจิกำยน 2557 

 
23 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 532 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 446 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

22 พฤศจิกำยน 2557 

 
23 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 1 ตัว  
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 104 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 96 อุปกรณ์ (Device)  
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1.2.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 
22 พฤศจิกำยน 2557 

 
23 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 188 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 156 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

22 พฤศจิกำยน 2557 

 
23 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 5 ตัว  
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 220 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 208 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

22 พฤศจิกำยน 2557 

 
23 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 113 อุปกรณ์ (Device)  
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- วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 118 อุปกรณ์ (Device)  
1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมำณกำร Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 1.5 GB 

 

 

ปริมำณกำร Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 6.2 GB 
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รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหำวิทยำลัย 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในมหำวิทยำลัย 
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 208 Mbps. 
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 110 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 38 Mbps.  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 18 Mbps. 
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1.1.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง  
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 33 Mbps.  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 32 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 111 Mbps.  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 110 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง นครนำยก 
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 41 Mbps.  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 38 Mbps. 
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1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหำวิทยำลัย 

29 พฤศจิกำยน 2557 

 
30 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 434 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 380 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

29 พฤศจิกำยน 2557 

 
30 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 1 ตัว  
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 99 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 96 อุปกรณ์ (Device)  
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1.2.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

29 พฤศจิกำยน 2557 

 
30 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 191 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 152 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

29 พฤศจิกำยน 2557 

 
30 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 5 ตัว  
- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 195 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 218 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

29 พฤศจิกำยน 2557 

 
30 พฤศจิกำยน 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
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- วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 106 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 116 อุปกรณ์ (Device)  

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมำณกำร Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 2.2 GB 

 

 

ปริมำณกำร Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 2.2 GB 



26 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหำวิทยำลัย 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในมหำวิทยำลัย 
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 128 Mbps. 
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 119 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 33 Mbps.  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 22 Mbps. 
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1.1.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง  
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 13 Mbps.  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 12 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 95 Mbps.  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 100 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง นครนำยก 
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 28 Mbps.  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 26 Mbps. 
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1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหำวิทยำลัย 

6 ธันวำคม 2557 

 
7 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 426 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 427 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

6 ธันวำคม 2557 

 
7 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 7 ตัว  
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 93 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 100 อุปกรณ์ (Device)  
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

1.2.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 
6 ธันวำคม 2557 

 
7 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 173 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 129 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

6 ธันวำคม 2557 

 
7 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 5 ตัว  
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 268 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 201 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

6 ธันวำคม 2557 

 
7 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 6 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 108 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 7 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 109 อุปกรณ์ (Device)  
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมำณกำร Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 1.2 GB 

 

 

ปริมำณกำร Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 9.6 GB 
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหำวิทยำลัย 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในมหำวิทยำลัย 
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 223 Mbps. 
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 191 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 28 Mbps.  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 18 Mbps. 
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

1.1.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง  
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 39 Mbps.  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 16 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 61 Mbps.  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 26 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง นครนำยก 
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 60 Mbps.  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 28 Mbps. 
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหำวิทยำลัย 

13 ธันวำคม 2557 

 
14 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 453 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 438 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

13 ธันวำคม 2557 

 
14 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 7 ตัว  
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 137 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 135 อุปกรณ์ (Device)  
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

1.2.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 
13 ธันวำคม 2557 

 
14 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 148 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 169 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

13 ธันวำคม 2557 

 
14 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 246 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 225 อุปกรณ์ (Device)  
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

1.2.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 
13 ธันวำคม 2557 

 
14 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 13 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 123 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 14 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 120 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมำณกำร Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 1 GB 
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ปริมำณกำร Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 2.5 GB 
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 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ | คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ โครงกำร รมป2. 

รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหำวิทยำลัย 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในมหำวิทยำลัย 
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 243 Mbps. 
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 151 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 31 Mbps.  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 18 Mbps. 
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1.1.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ล ำปำง  
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 34 Mbps.  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 28 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 82 Mbps.  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 72 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

 
ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง นครนำยก 
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 40 Mbps.  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีปริมำณกำรใช้งำน สูงสุด 25 Mbps. 
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1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหำวิทยำลัย 

20 ธันวำคม 2557 

 
21 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 474 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 481 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 

20 ธันวำคม 2557 

 
21 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 7 ตัว  
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 138 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 134 อุปกรณ์ (Device)  
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1.2.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 

20 ธันวำคม 2557 

 
21 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 153 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 140 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

20 ธันวำคม 2557 

 
21 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 10 ตัว  
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 223 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 222 อุปกรณ์ (Device)  
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1.2.5 ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 

20 ธันวำคม 2557 

 
21 ธันวำคม 2557 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) ให้บริกำร  

จ ำนวน 3 ตัว  
- วันที่ 20 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 129 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 21 ธันวำคม 2557 มีผู้เข้ำใช้งำนรวม 116 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมำณกำร Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 1.6 GB 
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ปริมำณกำร Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งำน สูดสุด 5.5 GB 
 
 
 
 
 
 
 
 


