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รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
 

1. เฉพาะศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง นครนายก สุพรรณบุรี ตรัง และในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบโดยส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต (รมป.2) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยำยน 2557 ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้น
มำ ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 

ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด 15 ศูนย์กำรศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยเครือข่ำยทั่วประเทศ เป็น
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตจ ำนวน 5 ศูนย์กำรศึกษำ ดังนี้  

ตำรำงที่ 1 สรุปจ ำนวนห้องและจ ำนวนนักศึกษำ 
 

สถานที่เรียน จ านวนห้องเรียน/ห้อง จ านวนนักศึกษา/คน 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 3 108 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 3 154 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 3 156 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 2 107 
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดสุิต 6 336 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตได้น ำ iTunes U เข้ำมำเป็นเครื่องมือส ำหรับให้นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) รวมถึงรำยละเอียดกำรสอนในแต่ละอำทิตย์ได้ล่วงหน้ำก่อนเข้ำชั้นเรียน จึงได้มี
กำรจัดเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรพัฒนำระบบเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้วย  iPad ตำมแผนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดดังนี้ 

1.1. ระบบเครือข่าย (Network) 
เนื่องจำกแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโครงกำรควำมร่วมมือ (รมป.2) ต้องมีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเป็น

หลักในกำรเรียนกำรสอน ทำงมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบเครือข่ำยดังนี้ 
1.1.1. ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
เดิมมหำวิทยำลัยมีศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง กระจำยทั่วทุกภูมิภำคของประเทศไทยและได้มีกำรติดตั้ง

ระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง แต่เนื่องจำกกำรสอนในโครงกำรควำมร่วมมือ (รมป.2) 
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จ ำเป็นต้องใช้ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตค่อนข้ำงสูง จึงได้มีกำรปรับควำมเร็วอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้สอดคล้องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปัจจุบันได้มีกำรปรับควำมเร็วอินเทอร์เน็ตในแต่ละศูนย์กำรศึกษำดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละศูนย์กำรศึกษำ 
 

สถานที่เรียน ความเร็วอินเทอร์เน็ต 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง 100 Mbps. 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก 100 Mbps. 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 100 Mbps. 
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง 100 Mbps. 
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดสุิต 1 Gbps. 

 

และทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบได้จัดท ำระบบตรวจสอบปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในแต่ละศูนย์
กำรศึกษำ ในแบบปัจจุบัน (Real Time) ดังภำพที่ 1 
 

 
 

ภำพที่ 1 ระบบตรวจสอบปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในแต่ละศูนย์กำรศึกษำ 
 

1.1.2.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) 
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำปล่อยสัญญำณ ไปยัง  iPad เพ่ือให้สำมำรถใช้งำน

อินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจำกนักศึกษำ 1 คนจะต้องมี iPad 1 เครื่อง ประกอบกับในแต่ละห้องเรียนมีนักศึกษำจ ำนวน
มำก ทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบจึงได้ด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ จ ำนวนห้องละ 2 เครื่อง 
ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนภำยในห้องเรียน  โดยจะเน้นบริเวณในห้องเรียนเป็นหลัก ดังภำพที่ 2 
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ภำพที่ 2 กำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณภำยในห้องเรียน 
 
ดังนั้นทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ ได้ด ำเนินกำรจัดเก็บกำรเข้ำใช้งำนอินเตอร์เน็ตจำกอุปกรณ์ 

iPad ที่เชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์กระจำยสัญญำณบริเวณในห้องเรียน โดยจัดเก็บเป็นจ ำนวนครั้งในแต่ละศูนย์
กำรศึกษำ ทั้ง 5 ที่ ตั้งแต่เปิดภำคเรียนที่ 1/2557 เป็นต้นมำ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยำยน 2557 ถึงวันที่ 5 
เมษำยน 2558) ดังภำพที่ 3 

 

 

 

ภำพที่ 3 กรำฟแสดงจ ำนวนกำรเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ต  
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1.2. อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการใช้ iPad ในการเรียนการสอน 
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ได้จัดสรรอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกำรใช้ 

iPad ในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนร่วมกับ iPad ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
1.2.1. AppleTV 

กำรสอนในโครงกำรควำมร่วมมือ (รมป.2) มีกำรใช้ iPad เป็นเครื่องมือหลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดให้ทุกศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้งและในมหำวิทยำลัยจะต้องมี  AppleTV ห้องละ 1 เครื่อง 
พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น Projector, Visualizer ส ำหรับ AppleTV จะเป็นอุปกรณ์ส ำหรับน ำภำพและเสียง
จำกหน้ำจอ iPad แสดงบน Projector หรือสำมำรถให้นักศึกษำใช้งำนเพ่ือน ำเสนอผลงำนในชั้นเรียนได้อีกเช่นกัน 
ดังภำพที่ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4 กำรใช้งำน AppleTV และกำรติดตั้ง AppleTV ในห้องเรียน 
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ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขปัญหา Apple TV 

ส ำหรับ Apple TV ทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบได้ท ำกำรก ำหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์
เพ่ือให้สำมำถใช้งำนอินเทอร์เน็ตและสำมำรถเชื่อมต่อกับ iPad ได้ง่ำยมำกขึ้น แต่ในบำงกรณีที่ไม่สำมำรถใช้งำน 
Apple TV ได้ มีสำเหตุดังนี้ 

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

 
1.2.2. ห้องเรียนอัจริยะ (Smart Class Room) 

ห้องเรียนอัจริยะ เป็นกำรใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Classroom Technologies) 
มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรติดตั้งไว้ที่ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี จ ำนวน 4 ห้อง เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำร
สอนทั้งนักศึกษำภำคปกติและนักศึกษำในโครงกำรฯ  โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ “Smart Notebook” ที่สำมำรถใช้
งำนร่วมกับอุปกรณ์ประเภทโมบำยได้เป็นอย่ำงดี ดังภำพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5 กำรใช้ห้องเรียนอัจริยะ 
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1.3. Application (iWork) 
แอพพลิเคชั่น iWork เป็นชุดแอพพลิเคชั่นส ำหรับจัดกำรเอกสำรและกำรน ำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย 

iMovie, Pages, Keynote, Numbers และ GarageBand ซึ่งเป็นชุดแอพพลิเคชั่น ที่เสียเงิน แต่ถ้ำนักศึกษำซื้อ
เครื่องใหม่พร้อมกับสมัคร Apple ID ให้ก็จะได้สิทธิ์โหลดฟรี ส ำหรับนักศึกษำที่มีเครื่องอยู่แล้วทำงคณะกรรมกำร
ด้ำนเทคนิคระบบได้ให้ Account ส ำหรับดำวน์โหลดได้ฟรีเช่นเดียวกัน แต่ก็มีบำงศูนย์ให้ใช้  Account ของ
อำจำรย์ผู้สอนดำวน์โหลด ส่วน iTunes U สำมำรถดำวน์โหลดได้ฟรี ดังภำพที่ 6 

 

 

 

ภำพที่ 6 แอพพลิเคชั่นชุด iWork 
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รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  

 
2. การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนทั้ง 15 ศูนย์การศึกษา 

ส ำหรับในส่วนนี้จะเป็นกำรรำยงำนภำพรวมของระบบที่พัฒนำขึ้นมำและสำมำรถใช้งำนร่วมกันทั้ง 15 ศูนย์
กำรศึกษำ ทุกมหำวิทยำลัยเครือข่ำยโดยจะกล่ำวถึง กำรพัฒนำระบบส ำหรับกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำ
ระบบงำนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

2.1. การพัฒนาระบบส าหรับการเรียนการสอน 
2.1.1. ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานนักศึกษา 

เนื่องจำกเครื่อง iPad ของนักศึกษำมีข้อจ ำกัดในเรื่องพ้ืนที่ ส ำหรับจัดเก็บผลงำนหลังจำกท ำกิจกรรม 
ดังนั้นทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ จึงได้หำระบบในกำรจัดเก็บข้อมูลให้บริกำรส ำหรับนักศึกษำและรวมถึง
อำจำรย์ส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน  โดยได้จัดเตรียมแอพพลิเคชั่นที่สำมำรถตอบโจทย์กำรใช้งำนดังนี้ 

 OneDrive เป็นบริกำรหนึ่ งของ  Office 365 ที่มหำวิทยำลัยได้ลงนำมควำมร่วมมือกับ 
Microsoft Thailand โดยเป็นกำรให้บริกำรพ้ืนที่ส ำหรับจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในแต่ละผู้ใช้งำนจะมีพ้ืนที่เก็บข้อมูล
สูงสุดถึง 1 TB. (1024 GB) และประเภทไฟล์ที่สำมำรถจัดเก็บได้อำทิเช่น ไฟล์เอกสำร ไฟล์รูปภำพ โดยสำมำรถใช้
งำนผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ หรือแอพพลิเคชั่น สำมำรถลองรับอุปกรณ์ได้ทุกประเภท ส ำหรับกำรใช้งำนบน iPad 
จะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงใน iPad จ ำนวน 2 แอพพลิเคชั่นดังนี้ 

 OneDrive ใช้ส ำหรับต้องกำรเก็บไฟล์รูปภำพหรือไฟล์วิดีโอ ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น 
Photos บน iPad 

 OneDrive for Business ใช้ส ำหรับต้องกำรเก็บไฟล์เอกสำรต่ำงๆ เช่น ไฟล์ที่เกิดจำก
แอพพลิเคชั่นชุด iWork หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ดังภำพที่ 7 

  

 

 

OneDrive             OneDrive for Business 

ภำพที่ 7 ไอคอนแอพพลิเคชั่น OneDrive และ OneDrive for Business 

และส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนแอพพลิเคชั่นนักศึกษำจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งำน  (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนดให้เท่ำนั้น ตัวอย่ำงชื่อผู้ใช้งำน “u57xxxxxxx@mail.dusit.ac.th”  
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2.1.2. เว็บไซต์ KM 

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธำนโครงกำร  และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธำนคณะกรรมกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โครงกำร ได้มอบหมำยให้จัดท ำเว็บไซต์ส ำหรับกำรท ำ KM โดยมี อำจำรย์เอ้ืออำรี จันทร 
ดร. วัชรพล วิบูลยศรินและนำยวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร เป็นที่ปรึกษำในกำรออกแบบ
และให้ค ำปรึกษำกำรพัฒนำระบบ เพ่ือรวบรวมสิ่งที่ได้จำกำรสอน iPad ปัญหำและอุปสรรค รวมถึงเทคนิคกำรใช้ 
iPad และแอพพิลเคชั่น ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำรวบรวมเป็นเว็บไซต์ เพ่ือให้ทีมงำนท่ำนอ่ืนๆ สำมำรถอ่ำนและ
น ำไปประยุกต์ใช้งำนได้ โดยสำมำรถเข้ำได้ที่  http://ipad.dusit.ac.th ดังภำพที่ 8 

 

 

ภำพที่ 8 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 

 สอนอย่างไรโดยใช้ iPad เป็นกำรเขียน KM ในลักษณะสิ่งที่เป็นองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรใช้ iPad 
ในกำรเรียนกำรสอน เช่น ITUNES U เหตุผลส ำคัญในกำรเลือกใช้ IPAD ส ำหรับ พัฒนำผู้ดูแลเด็กเพ่ือเป็น “ครู
ผู้ดูแลเด็กมืออำชีพในศตวรรษท่ี 21” โดยมีอำจำรย์แต่ละศูนย์เป็นผู้เขียน ดังภำพที่ 9 

 

http://huahin.dusit.ac.th/18%2012%2055%20inforhuahin.html
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ภำพที่ 9 ตัวอย่ำงกำรเขียน KM ในหมวดหมู่ “สอนอย่ำงไรโดยใช้ iPad” 
 

 แนะน าสื่อและแอพพลิเคชั่น  เป็นกำรเขียน KM ในลักษณะสิ่งที่เป็นองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรใช้ 
แอพพลิเคชั่นบน iPad ในกำรเรียนกำรสอน เช่นกำรใช้แอพพลิเคชั่นในกำรสร้ำงนิทำน โดยมีอำจำรย์แต่ละศูนย์
เป็นผู้เขียน ดังภำพที่ 10 

 
 

ภำพที่ 10 ตัวอย่ำงกำรเขียน KM ในหมวดหมู่ “แนะน ำสื่อและแอพพลิเคชั่น” 
 

 TIP&Trick เป็นกำรเขียน KM ในลักษณะสิ่งที่เป็นองค์ควำมรู้ หรือเทคนิคกำรใช้ iPad ในกำร
เรียนกำรสอน เช่น PERSONAL HOTSPOT อุปสรรคในกำรใช้ WI-FI โดยคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบเป็น
ผู้เขียน ดังภำพที่ 11 
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ภำพที่ 11 ตัวอย่ำงกำรเขียน KM ในหมวดหมู่ “TIPS&TRICK” 
 

 กิจกรรม เป็นกำรเขียนในลักษณะเชิงข่ำว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมกำรเรียนแต่ละศูนย์ โดยมี
ผู้ประสำนงำนแต่ละศูนย์เป็นผู้เขียน 

 
2.2. การพัฒนาระบบงานส าหรับการบริหารจัดการ 

2.2.1. ระบบ VDO Conference (Microsoft Lync) 
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรกำรไอที โครงกำร รมป2.  จะมีกำรจัดประชุม คณะกรรมกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศประจ ำศูนย์กำรเรียนทั้ง 15 ศูนย์ พร้อมกัน ดังนั้นทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบจึงได้จัดเตรียม
ระบบเพ่ือจัดกำรประชุมแบบ VDO Conference  โดยได้เตรียม Microsoft Lync เพ่ือใช้ในกำรประชุม 

Lync เป็นแอพพลิเคชั่นส ำหรับ กำรส่งข้อควำมโต้ตอบ กำรโทรด้วยเสียงและกำรโทรด้วยวิดีโอ รวมถึง
กำรประชุมออนไลน์ (VDO Conference) ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต โดยคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบ ได้มีกำร
ทดสอบโดยสรุปผลได้ดังนี้ 

1. การใช้งานระบบประชุมออนไลน์ 
1.1. กำรเข้ำใช้งำนจะต้องเป็นอีเมล์ของทำงมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น 
1.2. ทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบด ำเนินกำรสร้ำงอีเมล์ 
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ตำรำงที่ 3 ชื่อผู้ใช้งำนส ำหรับเข้ำระบบ VDO Conference 
 

ล าดับที่ โครงการ email 

1  โครงกำร รมป ศูนย์กรุงเทพ rmpbkk@mail.dusit.ac.th  

2  โครงกำร รมป ศูนย์เชียงรำย rmpcri@mail.dusit.ac.th  

3  โครงกำร รมป ศูนย์ก ำแพงเพชร rmpkpt@mail.dusit.ac.th  

4  โครงกำร รมป ศูนย์ล ำปำง rmplpg@mail.dusit.ac.th  

5  โครงกำร รมป ศูนย์มหำสำรคำม rmpmkm@mail.dusit.ac.th  

6  โครงกำร รมป ศูนย์นครรำชสีมำ rmpnma@mail.dusit.ac.th  

7  โครงกำร รมป ศูนย์นครศรีธรรมรำช rmpnrt@mail.dusit.ac.th  

8  โครงกำร รมป ศูนย์นครนำยก rmpnyk@mail.dusit.ac.th  

9  โครงกำร รมป ศูนย์สงขลำ rmpska@mail.dusit.ac.th  

10  โครงกำร รมป ศูนย์สุพรรณบุรี rmpspb@mail.dusit.ac.th  

11  โครงกำร รมป ศูนย์ศรีษะเกษ rmpssk@mail.dusit.ac.th  

12  โครงกำร รมป ศูนย์ตรัง rmptrg@mail.dusit.ac.th  

13  โครงกำร รมป ศูนย์อุบลรำชสีมำ rmpubn@mail.dusit.ac.th  

14  โครงกำร รมป ศูนย์อุตรดิตถ์ rmputt@mail.dusit.ac.th  

15  โครงกำร รมป ศูนย์ยะลำ rmpyla@mail.dusit.ac.th  

  

mailto:rmpbkk@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpcri@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpkpt@mail.dusit.ac.th
mailto:rmplpg@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpmkm@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpnma@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpnrt@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpnyk@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpska@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpspb@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpssk@mail.dusit.ac.th
mailto:rmptrg@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpubn@mail.dusit.ac.th
mailto:rmputt@mail.dusit.ac.th
mailto:rmpyla@mail.dusit.ac.th
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1.3. ประสำนเจ้ำหน้ำที่แต่ล่ะศูนย์เพื่อแจ้งอีเมล์ส ำหรับกำรประชุมออนไลน์ 
1.4. ก ำหนดวันส ำหรับกำรประชุม 
1.5. ก่อนกำรประชุมจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และทดสอบระบบอย่ำงน้อยครึ่งชั่วโมง 
1.6. ถ้ำมีกำรใช้เอกสำรในกำรน ำเสนอ (Power Point) หรือต้องกำรเปิดแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ให้แจ้ง

เจ้ำหน้ำที่ล่วงหน้ำ 
1.7. ในกรณีที่ประธำนต้องกำรถำมในแต่ศูนย์ ทำงเจ้ำหน้ำที่จะเปิดเสียงโต้ตอบเฉพำะศูนย์ที่ประธำน

ถำม แต่ศูนย์อื่นก็ยังได้ยินเสียงกำรประชุมเช่นเดิม 
2. การเตรียมการในมหาวิทยาลัย 

ส ำหรับกำรเตรียมกำรในมหำวิทยำลัย ทำงคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบจะประสำนกับฝ่ำยโสตที่ดูแลห้อง
ประชุม ในกำรจัดระบบประชุมออนไลน์  

3. การเตรียมการส าหรับศูนย์การศึกษา 
3.1. ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมออนไลน์ 
3.2. เครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/โมบำย ส ำหรับโมบำยรงอรับทั้ง iOS และ android  
3.3. ติดต้ัง Lync 2013 
3.4. อินเทอร์เน็ต 
3.5. คู่มือกำรใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ http://ipad.dusit.ac.th 

4. ข้อจ ากัดในการใช้งาน 
4.1. ระหว่ำงกำรประชุมปลำยทำงหรือแต่ละศูนย์กำรศึกษำอำจจะมีควำมล่ำช้ำในภำพและเสียง ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กบัอินเทอร์เน็ตที่ใช้งำน 
4.2. อุปกรณ์แต่ละประเภทที่ใช้งำนจะมีควำมคมชัดเรื่องของภำพไม่เท่ำกัน 

5. การถ่ายทอดสดการประชุม (Live Streaming) 
5.1. ในระหว่ำงกำรประชุมจะมีกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนเว็บไซต์ SDIB (http://sdib.dusit.ac.th) เพ่ือ

เพ่ิมช่องทำงในกำรรับฟังกำรประชุม หรือสำมำรถเข้ำได้จำก http://ipad.dusit.ac.th 
5.2. ถ้ำเกิดกรณีกำรประชุมออนไลน์มีปัญหำจะเป็นช่องทำงส ำรองในกำรประชุม  

 

 
 

  

http://sdib.dusit.ac.th/
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2.2.2. ระบบวาระการประชุม 
เนื่องจำกคณะกรรมกำรโครงกำรจะต้องด ำเนินกำรประชุมเพ่ือชี้แจงในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ทำง

คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิคระบบจึงได้จัดท ำระบบวำระกำรประชุมเพ่ือใช้ในกำรประชุมแต่ละครั้งและเป็นกำรช่วย
ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ 

ระบบวำระกำรประชุม เป็นระบบที่จัดเก็บวำระกำรประชุมพร้อมด้วยเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมแต่
ละครั้ง โดยคณะกรรมกำรโครงกำรที่เข้ำร่วมประชุมแต่ละครั้งจะต้องท ำกำรเข้ำสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งำน
เช่นเดียวกับกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย โดยสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ที ่ดังภำพที่ 12 

http://rmpmeeting.dusit.ac.th 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 12 ระบบวำระกำรประชุม 

 


