
แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home  

โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพรรณ ี

สรุปแนวทางการ Work from Home  

ประเภท ล ำดับที ่ ช่ือระบบ แนวทำงกำรใช้งำน/กำรติดตั้ง 
โปรแกรม 

กำรเข้ำสูร่ะบบ 
 

คู่มือกำรใช้งำน 
 

ติดต่อปัญหำกำรใช้
งำน 

วำงแผนงำน 
Plan Work Tasks 

 

1 Google 
Calenda 

ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์ (ไมต่้องติดตั้ง 
โปรแกรม) 

 

ใช้บัญชี RBRU Mail เข้ำสู่ระบบ 
@rbru.ac.th 

 

- ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
เครื่องมือติดต่อสื่อสำร 
หรือประชุมออนไลน์  
(Communication 
Tools) 

 

2 Google 
Hangouts 

Meet 
 

ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์หรือต้องติดตั้ง 
โปรแกรม 

 

ใช้บัญชี RBRU Mail เข้ำสู่ระบบ 
@rbru.ac.th 

https://hangouts.google.com 
 

กำรเปิดใช้งำน RBRU Google 
Account (ส ำหรับบุคลำกร) 

http://www.rbru.ac.th/rbru
onlinelearning/workoutMan

ual/hangouts.pdf 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

เครื่องมือติดต่อสื่อสำร 
หรือประชุมออนไลน์  
(Communication 

Tools) 
 

3 Microsoft 
Team 

 

ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์หรือต้องติดตั้ง 
โปรแกรม 

 

เครื่องมือติดต่อสื่อสำร 
หรือประชุมออนไลน์  
(Communication 

Tools) 
 

กำรเปิดใช้งำน Microsoft 
Account (ส ำหรับบุคลำกร) 
https://www.office.com/ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

เครื่องมือติดต่อสื่อสำร 
หรือประชุมออนไลน์  
(Communication 
Tools) 

4 Webex ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์หรือต้องติดตั้ง 
โปรแกรม 

 

ลงทะเบียนด้วย E-mail  กำรเปิดใช้งำน Webex 
https://www.webex.com/ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

http://www.rbru.ac.th/rbruonlinelearning/workoutManual/hangouts.pdf
http://www.rbru.ac.th/rbruonlinelearning/workoutManual/hangouts.pdf
http://www.rbru.ac.th/rbruonlinelearning/workoutManual/hangouts.pdf
https://www.webex.com/


เครื่องมือติดต่อสื่อสำร 
หรือประชุมออนไลน์  
(Communication 
Tools) 

5 Zoom ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์หรือต้องติดตั้ง 
โปรแกรม 

 

ลงทะเบียนด้วย E-mail  กำรเปิดใช้งำน Zoom 
https://www.zoom.us/ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

เครื่องมือติดต่อสื่อสำร 
หรือประชุมออนไลน์  
(Communication 
Tools) 
 

6 Line  ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์หรือต้องติดตั้ง 
โปรแกรม 

 

ใช้บัญชีของผู้ใช้งำน - - 
ศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
 

เครื่องมือติดต่อสื่อสำ 
หรือประชุมออนไลน์  
(Communication 
Tools) 
 

7 Padlet ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์หรือต้องติดตั้ง 
โปรแกรม 

 

ลงทะเบียน ด้วย Google E-mail 
หรือ Facebook เ 

เว็บไซต์ 
https://th.padlet.com/ ห 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

เครื่องมือติดต่อสื่อสำร 
หรือประชุมออนไลน์  
(Communication 
Tools) 
 

8 Facebook  ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์ (ไมต่้องติดตั้ง 
โปรแกรม) 

 

ใช้บัญชีของผู้ใช้งำน เว็บไซต ์

https://www.facebook.co

m/- 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- 

เครื่องมือกำรท ำงำน 
ร่วมกันแบบออนไลน ์
และระบบส ำนักงำน  

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 

9 ระบบ
สำรบญั

อิเล็กทรอนิ
กส์ Edoc  

1.ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์ (ไม่ต้องตดิตั้ง 
โปรแกรม) 
2.กรณีใช้งำน Backoffice   
2.1 สำมำรถท ำโดยน ำเครื่อง
คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล (Notebook) 
มำให้เจ้ำหน้ำที่ ITC ด ำเนินกำรตั้งค่ำ

1. .ส ำหรับอำจำรย์ เจำ้หน้ำท่ีที่
เกี่ยวข้องเข้ำสู่ระบบสำรบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ Edoc 
2.กรณีใช้งำน Backoffice  ส ำหรบั
เจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องเข้ำสูร่ะบบตำม
ช่องทำงเดิม แต่ให้ทดสอบกำรท ำงำน

คู่มืออยู่ในระบบ (โปรแกรม
เฉพำะ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้อง) 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

https://www.zoom.us/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 ระบบ Backoffice และระบบ RBRU 
VPN  
2.2 ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย และ 
ด ำเนินกำรต่อ RBRU VPN 
2.3 ทดลองเข้ำใช้งำนระบบตำมปกติ 
(ในกรณีที่อยู่ภำยนอก 
มหำวิทยำลยั) ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องเข้ำสู่ระบบตำมช่องทำงเดิม 
แต่ให้ทดสอบกำรท ำงำน 
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ภำยนอก 
มหำวิทยำลยัฯ 

ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ภำยนอก
มหำวิทยำลยัฯและใช้งำนผ่ำนระบบ 
RBRU VPN 
http://www.doc.rbru.ac.th/doccl

ient/ 

เครื่องมือกำรท ำงำน 
ร่วมกันแบบออนไลน ์
และระบบส ำนักงำน  

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 
 

10 ระบบ
สำรสนเทศ
เพื่อกำร

บริหำร MIS  
Backoffice 

1.กรณีใช้งำน Backoffice   
1.1สำมำรถท ำโดยน ำเครื่อง
คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล (Notebook) 
มำให้เจ้ำหน้ำที่ ITC ด ำเนินกำรตั้งค่ำ
ระบบ Backoffice และระบบ RBRU 
VPN  
1.2 ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย และ 
ด ำเนินกำรต่อ RBRU VPN 
1.3 ทดลองเข้ำใช้งำนระบบตำมปกติ 
(ในกรณีที่อยู่ภำยนอก 

กรณีใช้งำน Backoffice  ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องเข้ำสูร่ะบบตำม
ช่องทำงเดิม แต่ให้ทดสอบกำรท ำงำน
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ภำยนอก
มหำวิทยำลยัฯและใช้งำนผ่ำนระบบ 
RBRU VPN 

 

คู่มืออยู่ในระบบ (โปรแกรม
เฉพำะ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้อง) 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 



มหำวิทยำลัย) ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องเข้ำสู่ระบบตำมช่องทำงเดิม 
แต่ให้ทดสอบกำรท ำงำน 
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ภำยนอก
มหำวิทยำลยัฯ 

เครื่องมือกำรท ำงำน 
ร่วมกันแบบออนไลน ์
และระบบส ำนักงำน  

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 
 

11 ระบบ
บริกำร

กำรศึกษำ  
(Reg) 

1.ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์ (ไม่ต้องตดิตั้ง 
โปรแกรม) 
2.กรณีใช้งำน Backoffice   
2.1 สำมำรถท ำโดยน ำเครื่อง
คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล (Notebook) 
มำให้เจ้ำหน้ำที่ ITC ด ำเนินกำรตั้งค่ำ
ระบบ RBRU VPN  
2.2 ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย และ 
ด ำเนินกำรต่อ RBRU VPN 
2.3 ทดลองเข้ำใช้งำนระบบตำมปกติ 
(ในกรณีที่อยู่ภำยนอก 
มหำวิทยำลยั) ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องเข้ำสู่ระบบตำมช่องทำงเดิม 
แต่ให้ทดสอบกำรท ำงำน 
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ภำยนอก 
มหำวิทยำลยัฯ 
 
 

1.ส ำหรับอำจำรย์ เจำ้หน้ำท่ีที่
เกี่ยวข้องเข้ำสู่ระบบบริกำรกำรศึกษำ 
(Reg) 
ตำมช่องทำงเดิม 
2.กรณีใช้งำน Backoffice  ส ำหรบั
เจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องเข้ำสูร่ะบบตำม
ช่องทำงเดิม แต่ให้ทดสอบกำรท ำงำน
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ภำยนอก
มหำวิทยำลยัฯและใช้งำนผ่ำนระบบ 
RBRU VPN 

 

คู่มืออยู่ในระบบ (โปรแกรม
เฉพำะ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้อง) 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 



เครื่องมือกำรท ำงำน 
ร่วมกันแบบออนไลน ์
และระบบส ำนักงำน  

(Online 
Collaboration and 

Office Tools) 
 

12 Google 
Drive  

ผ่ำนเว็บเบรำเซอร์ (ไมต่้องติดตั้ง 
โปรแกรม) 

 

ใช้บัญชี RBRU Mail เข้ำสู่ระบบ 
 

คู่มือกำรใช้งำน 
 

https://drive.google.com/fil
e/d/0B_bkF3-

zxIzLM2d1eTA3NjQ4OEU/vi
ew 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

เครื่องมือท ำงำนจำก 
ระยะไกลส ำหรับ 

เชื่อมต่อเครือข่ำย ม.
ร ำไพพรรณี (Remote 
Working Tools for 
RBRU Network) 

 
 

13 โปรแกรม
ช่วยเหลือ
กรณีเครื่อง
เกิดปัญหำ
Remote 
Access 

ติดตั้งโปรแกรม TeamViewer Free ใช้งำนผ่ำนโปรแกรม - ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

เครื่องมือท ำงำนจำก 
ระยะไกลส ำหรับ 

เชื่อมต่อเครือข่ำย ม.
ร ำไพพรรณี (Remote 
Working Tools for 
RBRU Network) 

 

14 RBRU VPN 1.น ำเครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล  
(Notebook) มำให้เจ้ำหน้ำที่ ITC.  
ด ำเนินกำรตั้งค่ำระบบ VPN หรือ 
ท ำกำรตั้งค่ำเองตำมคู่มือ 
กำรเข้ำใช้ VPN มีประโยชน์คือ ถ้ำ 
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 
ของมหำวิทยำลัยต้องกำรออก 
ระบบอินเทอร์เนต็ โดย 
เปรียบเสมือนกำรใช้อินเทอร์เน็ตใน
มหำวิทยำลยั เช่น กำรใช้งำนระบบ

ใช้บัญชี username และ password 
เดียวกับกำรระบบยืนยันตัวตนของ

มหำวิทยำลยั 
 

คู่มือกำรใช้งำน 
 

http://www.rbru.ac.th/web
vpn/manual_VPN.pdf 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_bkF3-zxIzLM2d1eTA3NjQ4OEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bkF3-zxIzLM2d1eTA3NjQ4OEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bkF3-zxIzLM2d1eTA3NjQ4OEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bkF3-zxIzLM2d1eTA3NjQ4OEU/view


สืบค้นของหอสมุดกลำง ฐำนข้อมูล
ต่ำงๆ  
 

 

 


