
รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 17-18 มกราคม 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 47 Mbps. 
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 46 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 6 Mbps. 
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 7 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 5 Mbps. 
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 50 Mbps. 
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 58 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 7 Mbps. 
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

17 มกราคม 2558 

 
18 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 10 ตัว  
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 413 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 438 อุปกรณ์ (Device)  

  
1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

17 มกราคม 2558 

 
18 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 134 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 116 อุปกรณ์ (Device)  

 
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
17 มกราคม 2558 

 
18 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 3 ตัว  
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 156 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 122 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

17 มกราคม 2558 

 
18 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 10 ตัว  
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 205 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 192 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
17 มกราคม 2558 

 
18 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 5 ตัว  
- วันที่ 17 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 181 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 18 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 223 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 2.3 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 482 MB 
 
 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 24-25 มกราคม 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 36 Mbps. 
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 33 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 7 Mbps. 
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 47 Mbps. 
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 59 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 6 Mbps. 
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

24 มกราคม 2558 

 
25 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 505 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 383 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
24 มกราคม 2558 

 
25 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 134 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 93 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
24 มกราคม 2558 

 
25 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 3 ตัว  
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 122 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 108 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

24 มกราคม 2558 

 
25 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 10 ตัว  
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 211 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 177 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
24 มกราคม 2558 

 
25 มกราคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 4 ตัว  
- วันที่ 24 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 132 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 25 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 144 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 5 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1 GB 
 
 
 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 39 Mbps. 
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 41 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 10 Mbps. 
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 7 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 54 Mbps. 
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 52 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 6 Mbps. 
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 5 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

31 มกราคม 2558 

 
1 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 475 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 499 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
31 มกราคม 2558 

 
1 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 98 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 117 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
31 มกราคม 2558 

 
1 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 4 ตัว  
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 196 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 183 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

31 มกราคม 2558 

 
1 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 10 ตัว  
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 219 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 218 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
31 มกราคม 2558 

 
1 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 31 มกราคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 148 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 156 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 5.4 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1.4 GB 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 7-8  กุมภาพันธ์ 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 41 Mbps. 
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 38 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 5 Mbps. 
- วนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 60 Mbps. 
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 66 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 5 Mbps. 
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 5 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

7 กุมภาพันธ์ 2558  

 
8 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 451 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 429 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
7 กุมภาพันธ์ 2558  

 
8 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 190 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 165 อุปกรณ์ (Device)  
1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 



7 กุมภาพันธ์ 2558  

 
8 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 177 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 151 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

7 กุมภาพันธ์ 2558  

 
8 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 136 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 125 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
7 กุมภาพันธ์ 2558  

 
8 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 217 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 198 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 2.2 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 2.2 GB 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 45 Mbps. 
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 39 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 8 Mbps. 
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 6 Mbps. 
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 51 Mbps. 
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 61 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 5 Mbps. 
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

14 กุมภาพันธ์ 2558  

0  
15 กุมภาพันธ์ 2558 

0  
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 562 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 453 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
14 กุมภาพันธ์ 2558  

 
15 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 136 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 120 อุปกรณ์ (Device)  
1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 



14 กุมภาพันธ์ 2558  

 
15 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 141 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 160 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

14 กุมภาพันธ์ 2558  

 
15 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 10 ตัว  
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 240 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 217 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
14 กุมภาพันธ์ 2558  

 
15 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 167 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 148 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 9.6 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1.2 GB 
 
 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 50 Mbps. 
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 38 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 7 Mbps. 
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 6 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 45 Mbps. 
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 60 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 8 Mbps. 
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

21 กุมภาพันธ์ 2558  

 
22 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 476 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 397 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
21 กุมภาพันธ์ 2558  

 
22 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 134 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 119 อุปกรณ์ (Device)  
 
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
21 กุมภาพันธ์ 2558  

 
22 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 153 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 151 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

21 กุมภาพันธ์ 2558  

 
22 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนทีห่้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 10 ตัว  
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 241 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 219 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
21 กุมภาพันธ์ 2558  

 
22 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 198 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 185 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1.6 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1 GB 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 42 Mbps. 
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 31 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 6 Mbps. 
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 2 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 52 Mbps. 
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 53 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 9 Mbps. 
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 7 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

28 กุมภาพันธ์ 2558  

 
1 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 504 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 499 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
28 กุมภาพันธ์ 2558  

 
1 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 142 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 149 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
28 กุมภาพันธ์ 2558  

 
1 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 171 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 167 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

28 กุมภาพันธ์ 2558  

 
1 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 176 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 198 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
28 กุมภาพันธ์ 2558  

 
1 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 152 อุปกรณ ์(Device)  
- วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 180 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 5.5 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1.6 GB 
 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 7-8 มีนาคม 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 35 Mbps. 
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 35 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 6 Mbps. 
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 5 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 98 Mbps. 
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 50 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 8 Mbps. 
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 7 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

7 มีนาคม 2558  

 
8 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 451 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 431 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
7 มีนาคม 2558  

 
8 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 190 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 165 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
7 มีนาคม 2558  

 
8 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 177 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 151 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

7 มีนาคม 2558  

 
8 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 136 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 124 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
7 มีนาคม 2558  

 
8 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 7 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 217 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 8 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 198 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 864 MB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 465 MB 
 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 132 Mbps. 
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 131 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 19 Mbps. 
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 23 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 14 Mbps. 
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 12 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 221 Mbps. 
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 220 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 21 Mbps. 
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 19 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

14 มีนาคม 2558  

 
15 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 517 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 476 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
14 มีนาคม 2558  

 
15 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 161 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 174 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
14 มีนาคม 2558  

 
15 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 228 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 157 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

14 มีนาคม 2558  

 
15 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 198 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 193 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
14 มีนาคม 2558  

 
15 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 14 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 153 อุปกรณ ์(Device)  
- วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 147 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1.3 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1 GB 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 188 Mbps. 
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 121 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 21 Mbps. 
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 16 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 12 Mbps. 
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 14 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 195 Mbps. 
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 215 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 34 Mbps. 
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 16 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

21 มีนาคม 2558  

 
22 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 505 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 478 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
21 มีนาคม 2558  

 
22 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 161 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 176 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
21 มีนาคม 2558  

 
22 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 120 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 147 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

21 มีนาคม 2558  

 
22 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 258 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 223 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
21 มีนาคม 2558  

 
22 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 21 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 176 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 155 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1.5 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 2 GB 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 28-29 มีนาคม 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 163 Mbps. 
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 103 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 26 Mbps. 
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 14 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 7 Mbps. 
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 10 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 203 Mbps. 
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 195 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 39 Mbps. 
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 21 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

28 มีนาคม 2558  

 
29 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 498 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 521 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
28 มีนาคม 2558  

 
29 มีนาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 156 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 177 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
28 มีนาคม 2558  

 
29 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 151 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 101 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

28 มีนาคม 2558  

 
29 มีนาคม 2558  

  
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 88 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 48 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
28 มีนาคม 2558  

 
29 มีนาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 28 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 163 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 29 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 145 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 7 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 3.4 GB 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 4-5 เมษายน 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 115 Mbps. 
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 101 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 24 Mbps. 
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 21 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 11 Mbps. 
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 19 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 80 Mbps. 
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 103 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 12 Mbps. 
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 5 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

4 เมษายน 2558  

 
5 เมษายน 2558 

 
ในพื้นที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 445 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 422 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
4 เมษายน 2558  

 
5 เมษายน 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 223 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 200 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
4 เมษายน 2558  

 
5 เมษายน 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 172 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 1153 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

4 เมษายน 2558  

 
5 เมษายน 2558  

  
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 227 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 233 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
4 เมษายน 2558  

 
5 เมษายน 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 4 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 145 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 5 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 155 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 2.6 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 329 MB 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 18-19 เมษายน 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 230 Mbps. 
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 109 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 28 Mbps. 
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 17 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 14 Mbps. 
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 22 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 103 Mbps. 
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 185 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 56 Mbps. 
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 16 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

18 เมษายน 2558  

 
19 เมษายน 2558 

 
ในพื้นที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 562 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 621 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
18 เมษายน 2558  

 
19 เมษายน 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 161 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 177 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
18 เมษายน 2558  

 
19 เมษายน 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 120 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 147 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

18 เมษายน 2558  

 
19 เมษายน 2558  

  
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 258 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 222 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
18 เมษายน 2558  

 
19 เมษายน 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 18 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 176 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 19 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 165 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1.9 GB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 1.6 GB 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 25-26 เมษายน 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 98 Mbps. 
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 109 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 17 Mbps. 
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 29 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 4 Mbps. 
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 18 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 220 Mbps. 
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 121 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 3 Mbps. 
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 26 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

25 เมษายน 2558  

 
26 เมษายน 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 499 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 502 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
25 เมษายน 2558  

 
26 เมษายน 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 149 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 161 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
25 เมษายน 2558  

 
26 เมษายน 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 167 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 161 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

25 เมษายน 2558  

 
26 เมษายน 2558  

  
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 198 อุปกรณ ์(Device)  
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 210 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
25 เมษายน 2558  

 
26 เมษายน 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 25 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 180 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 26 เมษายน 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 108 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 349 MB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 336 MB 
 
 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (รมป.2) วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558 

1. การใช้งานเครือข่าย 

1.1 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ล าปาง สุพรรณบุรี และนครนายก 

1.1.1 ในมหาวิทยาลัย 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 123 Mbps. 
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 135 Mbps. 

 
1.1.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง  
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 26 Mbps. 
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 31 Mbps. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 18 Mbps. 
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 14 Mbps. 
 

1.1.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 140 Mbps. 
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 132 Mbps. 
 

1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 32 Mbps. 
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณการใช้งาน สูงสุด 18 Mbps. 

 

 

 

 

 



1.2 ปริมาณผู้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
1.2.1 ในมหาวิทยาลัย 

2 พฤษภาคม 2558  

 
3 พฤษภาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 12 ตัว  
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 431 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 358 อุปกรณ์ (Device)  

 1.2.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
2 พฤษภาคม 2558  

 
3 พฤษภาคม 2558 

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 165 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 184 อุปกรณ์ (Device)  
 



1.2.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
2 พฤษภาคม 2558  

 
3 พฤษภาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 151 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 167 อุปกรณ์ (Device)  
 
1.2.4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี 

2 พฤษภาคม 2558  

 
3 พฤษภาคม 2558  

  
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 7 ตัว  
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 125 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 191 อุปกรณ์ (Device)  
 
 
 
 
 
 



1.2.5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
2 พฤษภาคม 2558  

 
3 พฤษภาคม 2558  

 
ในพ้ืนที่ห้องเรียน มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้บริการ  

จ านวน 6 ตัว  
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 198 อุปกรณ์ (Device)  
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าใช้งานรวม 184 อุปกรณ์ (Device)  
 

1.3 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แยกตามผู้ใช้งาน  

 
ปริมาณการ Download ข้อมูล (Bytes Received) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 382 MB 

 

 

ปริมาณการ Upload ข้อมูล (Bytes Transmitted) ของผู้ใช้งาน สูดสุด 145 MB 
 
 
 



2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 


