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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณไอที
และเครือขายคอมพิวเตอร
ของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ

รายงานผลการจัดการความรู



 
 

 
 

1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป

การศกึษา 2561 เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ฯ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสแบงปน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดมาซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่เกิดการยอมรับและสามารถทํางานรวมกันเปนทีมไดในที่สุด 
ดังนั้น จึงไดจัดกิจกรรมจัดการความรู จํานวน 1 เรื่อง โดยจําแนกรายละเอียดออก 4 ประเด็น ไดแก ความ
เปนมา การติดตั้ง ข้ันตอนการเชื่อมตอ และ วิธีการแกไข โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ บุคลากรงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุมเปาหมายรองเพื่อใหบุคลากรหนวยงานตางๆและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สามารถขาใจ
วิธีการเชื่อมตอชาใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS ได 
 

กลไกการจัดการจัดความรูของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การรวมกลุมของบุคคลที่มีความรูและประสบการณซึ่งมีอยูอยางกระจัดกระจายในแตละบุคคลให

สามารถนําความรูออกมารวมเปนเรื่องหรือแนวทางเดียวกัน 
2. การนําความรูและประสบการณ มาแลกเปลี่ยนความรูโดยใชเทคโนโลยี เชน ระบบ Video 

Conference  
3. การฝกปฏิบัติในอุปกรณหรือเทคโนโลยี แลวรวบรวมเปนองคความรูหรือจัดเก็บในระบบออนไลน 

รวมทั้งมีการเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 
 

ผลการดําเนินงานการจัดการความรู 
 1. หนวยงานไดเลมรายงานการจัดการความรู เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขาย
คอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย  

2. บุคลากรผูเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดมีโอกาสทบทวนความรูที่มีอยูเดิมและสามารถ
นํามาแบงปน แลกเปลี่ยน และไดรับความรูเพ่ิมเติม  

3. คูมือและระบบการใหบริการ การเชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 
 

ปญหาจากการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 ชองทางในการประชาสัมพันธเดิมมีนอยมาก  
 

แนวทางการแกไข 
 เพ่ิงชองทางการประชาสัมพันธ และเนนการเขาถึงแหลงขอมูล 
 
ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานควรจัดใหมีการจัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะขององคความรูที่ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถเปนองคความรูที่โดดเดน มีประสิทธิภาพ และเผยแพรการใชประโยชน
รวมกันตอสาธารณชน รวมทั้งเพ่ือตอยอดเขาสูกระบวนการจัดทํา ผลงาน นวัตกรรม และงานวิจัยสถาบันไดใน
ที่สุด  



 
 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง การเชื่อมตออปุกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

 

1. ชื่อกจิกรรม  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การเชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสายสนับสนุนที่มีพันธกิจดานการใหบริกา
รวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล 
โดยไดมีการใชเครื่องมือทางการบริหารจัดการตางๆ มาบูรณาการใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและพัฒนางานเพื่อใหเปน “องคกรแหงการเรียนรู” 
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีองคความรูที่กระจายอยูในตัวบุคคลท่ียังไมมีการรวบรวม 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการนําการจัดการความรูมาใช
เพ่ือพัฒนาในรอบปการศึกษา 2561 ในประเด็นหลักสําคัญ คือการจัดการความรูเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมจากองคความรูและทักษะที่มีในตัวบุคลากรผูปฏิบัติงาน เรื่องการ
เชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

3.  วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเชื่อมตออุปกรณไอที
และเครือขายคอมพิวเตอร 

  2.  เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการติดตั้งเครอืขายและการใชงาน เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS 
 3. เรียนรูวิธีการการแกปญหาเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS ไมวาจะเกิดกับตัวเครื่องแมขาย
หรืออุปกรณที่เชื่อมตอ 

4. ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ 

4.1 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร   
4.1.1 การพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
4.1.2 สงเสริมและผลักดันการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
4.1.3 สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

     4.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ ชุมชน สังคม 
รวมทั้งหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

4.1.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิน 

          4.2  สอดคลองกับการประเมินคุณภาพและเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา 
        องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
        องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
 
 



 
 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประเด็นที่ 1 เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS คืออะไร : บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นที่ 2 การติดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS ในสวนผูใหบริการ : บุคลากรงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นที่ 3 ขั้นตอนการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS : บุคลากรงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประเด็นที่ 4 การแกปญหาเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS : บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6. แผนการจัดการความรู 

ลําดับ ประเด็น/หัวขอ 
วัน

ดําเนินการ 
ผูเขารวมกิจกรรม ผูนําเสวนา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
กําหนด

การ 
เชิง 

ปริมาณ 
เชิง 

คุณภาพ 
ประเด็นที่ 1 เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย 

@RUS คืออะไร 
20 ก.พ.62 บุคลากรงาน IT จตุพร √ √ √ 

ประเด็นที่ 2 การติดตั้งเครือขาย
อินเตอรเน็ตไรสาย @RUS 

27 ก.พ.62 บุคลากรงาน IT จิรวัฒน √ √ √ 

ประเด็นที่ 3 ขั้นตอนการเชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ตไรสาย @RUS 

5 มี.ค.62 บุคลากรงาน IT จตุพร √ √ √ 

ประเด็นที่ 4 ก า ร แ ก ป ญ ห า เ ค รื อ ข า ย
อินเตอรเน็ตไรสาย @RUS 

20 มี.ค.62 บุคลากรงาน IT ณัฐวัฒน √ √ √ 

        

 

7. รูปแบบการดําเนินการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน การประชุมกลุมยอย และ Video Conference 
 

8.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม 
  8.1 เชิงคุณภาพ 
   8.1.1 หนวยงานไดองคความรูที่เกิดขึ้นใหม  
   
 

9. วิธีการประเมินผล  
9.1 โดยวิธีการประเมินผลตามแผนที่กําหนดไว 

 

10.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 

 



 
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถติดตั้งและแกไขปญหาเกี่ยวกับ บริการอินเตอรเน็ตไร
สาย @RUS ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลกรหนวยงานตางๆ และนักศึกษา สามารถเขาใชงาน 
อินเตอรเน็ตไรสาย @RUS ไดอยางถูกตอง 
 3. มีคูมือการใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS 
  

-------------------------------------------------------------------------------- 



1 แผนการจดัการความรู้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
ปีการศึกษา 2561 

 

แผนการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ปีการศึกษา 2561 
 

  
 แผนการจัดการความรู้นี้ก าหนดขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและแผนการปฏิบัติในระบบ
การจัดการความรู้ส าหรับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบการจัดการความรู้นี้พัฒนาตามแนวคิดของการจัดการความรู้ที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยเน้นที่การให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากความรู้และการ
บริหารความรู้ อีกทั้งการด าเนินการในส่วนของการจัดการความรู้นั้นไม่เป็นภาระที่ เพ่ิมมากขึ้นกับบุคลากรและ
องค์กรด้วย 

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ ภายใต้

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง” 
 

พันธกิจ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การบริการทรัพยากรการเรียนรู้ ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความมั่นคง และปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
2. บริการทรัพยากรการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน  และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการแข่งขัน 
 

เป้าประสงค์ 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคง ปลอดภัย 

ทัว่ถึง รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
2. เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ตอบสนองการเข้าถึงบริการแบบทุกที่ทุกเวลา 

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพ่ิม

โอกาสการแข่งขัน 
 
 



2 แผนการจดัการความรู้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
ปีการศึกษา 2561 

 

กลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง 
2. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา บุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน IT  
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision) 

การน าระบบการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือเสริมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา การบริการสังคมและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นให้ความส าคัญกับการ
ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ มุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ เป็นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพคน และเพ่ือพัฒนา
ฐานความรู้ของหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

1. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพ่ือบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง  
 



3 แผนการจดัการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ ปีการศึกษา 2561 

 

การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติราชการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์/พันธ
กิจ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย 

ของ
ตัวช้ีวัด 

เหตุผลที่เลือก 
องค์ความรู้ 

แผนการ
จัดการ
ความรู้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ 

   
แผนที่ 5 
ด้านบริหาร
จัดการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
พันธกิจที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการที่ดีของมหาวิทยาลัย   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
เพ่ือความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้ 
 

มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพมี
ความมั่นคงและบริหาร
จัดการตนเองได้ 
 
 
 
 
 

1. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอทีและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

จ านวนคู่มือ/
เอกสาร 

1 ฉบับ 1. สภาพปัญหาที่พบ 
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

2. เทคนิคการติดตั้งระบบเครื่อง
เสียง 

จ านวนคู่มือ 1 ฉบับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

3. การจัดท าข้อมูลแนะน าการใช้
บริการของห้องสมุด 

จ านวนแผ่นพับ
ที่เผยแพร่ 

1 เรื่อง สภาพปัญหาที่พบ 

4. เทคนิคการผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล 

จ านวนคู่มือ 1 ฉบับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

5. กระบวนการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 

จ านวนคู่มือ 
 
 
 
 
 

1 ฉบับ 
 
 
 
 
 

1. สภาพปัญหาที่พบ 
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 











 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสกดั 
ความรู ทักษะ ประสบการณที่มีอยูในตัวบุคคล 

ประจําปการศึกษา 2561 
 

โดย 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

 
 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

ประเด็นที่ 1 เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS คืออะไร  
วันที ่20 เดือน กุมภาพันธ ป 2562 

------------------------------------------------- 
วันดําเนินการ 
   วันที ่20 กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 น. 
 

กลุมเปาหมาย       
  บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รูปแบบการดําเนินงาน  
   แลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมกลุมยอย และ Video Conference 
 

ผูรวมเสวนา    
 1. นายจตุพร ระเวงจิตร    6. นายบุรินท สุภีว ี

2. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร   7. นายนฤทธิ์ แสงเปยม 
3. นายณัฐวัฒน เขาแกว    8. นายสุวิชัย แชมชื่น 

   4. นายพันธฤทธิ์  พุมจําปา   9. นายวิทยา ปานเพชร 
5. นายศรัณยพงษ ศรีพูน    10. นายประภาศ บุญเสมอกุล 

 

ผูดําเนินการรายงาน  
   นายจตุพร ระเวงจิตร  
 

สรุปความรูที่ไดจากการ แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ประเด็น 
 เขาใชเครือขายไรสาย @RUS ในพ้ืนที  ใหบริการ โดยใช User ทีลงทะเบียนไวกับทางมหาวิทยาลัย 

เชน xxxx.x ตามดวย @rmutsb.ac.th ตามดวยรหัสผาน สามารถใชรวมกับอุปกรณสูงสุด ผูใชละไมเกิน 5 

อุปกรณ หากเกินจะตองเลือกลบอุปกรณเดิมออกไดที่ http://wifi.rmutsb.ac.th โดยใช User เดียวกับที  ใช

เชื่อมตอเครือขายไรสาย @RUS ตางจาก LeelawadeeNet ไมตองเขา หนาเว็บเพิ่อทําการ Login 

https://login.rmutsb.ac.th/login.php สามารถเขาใช Internet ไดเลย เชื่อมตอครั้งแรกเพียงครั้งเดียวใน

การใชงานเครือขายไรสาย @RUS  

  



 
 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

ประเด็นที่ 2 การติดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS  
วันที ่27 เดือน กุมภาพันธ ป 2562 

------------------------------------------------- 
วันดําเนินการ 
   วันที ่27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น. 
 

กลุมเปาหมาย       
  บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รูปแบบการดําเนินงาน  
   แลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมกลุมยอย และ Video Conference 
  

ผูรวมเสวนา    
 1. นายจตุพร ระเวงจิตร    6. นายบุรินท สุภีว ี

2. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร   7. นายนฤทธิ์ แสงเปยม 
3. นายณัฐวัฒน เขาแกว    8. นายสุวิชัย แชมชื่น 

   4. นายพันธฤทธิ์  พุมจําปา   9. นายวิทยา ปานเพชร 
5. นายศรัณยพงษ ศรีพูน    10. นายประภาศ บุญเสมอกุล 

 

ผูดําเนินการรายการ  
   นายจิรวัฒน พงษวิเชียร 
 

สรุปความรูที่ไดจากการ แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ประเด็น 
 นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถใชงานเครือขาย 
eduroam ไดจากสถาบันที่เขารวม ผาน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลดวยบัญชีผูใชพื่อเขาใชงานเครือขาย 
เชน username@rmutsb.ac.th โดยที่  Username คือ User ที่ เขาใช งานเครือขายอินเตอร เน็ตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เชน rus.u@rmutsb.ac.th สามารถใชงานเครือขาย eduroam 
ที่สถาบันเขารวมเปนสมาชิกทั้งในประเทศ และตางประเทศ 



 
 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

ประเด็นที่ 3  ขั้นตอนการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS  
วันที่ 5 เดือน มีนาคม ป 2562 

------------------------------------------------- 
วันดําเนินการ 
   วันที ่5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.  
 

กลุมเปาหมาย       
  บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รูปแบบการดําเนินงาน  
   แลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมกลุมยอย และ Video Conference 
 

ผูรวมเสวนา    
 1. นายจตุพร ระเวงจิตร    6. นายบุรินท สุภีว ี

2. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร   7. นายนฤทธิ์ แสงเปยม 
3. นายณัฐวัฒน เขาแกว    8. นายสุวิชัย แชมชื่น 

   4. นายพันธฤทธิ์  พุมจําปา   9. นายวิทยา ปานเพชร 
5. นายศรัณยพงษ ศรีพูน    10. นายประภาศ บุญเสมอกุล 

 

ผูดําเนินการรายการ  
  นายจตุพร ระเวงจิตร 
 

สรุปความรูที่ไดจากการ แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ประเด็น  
ระบบตรวจสอบอุปกรณที่ลงทะเบียนเขาใชงานเครือขาย @RUS ข้ันตอนการเขาใชงาน 

1. เปด Web Browser พิมพ URL--> http://wifi.rmutsb.ac.th 
2. จากนั้น Click ที่ปุม Sign in 

- ในชอง Login เจาหนาที่คือรหัสเขาใชงานอินเตอรเน็ต / นักศึกษาคือรหัสนักศึกษาตามดวย 
xxxx@rmutsb.ac.th 

- ในชอง Password รหัสผานเขาใชงานอินเตอรเน็ต 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเชื่อมตอโดย Windows 8 & 10 
 
  



 
 

การเชื่อมตอโดยสมารทโฟน IOS 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเชื่อมตอโดยสมารทโฟน Android 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณไอทีและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

ประเด็นที่ 4  การแกปญหาเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย @RUS  
วันที ่20 เดือน มีนาคม ป 2562 

------------------------------------------------- 
วันดําเนินการ 
   วันที ่20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.  
 

กลุมเปาหมาย       
  บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รูปแบบการดําเนินงาน  
   แลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมกลุมยอย และ Video Conference 
 

ผูรวมเสวนา    
 1. นายจตุพร ระเวงจิตร    6. นายบุรินท สุภีว ี

2. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร   7. นายนฤทธิ์ แสงเปยม 
3. นายณัฐวัฒน เขาแกว    8. นายสุวิชัย แชมชื่น 

   4. นายพันธฤทธิ์  พุมจําปา   9. นายวิทยา ปานเพชร 
5. นายศรัณยพงษ ศรีพูน    10. นายประภาศ บุญเสมอกุล 

 

ผูดําเนินการรายการ  
   นายณฐัวัฒน เขาแกว 
 

สรุปความรูที่ไดจากการ แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ประเด็น 
 ทําใหทราบกระบวนการเชื่อมตอเครือขาย eduroam เปนกระบวนการยืนยันตัวบุคคลดวยโปรโตคอล 

WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผูใชสามารถยืนยันตัว

บุคคลเพ่ือใชงานเครือขายดวยบัญชีผูใชท่ีออกโดยหนวยงานตนสังกัด ในกรณีที่หนวยงานนั้นเปนสมาชิกของ 

eduroam โดยการเชื่อมตอเครือขาย eduroam ใชไดทั้งโทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพิวเตอร ในสวนของ

โทรศพัทใชไดที่เปนระบบ IOS และ Android สวนในคอมพิวเตอรใชระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
  



 
 

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

คณะผูจัดทําเลมรายงาน 
   
 
 นายจตุพร ระเวงจิตร  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายณัฐวัฒน เขาแกว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายจิรวัฒน พงษวิเชียร ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายบุรินท สุภีว ี  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายนฤทธิ์ แสงเปยม  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายสุวิชัย แชมชื่น  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายพันธฤทธิ์  พุมจําปา ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายวิทยา ปานเพชร  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายศรัณยพงษ ศรีพูน  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  
 นายประภาศ บุญเสมอกุล ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
             
              



AritRUS1

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

www.arit.rmutsb.ac.thrus.Arit

arit@rmutsb.ac.th


