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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

บทบรรณาธิการ 

                         สวัสดีครับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลาคม 2558 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข่าวมาอัพเดท 
กันเช่นเคยเร่ิมด้วยเซ็ตเราเตอร์ (router)  ให้ต่อกันแบบมีเง่ือนไข 
หลายคนคงเคยมีปญัหาเรือ่งการตอ่เราเตอร์ (router)   ซ่ึงเรามีวิธ ี
การเซ็ตเราเตอร์ (router แบบ เราเตอร์ (router) ต่อ เราเตอร ์
(router) มาฝาก จะมวีิธกีารอย่างไรตามมาดูกัน , แนะน าหนังสือ 
ใหม่ประจ าเดอืนตุลาคม, เคล็ดลับ(ในครัว), กจิกรรมประชุม/อบรม/ 
สัมมนาของส านักวิทยบริการฯ และ เกร็ดความรู้อาเซียน 

เซตเราเตอร์ (Router) ให้ต่อกนัแบบมีเงือ่นไข 

     วิธีการเซตเราเตอร์ (router) 
ตัวท่ีสองทีต่่อแลน (LAN) ออกมา
จากเราเตอร์ (router) ตัวแรกท า
อยา่งไรให้มองเห็นกันและกันได้ 
ภายใต้วิธีการใดได้บ้าง 

1. ไวร์เลส เราเตอร์ เอ (wireless 
router A ) ต่อรับอินเตอร์เน็ตของ 
AirNet มา แลว้เอา ไวร์เลส เราเตอร ์

บี (wireless router B) ต่อ LAN 
port ของ A อีกที เพื่อเอาไปปลอ่ย 
wi-fi ช้ันล่างท่ี A ส่ง wi-fi มาไม่ถงึ 
 2. PC C ต่อกับ A, PC D ต่อกับ B  
 3. เช็ค IP แต่ละเครื่องได้ตามนี ้
IP C = 192.168.1.105 
IP B = 192.168.0.101 
4. C ping D ไม่เจอ ขณะที่ D ping 
C เจอ ท าให้ share folder ของ C 
ให้ D ได้ แต่ share folder ของ D 
ให้ C ไมไ่ด้ทีนี้ต้องการให้ C และ D 
ping เจอกนัและกนัทัง้สองทางเพราะ 
ต้องการ share folder ของ D ให้ 
C เห็น  

วิธีการต่อ Router ภายใต้เง่ือนไขเหล่านั้นสามารถท าได้ ดังนี้ 
        1. ให้เช่ือมเราเตอร์ เอ กับ บี (Router A กับ B) ด้วยสาย
แลน ผา่นทางช่อง แลน (LAN) ของ เราเตอร์ (Router) ทัง้สองตัว(ตอ่
ช่องไหนกไ็ด ้1-4) 
         2. เปลี่ยน IP ของตัวเราเตอร์ B ให้มาอยู่วงเดียวกับเราเตอร์
เอ (Router A) เช่น เราเตอร์ เอ (Router A) มี IP 192.168.0.1 
เราจะต้องตั้งค่าให้เราเตอร ์ บี (Router B) มี IP 192.168.0.2 
(หรือตั้งแต่ 2 - 254) ข้อนี้จะท าหรือไม่ท าก็ได้ แต่ถ้าไม่ท า เวลา
จะปรับเปลีย่นค่าอะไรในเราเตอรบ์ี (Router B) จะตอ้งแก ้ IP ของ
เครื่องคอมพวิเตอร ์ให้ไปอยูว่ง 192.168.1.xxx เสียก่อน 
        3. ให้เข้าไปตั้งค่าที่เราเตอร์ บี (Router B) เพียงตัวเดยีว 
โดยดูในหมวด LAN จะมีฟังก์ชัน DHCP อยู่ ไม่ว่าจะตั้งค่าเป็น
อะไร ให้ปรับค่าเป็น Disable เพื่อปิดไม่ให้จา่ย IP  
        4.  ตัง้คา่ DHPC ของเราเตอร ์ เอ (Router A) ใหจ้า่ย IP ในวง 
192.168.0.xxx โดยเริม่จ่ายตั้งแต่เลข 3 ขึน้ไป หรอือาจจะเผื่อไว้ที่
เลข 10 เลยก็ได้ ส่วนจะจ่ายถงึ IP เทา่ไหร ่ แล้วแต่ความเหมาะสม 
และจ านวนเครื่องท่ีจะใช้  
        5. เชื่อมต่อด้วยแลนหรือไวร์เลส (Wireless) ตามปกตไิดเ้ลย 

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราเตอร์ 2 (Router II) ตัวแย่งกันจ่าย IP เครื่อง
ไหนอยู่ไกลกว่าก็เลยได้รับ IP จากเราเตอร์ (Router) เครื่องนั้น 
ท าให้อยู่คนละวงกัน  
ค าเตือน: 
แม้ว่าจะสามารถตั้งค่าให้เราเตอร์ เอ (Router A) และ เราเตอร์ บี 
(Router B) เปิด DHCP ไว้แล้วปรับให้จ่าย IP เป็นวงเดียวกันคือ 
192.168.0.xxx ได้ก็ตาม แต่ถ้าท าเช่นน้ัน เราเตอร์ (Router) ทั้ง
สองตัวยังคงพยายามแย่งกันจ่าย IP โดยไม่คุยกันอยู่ดี สิ่งที่
เกิดขึ้นคือเครื่องลูกมีโอกาสไดร้ับ IP ซ้ ากัน คือจาก A และ B ท าให้
ไม่สามารถใช้เน็ตเวิร์กได้ ดังนั้นต้องปิด DHCP ที่เราเตอร์ บี 
(Router B)  แตถ่า้หากปิดที่เราเตอร์ เอ (Router A) จะสามารถ
ใช้เน็ตเวิร์ก (Network) ได้ แต่ออกอินเทอร์เนตไม่ได้แทน  

ขอบคุณที่มาของเนื้อหา  
http://www.computerfc.com/ 
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แนะน ำหนงัสอืใหม ่ ประจ ำเดอืนตลุำคม 
 

ช่ือหนงัสือ :  Physical properties 
of polymers handbook 

ผูแ้ต่ง  :  James E. Mark 

ISBN  :  9780387690025 

เลขเรียกหนังสือ  :             
TA455.P58 P376 2007  

 

ช่ือหนงัสือ :  Math toolkit for     
real-time programming. 

ผูแ้ต่ง :  Jack W. Crenshaw. 

ISBN  :  9781929629091 

เลขเรียกหนังสือ  :   

QA76.54 C635M 2000  

 

ช่ือหนงัสือ :  Design of fluid 
thermal systems 

ผูแ้ต่ง  :  Janna, William S. 

ISBN  :  9781305076075 

เลขเรียกหนังสือ  :   

TJ930 J255D 2015 

 

 ช่ือหนงัสือ :  The Firmware   
handbook 

ผูแ้ต่ง  :  Jack Ganssle 

ISBN  :  9780750676069 

เลขเรียกหนังสือ  :   

QA76.765 G256T 2004  

 

 ช่ือหนงัสือ :  Mastering import 
& export management. 

ผูแ้ต่ง  :  Cook, Thomas A 

ISBN  :  9780814420263 

เลขเรียกหนังสือ  :  

 HF1414.4 C554M 2012  

 

ช่ือหนงัสือ :  Wastewater        
engineering : $btreatment and 
resource recovery 
ผูแ้ต่ง  :  Metcalf & Eddy, 
AECOM 
ISBN  :  9780073401188 
เลขเรียกหนังสือ  :   
TD645 W266 2014  
 

 

ช่ือหนงัสือ :  The basics of finance : 
an introduction to financial markets, 
business finance, and portfolio 
management 

ผูแ้ต่ง  :  Fabozzi, Frank J. 

ISBN  :  9780470609712 

เลขเรียกหนงัสือ  :   

HG173 F225T 2010  

 

ช่ือหนงัสือ :  Principles of 
marketing 

ผูแ้ต่ง  :  Kotler, Philip. 

ISBN  :  9780133795028  

เลขเรียกหนังสือ  :   

HF5415 K564P 2016  

 

ช่ือหนงัสือ :  Energy : produc-
tion, conversion, storage, conser-
vation, and coupling 

ผูแ้ต่ง  :  Yasser Demirel 

ISBN  :  9781447123729 

เลขเรียกหนังสือ  :   

TJ163.2 D354E 2012  

 

 ช่ือหนงัสือ :  Solar engineering 
of thermal processes 

ผูแ้ต่ง  :  John A. Duffie, William 
A. Beckman. 

ISBN  :  9780470873663 

เลขเรียกหนังสือ  :  

 TJ810 D633S 2013  

 

เคลด็ลบั(ในครวั) 

วิธีแก้ผ้าท่ีสีตกใส่ ด้วยน ้าส้มสายชู ได้ผลเหมือนใหม่เลย  
 มีปัญหาเร่ืองสีตกใส่เส้ือตวัสวย ไม่ตอ้งกงัวลอีกต่อไปแลว้คะ  
 
 
 
อุปกรณ์ 
1 หมอ้ตม้ ขนาดท่ีใส่เส้ือท่ีจะตม้ได ้
2.ท่ีคีบและตะเกียบ 
3.น ้าสะอาด และน ้าส้มสายชู  อสร  

How to 
1.ตั้งน ้ าให้เดือด 
2 ใส่น ้าส้มสายชู ใสๆ ไป อยา่เยอะ อยา่นอ้ยเกินค่ะ 
เอาพอไดก้ล่ินพอ  
3 จุ่มผา้ อาจจะเฉพาะท่ีสีตกใส่ แต่ตวัน้ีก็จุ่ม มนัทั้งตวั 
4 มือซา้ยคีบๆ มือขวาเอาตะเกียบขยี้ผา้ตรงท่ีตก 
5 พอสีท่ีตก โดนดดูออกมาหมด ก็ยกออก เอาไปลา้งน ้าค่ะ  

ขอบคุณขอ้มลูจาก เพจ : Ailebebe Thailand‘s และ 
เวบ็ไซต ์kaijeaw.com  
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วันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 

        ข้าราชการและพนกังาน ของส านักวิทยบริการฯ ได้เขา้รว่มโครงการ 
พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคล เรื่อง การประเมินผลการปฏบิตัิราชการ 
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อข้าราชการและพนักงาน 
มหาวิทยาลยัไดร้ับทราบและมีความเข้าใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รตันโกสินทร์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม 
การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาม ี
ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพิม่มากข้ึนสามารถแข่งขันในตลาด 
แรงงานได้เมื่อส าเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมหัสดิน ช้ัน 3 อาคาร 
ส านักงานอธิการบดี มทร.รตันโกสนิทร์ พื้นที่ศาลายา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 

        ผู้อ านวยการ, รองผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ 
เข้าร่วมประชุมส านัก ครั้งท่ี 9/2558 ประจ าเดือนตุลาคม 2558 ณ 
ช้ัน 2 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสเนทศ  

กจิกรรมประชมุ/อบรม/สัมมนำ ของส ำนกัวทิยบริกำรฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 

        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจ้ดัโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ "การสร้างงานกราฟฟิคและตกแต่งภาพแบบมลัติมเีดีย" 
เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจในการสร้างสรรค์งานกราฟฟิค 
และการตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดยี พร้อมท้ังสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ 
จากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับงานท่ีได้รับมอบหมายใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดได้ ในการจัดโครงการนี ้ มีก าหนดการ 2 วัน ตั้งแต่วันท่ี  15 – 
16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม RMUTR IT ACADEMY ช้ัน ๒ 
อาคารส านักวิทยบริการฯ โดยมีผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จ านวน 
30 ท่าน และไดร้ับเกียรติจากท่านวิทยากร จากวิทยาลัยเพาะช่าง 
ร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน  3 ท่าน   



ปี ท่ี  1  ฉบับท่ี  1  เพจ 4 

 

 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

arit.rmutr.ac.th 

เจ้าของ : ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสนุธราภิวัฒก์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์,  
ผศ.ดร.เจนศกัดิ์ เอกบูรณะวฒัน,์ นายวชัรนิทร ์วรนิทกัษะ, 
ผศ.สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ และนายบัณฑิต สอนมาก 
บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์  
กองบรรณาธกิาร : นางสาวกานต์พชิชา บญุเหลือ 
ออกแบบ : นางสาวกานต์พชิชา  บุญเหลือ 
พิสูจน์อกัษร : นางสาวสรุางค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และ 
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ 

จุดแข็งของไทยในเวที AEC มีอะไรบ้าง  

จุดแข็งของไทยใน AEC 

- เป็นฐานผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลก ประเทศไทยเป็นฐาน

การผลิต สินค้ารายใหญ่ของโลกหลายอย่างและหลายยี่ห้อ 

ไม่ว่าจะเป็นของทางยุโรปและเอเชีย เช่น รถยนต์ 

- มีที่ตั้งเอ้ือต่อการเชื่อมโยงคมนาคม ประเทศไทยอยู่ใน

ต าแหน่งที่เรยีกกนัวา่ อาเซยีนแผ่นดินใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อ

การคมนาคมทั้งมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนตอนใต้

เอ้ืออ านวยในการคมนาคมและเชื่อมต่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็น ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 

- ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั่วถึง ระบบน้้าประปา ไฟฟ้า 

ถนน ทั่วถึงในเกือบทุกพ้ืนที่ 

- ระบบธนาคารพาณชิยแ์ขง็แกรง่ ระบบธนาคารของประเทศไทย 

มีมาตรฐานทีด่เีชือ่ถอืไดโ้ดย ใชม้าตรฐานบาเซล3 (Basel III) 

- มีแรงงานจ านวนมาก มปีระชาชนในระดับชั้นแรงงานอยู่มาก 

แรงงานในที่นี้หมายถึงทั้งแรงงานทั้งระดับใช้แรงงาน และ

ระดับใช้ความคิดความสามารถ 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/ 

เกร็ดควำมรู้อำเซยีน 


