
คูมือปฏิบัติงาน 

การติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศ 

ภายในเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายสุเมธ  ถาวร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

 คูมือปฏิบัติงาน  

การติดตัง้และดูแลอปุกรณสารสนเทศ 

ภายในเครอืขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 นายสุเมธ  ถาวร  

 

 

 

 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



ก 

 

คำนำ 
 

 คู มือปฏิบัติงาน การติดตั ้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอร       

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลมนี ้ ไดรวบรวมกฎเกณฑ การวางแผน           

การตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหปญหาที่นำประสบการณจริงจากการปฏิบัติงาน

ดานคอมพิวเตอรมาถายทอด โดยแสดงขั ้นตอนการดำเนินงานเปนรูปแบบขอความอธิบาย

รายละเอียดงาน (Wording) ซึ่งอธิบายกระบวนการทำงานโดยละเอียดสามารถศึกษากระบวนการ

ทำงานและนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เพื ่อใหผู อานมีความเขาใจกระบวนการทำงาน และให

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือปฏิบัติงานการติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายใน

เครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลมนี้ จะเปนประโยชนอยาง

ย่ิงแกผูปฏิบัติงานไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติไดเปนอยางดี 

 

 

นายสุเมธ  ถาวร 

4 กุมภาพันธ 2565 

 



ข 

 

สารบัญ 
 หนา 

บทที่ 1 บทนำ 1 

 ความเปนมาและความสำคัญ 1 

 วัตถุประสงค 1 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 2 

 ขอบเขตของคูมือ 2 

 คำจำกัดความเบ้ืองตน 3 

บทที่ 2 โครงสรางและหนาที่ความรบัผิดชอบ 4 

 ประวัติความเปนมาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 

 โครงสรางการบริหารจัดการ 8 

 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง 14 

บทที่ 3 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 19 

 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 19 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ 32 

 หลักการปฏิบัติงานโดยใชแนวคิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง PDCA 34 

บทที่ 4 เทคนคิการปฏิบัติงาน 36 

 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 36 

 เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 38 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 86 

บทที่ 5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 87 

  ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขและการพัฒนางาน 87 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 89 

บรรณานุกรม 91 

ภาคผนวก 92 

ประวัติผูเขียน 118 

  



ค 

 

สารบัญภาพ 
 หนา 

ภาพที่ 1 โครงสรางองคกร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 8 

ภาพที่ 2 โครงสรางองคกร สำนักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร  9 

 มหาวิทยาลัยศลิปากร  

ภาพที่ 3 โครงสรางอัตรากำลัง สำนักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร  10 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนงานบริการติดต้ังระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป  17 

 คอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนงานซอมแซม ดูแล คอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศ 18 

 และระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาพที่ 6 แสดงสายโคแอคเชียล 20 

ภาพที่ 7 แสดงสาย UTP 21 

ภาพที่ 8 แสดง STP จะเห็น Sheath ที่เปนตัวนำปองกันอยูรอบนอก 22 

ภาพที่ 9 แสดงใยแกวนำแสง 22 

ภาพที่ 10 แสดงไดอะแกรมเครือขายภายใน คณะสถาปตยกรรมศาตร 39 

ภาพที่ 11 แสดงตัวอยางตำแหนงตูเก็บอุปกรณเครือขาย (TB) บริเวณช้ัน 3  40 

 ในแบบปรับปรุงคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ภาพที่ 12 แสดงไดอะแกรมอุปกรณสวิตชของเครือขายภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 41 

ภาพที่ 13 แสดงตูเก็บอุปกรณเครือขาย (TB) และอุปกรณเครือขายบริเวณช้ัน 3 41 

ภาพที่ 14 แสดงตูเก็บอุปกรณเครือขาย (TB) และหองที่ติดต้ังตูเก็บอุปกรณเครือขาย 42 

 ตามช้ันตาง ๆ ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ภาพที่ 15 แสดงชองรับหัวตอ RJ-45 ทีอ่ยูภายในอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 42 

ภาพที่ 16 แสดงรายการอุปกรณเขาหัวตอ RJ-45 46 

ภาพที่ 17  แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45 46-47 

ภาพที่ 18 แสดงแอคเซสพอยต (AP) ทีติ่ดต้ังอยูในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 56 

ภาพที่ 19 แสดงเครื่องพิมพย่ีหอ HP รุน LaserJet Pro M501 59 

ภาพที่ 20 แสดงปุมต้ังคาตางๆ เครื่องพิมพยี่หอ HP รุน LaserJet Pro M501 60 



ง 

 

สารบัญภาพ(ตอ) 
 หนา 

ภาพที่ 21 แสดงขั้นตอนการต้ังคา 60-61 

ภาพที่ 22 แสดง NAS Server ย่ีหอ QNAP 76 

ภาพที่ 23 แสดงโทรศัพทยี่หอ Grandstrem รุน GRP2601 81 

  



จ 

 

สารบัญตาราง 
 หนา 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของ Wi-Fi 22 

ตารางที่ 2 โมเดล OSI  25 

ตารางที่ 3 หลักการปฏิบัติงาน PDCA 34 

ตารางที่ 4 แผนการปฏิบัติงาน 36 

ตารางที่ 5 แสดงลำดับสายทองแดงภายในสาย UTP ในการเขาหัวตอ RJ-45 แบบตรง 45 

ตารางที่ 6 แสดงลำดับสายทองแดงภายในสาย UTP ในการเขาหัวตอ RJ-45 แบบไขว 45 

ตารางที่ 7 รายการเครื่องพิมพที่มีติดต้ังอยูบนเครือขายคอมพิวเตอร 75 

 ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ตารางที่ 8 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 87 



1 

บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ความเปนมาและความสำคัญ 

“คอมพิวเตอร” มีความสำคัญอยางยิ่งในการทำงานของบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

และการใชคอมพิวเตอรแบบออฟไลน (Off-line) หรือไมมีการเชื่อมตอใดๆ เปนเรื่องที่เปนไมไดเลยที่

เราจะไมมีความตองการขอมูลจากภายนอกคอมพิวเตอรของเรา แมแตโปรแกรมเอกสารอยาง 

Microsoft Word ยังตองการการอัพเดทที ่สม่ำเสมอ ยิ ่งไปกวานั ้นในการดำเนินงานของคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร การสื่อสาร/การรับ-สงขาวสารหรือขอมูลจากภายนอกและภายในองคกรน้ัน

เปนเรื ่องสำคัญที่มีผลตอการทำงานเปนอยางมาก ดวยเหตุผลเหลาน้ี เราจึงตองมีการวางระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานของเรา  

 “ระบบเครือขายคอมพิวเตอร” เปนการเชื่อมตอสายสัญญาณทั่วไปจนไปถึงสายใยแกว     

นำแสงและระบบไรสาย ซึ่งสรางประโยชนใหกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรในหลาย ๆ ดาน เชน     

(1) การแบงปนทรัพยากร หากเราใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรสามารถแบงปนเครื่องพิมพและ

สามารถใชงานไฟลรวมกันไดดวยโดยการทำไฟลเซิรฟเวอร (2) ประหยัด เราไมจำเปนตองซื้อ

เครื่องพิมพตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร (3) การสื่อสารที่ทั่วถึง ขอมูลขาวสารสามารถแบงปนไดใน

เครือขาย เชน โปรแกรมสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมผานระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนท 

ฯลฯ (4) ความสะดวก เนื ่องจากการสงขอมูลโดยผานเครือขายคอมพิวเตอรชวยใหประหยัด

งบประมาณและเวลา (5) ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนสิ่งสำคัญที่สุดเนื่องจากงานเอกสารแบบ

ไมใชกระดาษเปนการชวยลดจำนวนการใชกระดาษไดอยางมหาศาล 

จากความเปนมา และความสำคัญดังกลาว ผูเขียนจึงสนใจในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคูมือปฏิบัติงานการติดตั้งและ

ดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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2. เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปตย-

กรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3 .  เพ ื ่อใหการต ิดต ั ้ งและด ูแลอ ุปกรณสารสนเทศภายในเคร ือข ายคอมพ ิวเตอร                 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  

นักคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด 

 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคูมือปฏิบัติงานการติดตั้งและดูแล

อุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปตยกรรม-

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และลด

ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. การติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอร คณะสถาปตยกรรม-

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนักคอมพิวเตอรที่

มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด 

 

4. ขอบเขตของคูมือ 

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงระบบและวิธีปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตั้งแตขั้นตอนการวางแผน การติดตั้ง การดูแล เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศ 

และเครือขายคอมพิวเตอรภายในอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให

เครื ่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศของบุคลากรภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร        

สามารถเชื ่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาศิลปากร ใชงานอินเทอรเน็ต ใชงาน

ระบบปฏิบัติการ ใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปของมหาวิทยาลัยศิลปากร และใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานไดถูกตองมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพนักคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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5. คำจำกัดความเบื้องตน 

มหาวิทยาลัย  หมายความวา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร หมายความวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี หมายความวา สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เครือขายคอมพิวเตอร หมายความวา เครือขายคอมพิวเตอรภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เซิรฟเวอร หมายความวา เครื่องแมขาย เปนเครื่องคอมพิวเตอรหลักในเครือขาย 

ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไคลเอนต หมายความวา เครื่องลูกขาย เปนคอมพิวเตอรในเครือขาย ของคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สวิตช หมายความวา อุปกรณเครือขายทำหนาที่เปนตัวกลางเช่ือมโยงระหวาง

อุปกรณคอมพิวเตอรในเครือขาย เปนอุปกรณชวยกระจายสัญญาณไป

ยังคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่อยูในระบบ 

เกตเวย หมายความวา เปนอุปกรณที่ทำหนาที่เชื่อมตอเครือขายตางประเภท

เขาดวยกัน  

แอคเซสพอยต  หมายความวา เปนอุปกรณที่กระจายสัญญาณเพื่อทำใหอุปกรณไรสาย

ทั้งหลายเช่ือมตอสูเครือขายได 
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บทที่ 2 

โครงสรางและหนาทีค่วามรับผดิชอบ 
 

1. ประวัติความเปนมาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนคณะวิชาในสถาบันกลุม ค1 (สถาบันที่

เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง เนนการทำ

วิทยานิพนธ หรือการวิจัย เนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใน

การประกอบอาชีพระดับสูง เนนระดับบัณฑิตศึกษา) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับการสถาปนาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในนาม

“คณะสถาปตยกรรมไทย” ที่บริเวณวังตะวันออกของเจาฟามหามาลากรมพระยาบำราบปรปกษ และ

พลเรือโทพระวรวงศเธอ พระองคเจาขจรจรัสวงศกรมหมื่นปราบปรปกษ เจากรมชางสิปปหมู มี

พระพรหมพิจิตรดำรงตำแหนงคณบดี และอาจารยพินิจ สุวรรณะบุณย เปนผูชวยคณบดีทำหนาที่

คลายเลขานุการ 

ระยะแรกเริ่มการกอตั้งเปดสอนในระดับอนุปริญญา 3 ปการศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลง

ตามชวงเวลา ดังน้ี 

 

พ.ศ. 2501-

2507 

ขยายหลักสูตรการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “ศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย” ใชระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 5 ป 

ตามระบบสากลนิยม  

(วาระการดำรงตำแหนงคณบดี: ศาสตราจารยอัน นิมมานเหมินท) 

พ.ศ. 2509 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเปน “คณะสถาปตยกรรมศาสตร” และชื่อหลักสูตร

การศึกษา เปน “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  

(วาระการดำรงตำแหนงคณบดี: นาวาเอก สมภพ ภิรมย ร.น.) 

พ.ศ. 2516 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

พ.ศ. 2517 เปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชน 

พ.ศ. 2522 ปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทยเพ่ือ

เตรียมการเปดสอนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

พ.ศ. 2524 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต “สาขาวิชาออกแบบชุมชน” เปน

“สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง” เพื่อใหตรงกับความหมายของคำวา 

“Urban Design” และเปลี ่ยนชื ่อจาก “ภาควิชาออกแบบชุมชนและ         
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ผังเมือง” เปน “ภาควิชาการออกแบบและวางผังช ุมชนเมือง” ตาม

คำแนะนำของคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพทอุดมศึกษา ราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2529 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตย- 

กรรม 

พ.ศ. 2538 เปดสอนระดับปริญญาบัณฑิตเพิ่มหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปตยกรรม 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

พ.ศ. 2542 เปดหลักสตูรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย และ

คณะฯ ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหจัดเตรียมกำลังคนดานสถาปตยกรรม

ไทย จึงดำเนิน โครงการสถาปตยกรรมไทยปริวรรตขึ้นเพื ่อรับนักศึกษา   

เขาศึกษาโดยตรง และจัดการเรียนการสอนที่อาคารศิลปพีระศรี 1 วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2543 เปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

พ.ศ. 2545 เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว 

พ.ศ. 2547 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น  

พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ

กอสราง  

พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 

พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรมและหลักส ูตรภูม ิสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 

พ.ศ. 2554 

 

พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

ปดหลักสูตรอนุปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมและ

สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

บรรจุหลักสูตรใหมไวในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 3 

หล ักส ูตร ได แก หล ักส ูตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา

สถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผน

ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 
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พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และ

บรรจุหลักสูตรใหมไวในแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

จำนวน 2 หลักส ูตร ได แก หลักส ูตรปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาว ิชา

สถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

 

ตราประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

ตราประจำคณะฯ นั้นมีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวงซอนกันอยู โดยมีรูปพระพิฆเนศวรซึ่ง

เปนเทพแหงศิลปวิทยาและเทพแหงความรอบรูปรากฏอยูภายในกรอบวงกลมชั้นในและมีขอความ 

“คณะสถาปตยกรรมศาสตร” และ “มหาวิทยาลัยศิลปากร” อยูในพื้นที่ระหวางวงกลมชั้นในและ

วงกลมช้ันนอก 

 

สีประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตร  สีเทา สื่อความหมายถึงความหนักแนนความมั่นคงและ

ความจีรังกาลแหงศิลปวิทยา 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 

 ปรัชญา 

  “สืบสานภูมิปญญาไทย สรางสรรคสูสากล” 

  “Thai in Wisdom-International in Creativity” 

 ปณิธาน 

  “รากฐานของนวัตกรรมแหงการออกแบบ” 

  “Foundation of Innovative Design” 

 วิสัยทัศน 

  “สถาปตยกรรมสรางสรรควัฒนธรรมรวมสมัย 

  แหลงบมเพาะนวัตกรรมการออกแบบสูความเปนเลิศ” 
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 พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิต พัฒนานักศึกษา ที่มีความเปนเลิศ มีความรูความสามารถรอบดานในสาขา

สถาปตยกรรม และการออกแบบสรางสรรค มีอัตลักษณชัดเจนในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม มีความ

เปนมืออาชีพ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพรอบดานในระดับสากล  

2) พัฒนาหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีความทันสมัยเปนสากล และ

ใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

3) พัฒนาความเปนผูนำทางวิชาการและวิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเปนศูนยกลาง

องคความรูในสาขาสถาปตยกรรม นำนวัตกรรมและองคความรูใหบริการทางวิชาการแกสังคมใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

4) พัฒนาบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน สรางผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ที่

นำไปใชประโยชนไดจริง และมีความเปนสากล  

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ผานการ

ทำงานรวมกัน (Integration) ของบุคลากรทุกฝาย ดวยความรวมมือ และระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย  
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2. โครงสรางการบริหารจัดการ 

โครงสรางองคกรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังที ่ปรากฏใน            

ภาพที่ 1 ดังน้ี 

 

ภาพที่ 1 โครงสรางองคกร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ที่มา : ขอมูลจากหนวยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2562) 

  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ภาควิชาสถาปตยกรรม

ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม

ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชมุชนเมือง

สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

สํานักงานคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ศูนยบริการวิชาการและวิจัย
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โครงสรางองคกรของสำนักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดังที่ปรากฏในภาพที่ 2 ดังน้ี 

ภาพที่ 2 โครงสรางองคกร สำนักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ที่มา : ขอมูลจากหนวยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2562) 

สํานักงานคณบดี              

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

งานบริหารทั่วไป

สารบรรณ

บริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารสถานที่และยานพาหนะ

นโยบาย แผน ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินมาตรฐาน

วิเคราะหและวางแผนงบประมาณ

การเงินและบัญชี

พัสดุและครุภัณฑ

ประสานงานวิทยาเขต

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

สงเสริมและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร

สงเสริมสวัสดิการและ            
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ

วิเทศสัมพันธ

วารสารวิชาการ และหองอานหนังสือ
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 โครงสรางการปฏิบัติงานและอัตรากำลังของสำนักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังที่ปรากฏในภาพที่ 3 ดังน้ี 

  
สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร

-เลขานุการสํานักงานคณบดี 1 ตําแหนง

-ผูชวยเลขานุการสํานักงานคณบดี 1 ตําแหนง

งานบริหารทั่วไป

-หัวหนางาน งานบริหารท่ัวไป 1 ตําแหนง

สารบรรณ

-ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน1 ตําแหนง 

บริหารทรัพยากรบุคคล

-ผูปฏิบัติงานชํานาญงาน 1 ตําแหนง

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 ตําแหนง

อาคารสถานที่และยานพาหนะ

-นักวิชาการชํานาญการ 1 ตําแหนง

-พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา 1 ตําแหนง 

-พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ2 1 ตําแหนง

-พนักงานท่ัวไป 7 ตําแหนง

นโยบาย แผน ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินมาตรฐาน

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 2 ตําแหนง

วิเคราะหและวางแผนงบประมาณ

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 2 ตําแหนง

การเงินและบัญชี

-นักการเงินปฏิบัติการ 2 ตําแหนง

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 ตําแหนง

พัสดุและครุภัณฑ

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 ตําแหนง

ประสานงานวิทยาเขต

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 ตําแหนง

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ

-หัวหนางาน งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ตําแหนง

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 ตําแหนง 

สงเสริมและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 ตําแหนง 

สงเสริมสวัสดิการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 ตําแหนง 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ

-นักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 1 ตําแหนง

-นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 1 ตําแหนง

วิเทศสัมพันธ

-นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 ตําแหนง

วารสารวิชาการ และหองอานหนังสือ

-บรรณารักษปฏิบัติการ 1 ตําแหนง

ภาพที่ 3  โครงสรางอัตรากำลัง  

สำนักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

(ที่มา : ขอมูลจากหนวยนโยบาย แผน และประกัน

คุณภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2562) 



11 

 ภาระหนาที่ของหนวยงาน 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรในภาพรวม 

แบงออกเปน 2 งาน ดังน้ี  

  (1) งานบริหารทั่วไป มีทั้งหมดจำนวน 7 หนวยงาน ประกอบดวย หนวยสารบรรณ หนวย

บริหารทรัพยากรบุคคล หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ หนวยนโยบาย แผน ติดตามผลการ

ดำเนินงานและประเมินมาตรฐาน หนวยวิเคราะหและวางแผนงบประมาณ หนวยการเงินและบัญชี 

หนวยพัสดุและครุภัณฑ หนวยประสานงานวิทยาเขต  

- หนวยสารบรรณ   

ภาระงานดานธุรการและสารบรรณของคณะสถาปตยกรรมศาสตร งานเผยแพร

ประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูลกิจกรรมของคณะสถาปตยกรรมศาสตร และนักศึกษา จัดเก็บขอมูลเพ่ือ

สืบคนและจัดสงไปยังหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 

- หนวยบริหารทรัพยากรบุคคล 

ภาระงานดานบริหารงานบุคคล การสรรหา คัดเลือก จัดสอบแขงขัน การบรรจุ แตงต้ัง 

เลื่อนขั้น ปรับวุฒิ โอน ยาย เปลี่ยนตำแหนง เลื่อนระดับ เกษียณอายุราชการ การขยายเวลาราชการ 

การออกจากราชการ การขอตำแหนงทางวิชาการ การทำสัญญาจาง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประกันสังคม จัดทำทะเบียนประวัติ ออกหนังสือรับรอง การเปลี่ยนคำนำหนาช่ือ ช่ือตัว นามสกุล 

ดำเนินงานเรื่องบำเหน็จบำนาญและเวลาทวีคูณ ดำเนินงานเรื่องสวัสดิการและสวัสดิการสงเคราะห 

ปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาของบุคลากรและนักเรียน

ทุนโครงการตาง ๆ การลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน สัมมนา ประชุม เสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ  

- หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

ภาระงานดานการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปฎิบัติงานทำความ

สะอาดและจัดระเบียบอาคารสถานที่และพื้นที่รอบอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร จัดทำแผนการ

ใชอาคารสถานที่  และแผนพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพแกบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ 

ประสานงานการขอใชรถยนตเพ่ือการศึกษาดูงานและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

- หนวยนโยบาย แผน ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินมาตรฐาน 

วิเคราะหนโยบายการบริหารราชการแผนดิน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย

มหาวิทยาลัย นโยบายคณะฯ  กรอบแผนอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ประสานงานจัดทำแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  

ประสานงานการจัดทำแผนอัตรากำลัง การติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินมาตรฐานคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรดานตางๆ เชน การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
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ระดับคณะวิชา การพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน ตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพระดับ

ตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  

ติดตามประเมินและปรับปรุงแผน  ประสานงานการจัดทำรายงานประจำป  

- หนวยวิเคราะหและวางแผนงบประมาณ 

จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป (งบแผนดิน) งบประมาณเงินรายไดประจำป 

การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดอุดหนุนภาควิชา  จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป จัดทำ

รายงานผลการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณกับผลผลิต 

Performance Assessment Rating Tool (PART) 

- หนวยการเงินและบัญชี  

งานดานการเงิน การเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ทำ

สัญญายืมเงินทดรองจาย ทำสัญญาการยืมเงินทดรองจายงบกลางจากกองคลัง จัดทำเอกสารเบิกจาย

งบบุคลากร  งบตอบแทน ใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค จากเงินงบประมาณแผนดินและ

งบประมาณเงินรายได  การเบิกจายทุนใหกับอาจารยที่ไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 

งานดานบัญชี  ดูแล รักษา ควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

บัญชีกองทุนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร บัญชีทุนการศึกษา จัดทำบัญชี ควบคุมเงินทดรองจาย

ในราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สรุปรายรับรายจาย จากเงินงบประมาณแผนดินและเงิน

รายไดเปนรายไตรมาส อนุมัติเบิกจาย ตรวจสอบใบสำคัญคูจาย เบิกจายงบประมาณรายจายประจำป 

งบประมาณโครงการตางๆ ทั้งโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งจาก

งบประมาณแผนดินและเงินรายได เก็บรักษาเงิน ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทางการเงินกอน

อนุมัติและเบิกจาย รายงานสภาพทางการเงินและบัญชีในชวงเวลาตาง ๆ จัดทำขอมูลคาใชจายเพ่ือ

การบริหารจัดการและจัดทำรายงานการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดตาม

รอบระยะเวลาการรายงานและจัดทำตนทุนใหกับมหาวิทยาลัย 

- หนวยพัสดุและครุภัณฑ 

งานพัสดุ การจัดทำแผนความตองการครุภัณฑ แผนการใชจายงบลงทุน  การปรับปรุง

สิ่งกอสราง  การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ และจัด

จางโดยวิธีตางๆ ทำบัญชีและทะเบียนครุภัณฑทุกประเภท จัดทำบัญชีทรัพยสิน คำนวณคาเสื่อมราคา

ครุภัณฑและแสดงมูลคาคงเหลือทุกสิ้นปงบประมาณจัดทำและรวบรวมขอมูลที่รับผิดชอบพรอม

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ สำหรับเปนสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร 

- หนวยประสานงานวิทยาเขต 

งานดานธ ุรการ สารบรรณ และอาคารสถานที ่ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
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(2) งานบริหารและพัฒนาวิชาการ มีทั้งหมดจำนวน 6 หนวยงาน ประกอบดวย หนวย

ทะเบียนประเมินผลการศึกษา หนวยสงเสริมและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร หนวยสงเสริมสวัสดิการ

และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หนวยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ หนวยวิเทศ

สัมพันธ หนวยวารสารวิชาการ และหองอานหนังสือ  

- หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุก

ระดับ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษทุกหลักสูตร ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา การลงทะเบียน การศึกษาวิชาทหาร การ

ฝกงานในรายวิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การขอเอกสารรับรอง

ของนักศึกษา การลาพัก การลาออก การโอนยาย การพนสภาพนักศึกษา การแจงผลการศึกษา การ

จบหลักสูตรของนักศึกษา ดำเนินการติดตอประสานงานหัวหนาภาควิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษา

ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การลงทะเบียน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

- หนวยสงเสริมและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 

รับผิดชอบปฏิบัติงานประสานงานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

ทุกระดับการศึกษา ทบทวนแผนหลักสูตรและเปาหมายนักศึกษา จัดทำแผนแมบทการจัดการศึกษา

ของคณะฯ  ติดตามและจัดทำรายงานผลของแผนแมบท ดำเนินงานดานมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐาน TQF ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพทุกเรื่อง ประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร การเปด-ปดหลักสูตร ขออนุมัติและจัดพิมพหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง 

ประชาสัมพันธหลักสูตร ประเมินประสิทธิภาพการสอน และสัมฤทธิผลการเรียน จัดทำรายงานผล

การดำเนินงานการผลิตบัณฑิต จำนวนอาจารยตอนักศึกษา การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียน

การสอน รวมทั้งการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

- หนวยสงเสริมสวัสดิการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประสานงานจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ติดตามจัดทำรายงานผลของ

แผน  จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพ แนะแนวการศึกษาตอและการประกอบวิชาชีพ และประชาสัมพันธกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

ประสานและดำเนินงานสงเสริมสวัสดิการนักศึกษาและศิษยเกา บริการขอมูลขาวสาร

ทุนการศึกษา ทุนศึกษาตอ การจัดหางาน แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ขาวสารความเคลื่อนไหวใน

วงวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถาบัน ดำเนินงานเรื่องศิษยเกาสัมพันธ 
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- หนวยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ 

ประสานงานการวางแผนแมบทระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของ     

คณะสถาปตยกรรมศาสตร และติดตามประเมินผล ติดตั้งระบบปฏิบัติการ บริการคอมพิวเตอรใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร บำรุงรักษาเครือขายและเครื่องแมขาย ระบบงานสารสนเทศภายใน ดูแล

ระบบเน็ตเวิรคและอินเทอรเน็ต ประสานงานผูใชบริการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือครุภัณฑ อุปกรณ วัสดุ

คอมพิวเตอรและซอฟตแวร บริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  จัดทำสื่อการสอน บริการอัดสำเนา ถาย

เอกสาร เย็บเลม ทำปก ตัดริม เขาเลมเอกสารเผยแพร เอกสารประกอบการสอน 

- หนวยวิเทศสัมพันธ 

ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันหนวยงานตางประเทศ โครงการเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ณ ตางประเทศ รายงานผลการดำเนินงานวิเทศสัมพันธของ         

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

- หนวยวารสารวิชาการ และหองอานหนังสือ 

การใหบริการหองอานหนังสือคณะสถาปตยกรรมศาสตรแกบุคลากร นักศึกษา และ

ผูสนใจทั่วไป  

 

3. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนง  

 1) หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงสายงานนักคอมพิวเตอร ที่กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  

21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสายงานนักคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ 

ดังน้ี 

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังน้ี  

1. ดานการปฏิบัติการ  

(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณที่เกี ่ยวของ ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ ติดตั ้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่ง
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สำเร็จรูป เพ่ืออำนวยการใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปไดอยางราบรื่นและ

สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน  

(2) ประมวลผล และปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคำสั่ง และคูมือคำอธิบาย

ชุดคำสั่งตามขอกำหนดของระบบงานที่ไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคำสั่ง แกไข

ขอผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อใหระบบปฏิบัติการทำงานไดอยางถูกตองแมนยำและมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด  

(3) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ใหคำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา

ฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

2. ดานการวางแผน  

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด  

3. ดานการประสานงาน  

(1) ประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนดไว  

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย  

4. ดานการบริการ  

(1) ใหคำปรึกษา แนะนำเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู  ทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรรวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับ

ทราบขอมูลความรูตางๆ ที่เปนประโยชน  

(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิทยาการ 

คอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการได

ทราบขอมูล และความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและ  

ใชประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ  

 

 2) หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงตามที่ไดรับมอบหมาย 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ นายสุเมธ  ถาวร ตำแหนงนักคอมพิวเตอร ระดับ 

ปฏิบัติการ ตามที่ไดรับมอบหมาย มีดังน้ี 
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(1) ประสานงานการวางแผนงบประมาณระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เครื่องมือ ครุภัณฑ อุปกรณ วัสดุคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 

(2) ใหบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ติดตั้งซอมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

(3) ใหบริการติดตั ้งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป แกไขแฟมขอมูล เขียน

ชุดคำสั่งตามขอกำหนดของระบบงาน ทดสอบความถูกตองของคำสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคำสั่ง 

ปองกันไวรัส 

(4) ใหบริการจัดเตรียมและดูแลคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหพรอม

สำหรับการใชงาน 

(5) จัดเตรียมดูแลบำรุงรักษาเครือขายและเครื่องแมขาย ระบบงานสารสนเทศภายใน 

ดูแลระบบเน็ตเวิรคและอินเทอรเน็ต ประสานงานผูใหบริการ 

(6) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานบริหารทั่วไป งานบริหารและพัฒนา

วิชาการ และงานประชาสัมพันธของคณะสถาปตยกรรมศาสตร และสงเสริมการผลิตสื่อการเรียน  

การสอน ระบบสารสนเทศ การจัดทำและพัฒนาเว็ปไซตของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ใหมีขอมูลที่

ทันสมัย 

(7) ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปด 

(8) รับผิดชอบงานสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก การจัดซื ้อจัดหา

เครื่องมือครุภัณฑ อุปกรณ วัสดุคอมพิวเตอรและซอฟตแวร  

(9) ใหบริการควบคุมการเบิกจาย และจัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพ่ือการเรียน

การสอน การประชุม สัมมนา และกิจกรรมตาง ๆ ใหพรอมใชงานสม่ำเสมอ 

(10) ใหคำแนะนำในการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณแกบุคลากรและนักศึกษา 

(11) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณโสตทัศนูปกรณและวัสดุที่เกี่ยวของ  

(12) ใหบริการทางวิชาการและกิจกรรมตางๆ ดานการถายภาพ วีดิทัศน จัดทำสไลด 

โปสเตอร และสื่ออ่ืนๆ 
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จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนไดเลือกงานการติดตั้งและดูแล

อุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มา

เขียนคูมือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังน้ี 

 

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนงานบริการติดต้ังระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป คอมพิวเตอร อุปกรณ

สารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

เริ่มตน 

รับแจงจากผูใชบริการ 

จัดเตรียมอุปกรณ โปรแกรม 

ติดต้ังโปรแกรม 

ติดตามผลหลังการใชงาน 

เสร็จสิ้น 

ตรวจสอบปญหา

และแกไขการติดต้ัง 

ทดสอบการใชงาน 

ผาน 

ไมผาน 
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ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนงานซอมแซม ดูแล คอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศและระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

รับแจงซอมจากผูใชงาน 

ตรวจสอบตามรายงาน 

การแจงซอม 

ดำเนินการแกไข 

เสร็จสิ้น 

ขออนุมัตจิัดซ้ือ 

ไมใช 

ใช 

ติดตอบริษัทใหเชา 

และผูรับผิดชอบ 

นัดหมาย จัดเตรียมอุปกรณ

และโปรแกรมท่ีจำเปนในงาน

ตรวจสอบ

สถานะอุปกรณ 

วิเคราะหสาเหต ุ

ตรวจสอบผลการแกไข 

เครื่องเชา 

ไมใชเครื่องเชา 

ใชอุปกรณ 

พิเศษเพิ่ม 

ตรวจสอบ/

แกไขเบื้องตน 

เริ่มตน 

ไมสำเร็จ 

สำเร็จ 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 
 

1. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่องการติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเลมนี้ มีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

กับทฤษฎีเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ดังน้ี  

 

เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) 

เครือขายคอมพิวเตอร คือ เครือขายการสื่อสารโทรคมนาคมระหวางคอมพิวเตอรจำนวน

ตั้งแตสองเครื่องขึ้นไปที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได การเชื่อมตอระหวางอุปกรณคอมพิวเตอร 

ตาง ๆ ในเครือขาย (โหนดเครือขาย) จะใชสื่อที่เปนสายเคเบิลหรือสื่อไรสาย เครือขายคอมพิวเตอรที่

รูจักกันดีคือ อินเทอรเน็ต 

การที่ระบบเครือขายมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปจจุบัน เพราะมีการใชงานคอมพิวเตอรอยาง

แพรหลาย จึงเกิดความตองการที่จะเชื่อมตอคอมพิวเตอรเหลานั้นถึงกัน เพื่อเพิ่มความสามารถของ

ระบบใหสูงขึ้น และลดตนทุนของระบบโดยรวมลง 

การโอนยายขอมูลระหวางกันในเครือขาย ทำใหระบบมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น การ

แบงการใชทรัพยากร เชน หนวยประมวลผล หนวยความจำ หนวยจัดเก็บขอมูล โปรแกรม

คอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ ที่มีราคาแพงและไมสามารถจัดหามาใหทุกคนได เชน เครื่องพิมพ 

เครื่องกราดภาพ (Scanner) ทำใหลดตนทุนของระบบลงได 

อุปกรณเครือขายที่สรางขอมูล สงมาตามเสนทางและบรรจบขอมูลจะเรียกวาโหนดเครือขาย 

โหนดประกอบดวยโฮสต (Host) เชนเซิร ฟเวอร (Server) คอมพิวเตอรส วนบุคคล (Personal 

Computer) และฮารดแวรของระบบเครือขาย อุปกรณดังกลาวนั้นสามารถกลาวไดวาเปนเครือขาย

ไดก็ตอเมื่อกระบวนการในเครื่องหน่ึงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลกับกระบวนการในอีกอุปกรณหน่ึง

ได 

เครือขายจะสนับสนุนแอปพลิเคชันเชนการเขาถึงเวิลดไวดเว็บ การใชงานรวมกันของ      

แอปพลิเคชัน การใชเซิรฟเวอรสำหรับเก็บขอมูลรวมกัน การใชเครื่องพิมพและเครื่องโทรสารรวมกัน

และการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสและโปรแกรมสงขอความโตตอบแบบทันทีรวมกัน 
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การเชื่อมโยงเครือขายแบบใชสายสื่อกลาง (Wired Connection) สายสื่อกลางเพื่อการ

เช่ือมตอมีหลากหลายชนิด ดังน้ี 

(1) สายโทรศัพท เปนสายมาตรฐานที่ใชเพื่อการเชื่อโทรศัพทบาน ในสมัยกอนเราอาจ

ตองใชสายโทรศัพทเพื่อการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบาน แตเนื่องจากขอจำกัดในการรับ-สงขอมูล        

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตสวนมากจึงเปลี่ยนจากการใชสายโทรศัพทบานมาเปนสายโคแอคเชียลแทน

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช 

(2) สายโคแอคเชียล ถูกใชอยางแพรหลายสำหรับระบบเคเบิลทีวี, ในอาคารสำนักงาน

และสถานที่ทำงานอื่นๆ ในเครือขายทองถิ่น สายโคแอคประกอบดวยลวดทองแดงหรืออะลูมิเนียม

เสนเดี่ยวที่ลอมรอบดวยชั้นฉนวน (โดยปกติจะเปนวัสดุที่มีความยืดหยุนกับไดอิเล็กทริกคงที่สูง) และ

ลอมรอบทั้งหมดดวยตัวนำอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันการเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาจากภายนอก ฉนวน  

ไดอิเล็กทริกจะชวยลดสัญญาณรบกวนและความผิดเพี้ยน ความเร็วในการสงขอมูลอยูในชวง 200 

ลานบิตตอวินาทีจนถึงมากกวา 500 ลานบิตตอวินาที 

 
ภาพที่ 6 แสดงสายโคแอคเชียล 

 

(3) สายคูบิด เปนสื่อที่ใชกันอยางแพรหลายที่สุดสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมด 

สายคูบิดประกอบดวยกลุมของสายทองแดงหุมฉนวนที่มีการบิดเปนคู ๆ สายโทรศัพทธรรมดาที่ใช

ภายในบานทั่วไปประกอบดวยสายทองแดงหุมฉนวนเพียงสองสายบิดเปนคู สายเคเบิลเครือขาย

คอมพิวเตอร (แบบใชสายอินเทอรเน็ตตามที่กำหนดโดยมาตรฐาน IEEE 802.3) จะเปนสายคูบิด

จำนวน 4 คูสายทองแดงที่สามารถใชสำหรับการสงทั้งเสียงและขอมูล การใชสายไฟสองเสนบิดเปน

เกลียวจะชวยลด crosstalk และการเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาระหวางสายภายในเคเบิลชุดเดียวกัน 

ความเร็วในการสงอยูในชวง 2 ลานบิตตอวินาทีถึง 10 พันลานบิตตอวินาที สายคูบิดมาในสองรูปแบบ 

คือ คูบิดไมมีตัวนำปองกัน (การรบกวนจากการเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟาภายนอก) (Unshielded 

Twisted Pair หรือ UTP) และคู บ ิดมีตัวนำปองกัน (Shielded Twisted Pair หรือ STP) แตละ

รูปแบบออกแบบมาหลายอัตราความเร็วในการใชงานในสถานการณที่แตกตางกัน 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Coaxial_cable_cutaway_PTFE.svg
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ภาพที่ 7 แสดงสาย UTP ภาพที่ 8 แสดง STP จะเห็น Sheath ที่เปน

ตัวนำปองกันอยูรอบนอก 

 

(4) ใยแกวนำแสง เปนแกวไฟเบอร จะใชสัญญาณทางไฟฟาที่มีรูปรางหรือลักษณะเปน

คลื ่นรูปสี ่เหลี ่ยม (Pulse) ของแสงในการสงขอมูล ขอดีบางประการของเสนใยแสงที ่เหนือกวา       

สายโลหะก็คือมีการสูญเสียในการสงนอยและมีอิสรภาพจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาและมีความเร็วในการ

สงรวดเร็วมากถึงลานลานบิตตอวินาที เราสามารถใชความยาวคลื่นที่แตกตางของแสงที่จะเพ่ิมจำนวน

ของขอความที่ถูกสงผานสายเคเบิลใยแกวนำแสงพรอมกันในเสนเดียวกัน 

 
ภาพที่ 9 แสดงใยแกวนำแสง 

 

การเชื ่อมโยงเครือขายแบบไรสาย (Wireless Connection) วิธีการเชื ่อมตอระบบ

เครือขายโดยไมใชสายสัญญาณ มีดังน้ี 

(1) แสงอินฟราเรด (Infrared, IR) เปนแสงที่มนุษยไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 

การใชแสงอินฟราเรดเปนการเชื่อมตอแบบ Point-to Point คือจากหนึ่งแหงไปสูหนึ่งแหงโดยตรง 

เชน จากรีโมทควบคุมไปสูโทรทัศน หรือสูเครื ่องปรับอากาศ เปนตน การรับ-สงขอมูลดวยแสง

อินฟราเรดในระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันเปนสิ่งที่หาดูไดยากมาก โดยธรรมชาติการเดินทางของแสง

อาจถูกรบกวนโดยสิ่งรอบขาง เชน แสงแดดที่มีอินฟราเรดในตัว สิ่งกีดขวางที่บังแสง ไอความรอนที่

กอใหเกิดการหักเห เปนตน อุปสรรคในการใชงานตาง ๆ ทำใหผูผลิตอุปกรณคอมพิวเตอรหลาย ๆ 

รายมองขามการเช่ือมตอแบบอินฟราเรด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:UTP_cable.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:STP-cable.svg
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(2) คลื่นวิทยุ (Radio Wave) คลื่นวิทยุเดินทางในอากาศไดในทิศทางที่กระจายออกเปน

วงกวาง การยิงคลื่นวิทยุเปนเสนตรงไมใชเรื่องงาย แตเปนขอดีในการกระจายสัญญาณไปสูหลายแหง

พรอม ๆ กัน เนื่องจากคลื่นวิทยุมีหลากหลายความถี่ การปรับตัวรับคลื่นจึงเปนเรื่องสำคัญ มิฉะน้ัน

สัญญาณจะผสมกันไมเปนเรื่องเปนราว นอกจากนั้น สัญญาณวิทยุยังสามารถเดินทางไดในระยะไกล 

ทำใหเหมาะแกการใชงานดานอินเทอรเน็ตไรสายมากกวาแสงอินฟราเรด แตหากมีฝนฟาคะนองอาจ

ทำใหสัญญาณขัดของได 

- คลื่นวิทยุจัดเปนสัญญาณแมเหล็กไฟฟาชนิดหน่ึงซึ่งถูกใชมาเปนเวลาหลายศตวรรษ    

ทั้งคลื่น FM และ AM และคลื่นโทรทัศนในรูปแบบอนาล็อก (Analog) คำศัพท 2 คำที่ควรรูเกี่ยวกับ

คลื่นวิทยุ คือความเขมขน (Amplitude) และความถี่ (Frequency) แตสิ่งที่คนสวนมากใหความสนใจ

มากที่สุด คือ ความถี่ หนวยของความถี่ คือ เฮิรต (Hz) ซึ่งจะใชในการจำแนกสัญญาณ 

- Wi-Fi เปนคลื่นวิทยุแบบดิจิทัล (Digital) ที่เหมาะสมแกการเช่ือมตอแบบ Wireless 

Local Area Network (WLAN) ตัวอยางคือการแชรอินเทอรเน็ตในครัวเรือน มี Router คืออุปกรณ

ที่ใชเปน Hotspot สง-กระจาย Wi-Fi เพื่อใชในการแชรสัญญาณในพื้นที่นั้น ๆ เมื่อมีตัวกระจายแลว

เราก็ควรมีตัวรับเชนกัน โดยปกติเครื่องคอมพิวเตอร สมารทโฟน เครื่องเลนเกม หรือแมแตโทรทัศน

ในปจจุบัน ผูผลิตไดติดตั้งตัวรับสัญญาณ Wi-Fi มาใหแลว มาตรฐานการสงสัญญาณ Wi-Fi คือ แบบ 

IEEE 802.11 ซึ่งมีดวยกันหลายรุน แตมี 7 แบบเทาน้ันที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 1 

เน่ืองจากการเรียกช่ือเต็มเปนเรื่องยาก สวนมากจึงเรียกเปน Wireless ตามดวยอักษร เชน Wireless-

a, Wireless-b เปนตน ปจจุบันมาตรฐานสูงสุดของ Wi-Fi คือ IEEE 802.11ax หรือชื ่อที ่เรียกวา    

Wi-Fi6 โดยมีความเหนือกวารุนกอนในดานการรองรับอุปกรณที่มากขึ้น Wi-Fi6 รองรับคลื่นความถื่ทั้ง 

2.4 GHz และ 5 GHz แตสำหรับ Wi-Fi6 มีการรองรับคลื่นความที่ 6 GHz ดวย เพื่อขยายการรองรับ

อุปกรณที่มากขึ้นน่ันเอง 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของ Wi-Fi 

IEEE 

802.11 

ชื่ออื่น ป ความเร็ว ความถ่ี 

(GHz) 

ระยะทำการ 

(ฟุต) 

- - 1997 2 Mb/s 2.4 100 

b Wi-Fi1 1999 11 Mb/s 2.4 115 

a Wi-Fi2 1999 4 Mb/s 5 115 

g Wi-Fi3 2003 54 Mb/s 2.4 125 

n Wi-Fi4 2009 300 Mb/s 5 230 

ac Wi-Fi5 2013 1 Gb/s 5 115 

ax Wi-Fi6 2019 10.53 Gb/s 6 115 
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- Bluetooth เปนคลื่นวิทยุอีกชนิดหนึ่งที่เรียกวา UTF (Ultra High Frequency,     

300 Mhz – 3 GHz) ขอดีของ Bluetooth คือสัญญาณที ่เขมขนแตมีระยะทางที ่สั ้นเปนขอเสีย       

แตขอเสียน้ีกลับเหมาะสมกับ Wireless Personal Area Network (WPAN) เครือขายสวนตัวที่มี

ความปลอดภัยสูงที่เหมาะแกการเชื่อมตออุปกรณยิบยอย เชน หูฟง ลำโพง ตัวควบคุมเกม และ

จอภาพ เปนตน 

(3) คลื่นไมโครเวฟ (Terrestrial Microwave) คลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดนี้มีชวงความถี่

ตั ้งแต 1 ถึง 300 GHz คลื่นชนิดนี้มีการเดินทางเปนเสนตรง และสามารถรวมสัญญาณไปที่จุดใด    

จุดหนึ่งไดโดยไมโดนรบกวน ลักษณะทั่วไปของการสง-รับคลื่นไมโครเวฟเปบแบบ Line-of-Sight 

หมายถึงระยะที่จุดแรกสามารถเห็นจุดตอไปดวยตาเปลา (หรือดวยกลองสงทางไกล) โดยเสาอากาศ

แตละจุดจะหันหนาจานรับคลื่นหากันเพื่อรับ-สง และขยายสัญญาณ เพื่อปองกันการถูกบดบังและให

ไดประสิทธิภาพสูงสุดเสาอากาศจึงตองมีความสูงและรูปแบบตัวรับ-สงที่เหมาะสม  

(4) การสื่อสารผานดาวเทียม (Saterllite Communication) ดาวเทียมเปนสถานี

ขยายและสะทอนสัญญาณ สัญญาณที ่ร ับ-สง/ขยายผานดาวเทียมคือคลื ่นไมโครเวฟที ่รองรับ        

การโทรคมนาคม ภาพและเสียงเพื่อโทรทัศน และประโยชนในดานอื่น ๆ นับไมถวน หนาที่ของ

ดาวเทียมโทรคมนาคม คือการรับสัญญาณที่สงมาจากพื้นโลก (Uplink) ใชอุปกรณทวน-ขยาย

สัญญาณ (Repeater/Transponder) เพื่อรักษาคุณภาพของขอมูลและสงกลับมายังอีกจุดบนผิวโลก 

(Downlink) และอาจยอนกลับไปมาขึ้นอยูกับการใชงาน ประโยชนที่เราจะเห็นไดอยางชัดเจนที่สุดใน

การใชดาวเทียมคือระบบบอกพิกัดและนำทาง และจานรับสัญญาณโทรทัศนแบบดิจิทัล 

 

อุปกรณในระบบเครือขาย 

การสรางเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารอาจมีอุปกรณหลากหลายชนิดใหเลือกใช 

อุปกรณแตละชนิดมีลักษณะการทำงานและประโยชนที่แตกตางกันออกไป ดังน้ี 

(1) เซิรฟเวอร (Server) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เครื่องแมขาย เปนเครื่องคอมพิวเตอร

หลักในเครือขาย ที่ทำหนาที่จัดเก็บและใหบริการไฟลขอมูลและทรัพยากรอื่น ๆ กับคอมพิวเตอร

เครื่องอ่ืน ๆ ในเครือขาย โดยปกติคอมพิวเตอรที่นำมาใชเปนเซิรฟเวอรมักจะเปนเครื่องที่มีสมรรถนะ

สูง และมีฮารดดิสกความจำสูงกวาคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ ในเครือขาย 

(2) ไคลเอนต (Client) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เครื่องลูกขาย เปนคอมพิวเตอรในเครือขาย

ที่รองขอบริการและเขาถึงไฟลขอมูลที่จัดเก็บในเซิรฟเวอร หรือพูดงาย ๆ ก็คือ ไคลเอนต เปน

คอมพิวเตอรของผูใชแตละคนในระบบเครือขาย 

(3) ฮับ (HUB) หรือ รีพีตเตอร (Repeater) คืออุปกรณที่ใชเชื่อมตอกลุมคอมพิวเตอร ฮับ   

มีหนาที ่รับสงเฟรมขอมูลทุกเฟรมที่ไดรับจากพอรตใดพอรตหนึ่ง ไปยังพอรตอื ่น ๆ ที่เหลืออยู 
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คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอเขากับฮับจะแชรแบนดวิธหรืออัตราขอมูลของเครือขาย เพราะฉะนั้นถามี

คอมพิวเตอรเช่ือมตอมากจะทำใหอัตราการสงขอมูลลดลง 

(4) สวิตชิ่ง ฮับ (Switching Hub) คืออุปกรณเครือขายที่ทำหนาที่ในเลเยอรที่ 2 และทำ

หนาที ่สงขอมูลที ่ไดรับมาจากพอรตหนึ ่งไปยังพอรตเฉพาะที ่เปนปลายทางเทานั ้น และทำให

คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับพอรตที่เหลือสงขอมูลถึงกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น อัตราการรับสงขอมูล

หรือแบนดวิธจึงไมขึ้นอยูกับคอมพิวเตอร ปจจุบันนิยมเชื่อมตอแบบนี้มากกวาฮับเพราะลดปญหาการ

ชนกันของขอมูล 

(5) เราตเตอร (Router) เปนอุปกรณที ่ทำหนาที ่ในเลเยอรที ่ 3 เราทเตอรจะอานที่อยู 

(Address) ของสถานีปลายทางที ่สวนหัว (Header) ขอแพ็กเก็ตขอมูล เพื ่อที ่จะกำหนดและสง     

แพ็กเก็ตตอไป เราทเตอรจะมีตัวจัดเสนทางในแพ็กเก็ต เรียกวา เราติ้งเทเบิ้ล (Routing Table) หรือ

ตารางจัดเสนทางนอกจากนี้ยังสงขอมูลไปยังเครือขายที่ใหโพรโทคอลตางกันได เชน IP (Internet 

Protocol) , IPX (Internet Package Exchange) และ AppleTalk นอกจากน ี ้ ย ั ง เช ื ่ อมต อ กับ

เครือขายอ่ืนได เชน เครือขายอินเทอรเน็ต 

(6) บริดจ (Bridge) เปนอุปกรณที ่ม ักจะใชในการเชื ่อมตอวงแลน (LAN Segments)       

เขาดวยกัน ทำใหสามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปไดเรื่อย ๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบ   

ไมลดลงมากนัก เนื่องจากการติดตอของเครื่องที่อยูในเซกเมนตเดียวกันจะไมถูกสงผานไปรบกวน

การจราจรของเซกเมนตอื่น และเนื่องจากบริดจเปนอุปกรณที่ทำงานอยูในระดับ Data Link Layer 

จึงทำใหสามารถใชในการเชื่อมตอเครือขายที่แตกตางกันในระดับ Physical และ Data Link ได เชน 

ระหวาง Eternet กับ Token Ring เปนตน บริดจ มักจะถูกใชในการเชื่อมเครือขายยอย ๆ ในองคกร

เขาดวยกันเปนเครือขายใหญ เพียงเครือขายเดียว เพื่อใหเครือขายยอย ๆ เหลานั้นสามารถติดตอกับ

เครือขายยอยอ่ืน ๆ ได 

(7) เกตเวย (Gateway) เปนอุปกรณฮารดแวรที่เชื่อมตอเครือขายตางประเภทเขาดวยกัน 

เชน การใชเกตเวยในการเชื่อมตอเครือขาย ที่เปนคอมพิวเตอรประเภทพีซี (PC) เขากับคอมพิวเตอร

ประเภทแมคอินทอช (MAC) เปนตน 

(8) แอคเซสพอยต (Access Point, AP) เปนอุปกรณที่กระจายสัญญาณเพื่อทำใหอุปกรณ

ไรสายทั้งหลายเช่ือมตอสูเครือขายได  

 

กฎการสื่อสาร/โปรโตคอล (Protocol) 

โปรโตคอล คือภาษาที่คอมพิวเตอรสื่อสารกันในเครือขาย หากเปรียบเทียบคอมพิวเตอรเปน

มนุษยและเครือขายเปนประเทศ แตละประเทศตางมีภาษา วิธีพูด หลักไวยากรณ และองคประกอบ
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อ่ืน ๆ ที่แตกตางกันอีกมากมาย ดังน้ัน โปรโตคอลซึ่งเปรียบไดวาเปนภาษาหรือกฎการสื่อสารระหวาง

อุปกรณน่ันเอง  

TCP/IP (Transfer Control Protocal/Internet Protocol) เปนโปรโตคอลที ่เปนที ่นิยม

มากที่สุด และเปนโปรโตคอลหลักในการใชงานอินเทอรเน็ตทั่วโลก (WAN) แมแตการเชื ่อมตอ

เครือขายภายใน (LAN) ก็สามารถใช TCP/IP ไดเชนกัน 

โดยปกติโปรโตคอลทั้งหลายจะมีการแบงระดับการสื่อสารเปนโมเดลที่เรียกวา OSI (Open 

Systems Interconnection) ซึ่งแบงออกเปน 7 ระดับ (Layer) ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 โมเดล OSI  

ระดับ บทบาท 

7- Appilcation ผูใชเชื่อมตอดวยโปรแกรมสำเร็จรูป (หรือเว็บแอปฯ) ผานโปรโตคอลยอย เชน HTTP, 

HTTPS, DNS, BitTorrent, Bitcoin, Chat (Instant message), VoIP ฯลฯ 

6 - Presentation แปลงขอมูล, บีบอัดขอมูล, เขา/ถอดรหัสและสงไปรูระดับ 7 - Appilcation 

5 – Session จัดตารางเวลาใหแตละงาน, รับรอง, อนุญาต, และเรียกคืนงาน 

4 – Transport ขนสงขอมูล จัดอันดับการสื่อสาร รักษาเสถียรภาพการสื่อสาร TCP (จาก TCP/IP) เปน

โปรโตคอลเพ่ือการขนสงท่ีนิยมมากท่ีสุด 

3 – Network วางแผนการสง, ระบุปลายทาง, การสงตอ, กำหนดทิศทางของขอมูล และดูแลคุณภาพ

ของบริการ 

2 – Data link ตรวจสอบและดูแลทางเชื ่อมภายในเครือขาย WAN หรือ LAN จัดรูปแบบแพ็กเก็ต 

(Encapsulation), ปรับจังหวะใหสอดคลองในการสื่อสาร, ตรวจขอผิดพลาดในการ

สื่อสาร, MAC (Media Access Control) และอุปกรณในระดับนี้คือ บริดจและสวิตซ 

1 - Physical ชั้นพื้นฐานของอุปกรณเชื ่อมตอ การสงสัญญาณ รหัสการเชื ่อมตอ วีธีการเชื ่อมตอ

เบื้องตน ฯลฯ 

 

ขอควรรูอยางหนึ่งเกี่ยวกบัโมเดล OSI คือระดับที่ 7 - Appilcation เปนระดับที่อยูชั้นบนสุด

หรืออยูใกลกับผูใชมากที่สุด เปนระดับที่มีความสัมพันธกับซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่นมากที่สุด และ

เรียงลำดับลงมาจนถึงระดับที่ 1 - Physical เปนระดับที่อยูลึกหรือหางไกลจากผูใชมากที่สุด เปน

ระดับที่มีความเปนฮารดแวรมากที่สุด 

นอกจากโปรโตคอลหลักแลว ยังมีโปรโตคอลยอยหลายหลากชนิด เชน FTP (File Transfer 

Protocal) เพื ่อการแชรไฟล  , HTTP (Hypertext Transfer Protocal) หรือ HTTPS (Hypertext 

Transfer Protocal Secure) เพื ่อการแสดงหนาเว็บไซต, POP3 (Post Office Protocol v3) เพ่ือ
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การรับและสงอีเมลล, IMAP (internet Message Access Protocol) เพื่อการเซิรฟเวอรอีเมลล และ

อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 

รูปแบบของระบบเครือขาย 

ระบบเครือขายจะถูกแบงออกตามขนาดและลักษณะของเครือขาย ซึ่งปจจุบันเครือขายที่รูจัก

กันดีมีอยู 6 แบบ ไดแก 

(1) เครือขายภายใน หรือ แลน (Local Area Network: LAN) เปนเครือขายที่ใชในการ 

เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกลเคียงกัน ที่ชวยใหเครื่องคอมพิวเตอร (Computer) เครื่องพิมพ (Printer) 

และอุปกรณใชงานทางคอมพิวเตอรตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงเอกสาร สงขอมูลติดตอใชงานรวมกันได 

การติดตอสื่อสารของอุปกรณ จะอยูในบริเวณแคบ โดยทั่วไปมีระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร เชน 

ภายในอาคารสำนักงานภายในคลังสินคา โรงงาน หรือระหวางตึกใกล ๆ เชื่อมโยงดวยสายสื่อสารจึง

ทำใหมีความเร็วในการสื่อสารขอมูลดวยความเร็วสูงมาก และมีความผิดพลาดของขอมูลต่ำ 

(2) เครือขายวงกวาง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เปนเครือขายที่ใชในการ 

เช่ือมโยงกัน โดยจะเปนการสื่อสารในระดับประเทศ ขามทวีปหรือทั่วโลก จะตองใชมีเดีย (Media) ใน

การสื่อสารขององคการโทรศัพท หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย (คูสายโทรศัพท Dial-Up / คูสาย

เชา Leased Line / ISDN) (lntegrated Service Digital Network สามารถสงไดทั ้งขอมูล เสียง 

และภาพในเวลาเดียวกัน) 

(3) เครือขายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan Area Network : MAN) 

เปนเน็ตเวิรกที่จะตองใชโครงขายการสื่อสารขององคการโทรศัพท หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย 

เปนการติดตอกันในเมืองใหญ เชน เครื่องเวิรกสเตชั่นอยูที่สุขุมวิท มีการติดตอสื่อสารกับเครื่อง

เวิรกสเตช่ันที่บางรัก 

(4) เครือขายของการติดตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอร หรือ แคน (Controller Area 

Network) : CAN) เปนเครือขายที่ใชติดตอกันระหวางไมโครคอนโทรลเลอร (Micro Controller 

Unit: MCU) 

(5) เครือขายสวนบุคคล หรือ แพน (Personal Area Network) : PAN) เปนเครือขาย

ระหวางอุปกรณเคลื่อนที่สวนบุคคล เชน โนตบุก มือถือ อาจมีสายหรือไรสายก็ได 

(6) เครือขายขอมูล หรือ แซน (Storage Area Network) : SAN) เปนเครือขาย (หรือ

เครือขายยอย) ความเร็วสูงวัตถุประสงคเฉพาะที่เชื่อมตอภายในกับอุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดตางกัน

ดวยแมขายขอมูลสัมพันธกันบนตัวแทนเครือขายขนาดใหญของผูใช 
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 รูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขายภายใน (LAN) โดยใชสายเปนสื่อกลาง 

 รูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขายภายใน (LAN) โดยใชสายเปนสื่อกลาง สามารถทำได

ดวยกัน 4 รูปแบบ ดังน้ี 

 1) การเช่ือมตอแบบบัส (Bus Topology)  

 
 

 การเช่ือมตอแบบบัส (Bus Topology) จะมีสายหลัก 1 เสน เครื่องคอมพิวเตอรทั้งเซิรฟเวอร 

และไคลเอ็นตทุกเครื่องจะตองเชื่อมตอสายเคเบิ้ลหลักเสนนี้ โดยเครื่องคอมพิวเตอรจะถูกมองเปน 

Node เมื่อเครื่องไคลเอ็นตเครื่องที่หนึ่ง (Node A) ตองการสงขอมูลใหกับเครื่องที่สอง (Node C) 

จะตองสงขอมูล และแอดเดรสของ Node C ลงไปบนบัสสายเคเบิ้ลนี้ เมื่อเครื่องที่ Node C ไดรับ

ขอมูลแลวจะนำขอมูลไปทำงานตอทันที 

 2) การเช่ือมตอแบบวงแหวน (Ring Topology)  

 
 

 การเชื ่อมตอแบบวงแหวน (Ring Topology) เปนการเชื ่อมตอจากเครื ่องหนึ ่งไปยังอีก   

เครื่องหนึ่งจนครบวงจร ในการสงขอมูลจะสงออกที่สายสัญญาณวงแหวน โดยจะเปนการสงผานจาก

เครื่องหนึ่ง ไปสูเครื่องหนึ่งจนกวาจะถึงเครื่องปลายทาง ปญหาของโครงสรางแบบน้ี คือ หากมีสาย

ขาดในสวนใดจะทำใหไมสามารถสงขอมูลได ระบบ Ring มีการใชงานบนเครื่องตระกูล IBM กันมาก 

เปนเครือขาย Token Ring ซึ่งจะใชรับสงขอมูลระหวางเครื่องมินิหรือเมนเฟรมของ IBM กับเครื่อง  

ลูกขายบนระบบ 
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 3) การเช่ือมตอแบบดาว (Star Topology) 

 
 การเชื่อมตอแบบดาว (Star Topology) จะใชอุปกรณ Hub เปนศูนยกลางในการเชื่อมตอ 

โดยที่ทุกเครื่องจะตองผาน Hub สายเคเบิ้ลที่ใชสวนมากจะเปน UTP และ Fiber Optic ในการสง

ขอมูล Hub จะเปนเสมือนตัวทวนสัญญาณ (Repeater) ปจจุบันมีการใช Switch เปนอุปกรณในการ

เช่ือมตอซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานสูงกวา 

 4) การเช่ือมตอแบบผสม (Hybrid Topology) 

 การเชื่อมตอแบบผสม (Hybrid Topology) เปนการเชื่อมตอที่ผสมผสานเครือขายยอย ๆ 

หลายสวนมารวมเขาดวยกัน เชน การนำเครือขายการเช่ือมตอแบบบัส แบบวงแหวน และแบบดาวมา

เช่ือมตอเขาดวยกัน เหมาะสำหรับบางหนวยงานที่มีเครือขายเกาและใหมใหสามารถทำงานรวมกันได  

 

 รูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครอืขายไรสาย 

 ระบบเครือขายไรสาย หรือ ระบบเครือขายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN  เปนการ

เชื่อมตอคอมพิวเตอรเปนเครือขายแบบไรสาย (ไมจำเปนตองเดินสายเคเบิ้ล) เหมาะสำหรับการติดต้ัง

ในสถานที่ที่ไมสะดวกในการเดินสาย หรือในสถานที่ที่ตองการความสวยงาม เรียบรอย เชน สนามบิน 

โรงแรม รานอาหาร เปนตน  

หลักการทำงานของระบบ Wireless LAN การทำงานจะมีอุปกรณในการสงสัญญาณ และ

กระจายสัญญาณ หรือที่เราเรียกวา Access Point และมี LAN card สำหรับในการเชื่อมกับ Access 

Point โดยเฉพาะ การเช่ือมตอระบบเครือขายจะใชคลื่นวิทยุเปนการรับสงสัญญาณ  
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 ระยะทางการเช่ือมตอของระบบ Wireless LAN 

 ภายในอาคาร 

  - ระยะ 50 เมตร ไดความเร็วประมาณ 11 Mbps  

  - ระยะ 80 เมตร ไดความเร็วประมาณ 5.5 Mbps  

  - ระยะ 120 เมตร ไดความเร็วประมาณ 2 Mbps 

  - ระยะ150 เมตร ไดความเร็วประมาณ 1 Mbps  

 ภายนอกอาคาร 

  - ระยะ 250 เมตร ไดความเร็วประมาณ 11 Mbps 

  - ระยะ 350 เมตร ไดความเร็วประมาณ 5.5 Mbps  

  - ระยะ 400 เมตร ไดความเร็วประมาณ 2 Mbps  

  - ระยะ 500 เมตร ไดความเร็วประมาณ 1 Mbps 

 

การเช่ือมตอของระบบเครือขาย Wireless LAN มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 การเชื่อมโยงระบบแบบ Ad-hoc (Peer to Peer)  

 โครงสรางการเชื ่อมโยงระบบแบบ Ad-hoc หรือ Peer to Peer เปนการสื ่อสารขอมูล

ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรไรสายและอุปกรณตาง ๆ ตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป โดยที่ไมมีศูนยกลาง

ควบคุมอุปกรณทุกเครื่องสามารถสื่อสารขอมูลถึงกันไดเอง ตัวสงจะใชวิธีการแพรกระจายคลื่นออกไป

ในทุกทิศทุกทางโดยไมทราบจุดหมายปลายทางของตัวรับวาอยูที่ใด ซึ่งตัวรับจะตองอยูในขอบเขต

พื้นที่ใหบริการที่คลื่นสามารถเดินทางมาถึงแลวคอยเช็คขอมูลวาใชของตนหรือไม ดวยการตรวจสอบ

คา Mac Address ผูรับปลายทางในเฟรมขอมูลที่แพรกระจายออกมา ถาใชขอมูลของตนก็จะนำ

ขอมูลเหลานั้นไปประมวลผลตอไปการเชื่อมโยงเครือขายไวรเลสแลนที่ใชโครงสรางการเชื่อมโยงแบบ 

Ad-hoc ไมสามารถเชื ่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได เนื ่องจากบนระบบไมมีการใช

สัญญาณเลย 

 การเชื่อมโยงระบบแบบ Infrastructure (Client/Server) 

 โครงสรางการเชื่อมโยงระบบแบบ Infrastructure หรือ Client / Server มีขอพิเศษกวา

ระบบแบบ Ad-hoc ตรงที่มีแอ็กเซสพอยนเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง (ทำหนาที่คลายฮับ) และเปน

สะพานเชื ่อมเครื ่องคอมพิวเตอรไรสายอุปกรณไวรเลสแลนเขาสู เครือขายอีเธอรเน็ตแลนหลัก 

(Ethernet Backbone) รวมถึงการควบคุมการสื่อสารขอมูลอุปกรณไวรเลสแลน 
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 ประโยชนของอินเทอรเน็ต 

 ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ตกับการศึกษา 

 1. การใชเปนระบบสื่อสารสวนบุคคล บนอินเทอรเน็ตมีจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเรียกวา 

อีเมล (E-mail) เปนระบบที่ทำใหการสื่อสารระหวางกันเกิดขึ้นไดงาย แตละบุคคลจะมีตูจดหมายเปน

ของตัวเองสามารถสงขอความถึงกันผานในระบบน้ีโดยสงไปยังตูจดหมายของกันและกัน นอกจากน้ียัง

สามารถประยุกตไปใชทางการศึกษาได 

 2. ระบบขาวสารบนอินเทอรเน็ต มีลักษณะเหมือนกระดานขาวที่เชื ่อมโยงถึงกันทั่วโลก     

ทุกคนสามารถเปดกระดานขาวที่ตนเองสนใจหรือสามารถสงขาวสารผานกลุมขาวบนกระดานนี้เพ่ือ

โตตอบขาวสารกันได  

 3. การใชเพื่อสืบคนขอมูลขาวสารตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตมีแหลงขอมูลขนาดใหญที่เชื่อมโยง

กัน และติดตอกับหองสมุดทั่วโลกทำใหการคนหาขอมูลขาวสารตางๆ ทำไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพหมายถึงสามารถคนหาและไดมาซึ่งขอมูลโดยใชเวลาอันสั้นโดยเฉพาะบนอินเทอรเน็ตจะ

มีคำหลัก (Index) ไวใหสำหรับการสืบคนที่รวดเร็ว 

 4. ฐานขอม ูลเคร ือข ายใยแมงมุม (World Wide Web) เป นฐานขอม ูลแบบเอกสาร 

(Hypertext) และแบบมีรูปภาพ (Hypermedia) จนมาปจจุบัน ฐานขอมูลเหลานี้ไดพัฒนาขึ้นจนเปน

แบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ซึ่งมีทั้งขอความ รูปภาพวีดิโอทัศน และเสียงผูใชเครือขายนี้สามารถ

สืบคนกันไดจากที่ตาง ๆ ทั่วโลก 

 5. การพูดคุยแบบโตตอบหรือคุยเปนกลุม บนเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถเชื่อมตอกันและ

พูดคุยกันไดดวยเวลาจริง ผูพูดสามารถพิมพขอความโตตอบกันไดไมวาจะอยูที่ใดบนเครือขาย 

 6. การสงถายขอมูลระหวางกันแบบ FTP (Files Transfer Protocol) คือสามารถที ่จะ

โอนยายถายเทขอมูลระหวางกันเปนจำนวนมาก ๆ ได โดยสงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งทำให

สะดวกตอการรับ-สงขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันโดยไมตองเดินทางและขาวสารถึงผูรับไดอยางรวดเร็ว

ย่ิงขึ้น 

 7. การใชทรัพยากรที่หางไกลกัน ผูเรียนอาจเรียนอยูที่บานและเรียกใชขอมูลที่เปนทรัพยากร

การเรียนรูของมหาวิทยาลัยได และยังสามารถขอใชทรัพยากรคอมพิวเตอรในตางมหาวิทยาลัยได 

 

 ขอพึงระวังในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการศึกษา 

 1. การสืบคนขอมูล เนื่องจากขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนขอมูลที่ไมไดมีการรับรอง

จากผูเชี่ยวชาญ องคกร หรือสถาบันใด และเปนขอมูลที่ผูใชเครือขายทุกคนมีสิทธิที่นำเสนอความ

คิดเห็น เผยแพรขาวสารอยางเปนอิสระ ดังนั้น ผูใชจึงจำเปนตองตรวจสอบขอมูลและใชวิจารณญาณ

ในการเลือกใชอินเทอรเน็ต และคนหาขอมูลตาง ๆ อยางเหมาะสม 
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 2. การติดตอสื่อสาร แมวาการสงอีเมลจะเปนวิธีการติดตอสื่อสารที่แสนสะดวกสบาย แตก็มี

ขอจำกัดบางอยาง คือ ผูรับไมสามารถสังเกตการแสดงออกทางสีหนา ทาทาง หรือน้ำเสียง ประกอบ

ของผูสงได ดังนั้น การเขียน หรือ พิมพขอความใด ๆ ในอีเมลจึงจำเปนตองเขียนใหชัดเจน กระชับ 

และถูกกาลเทศะ เพ่ือปองกันความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได 

 3. การเผยแพรขอมูล เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนเครือขายไรพรมแดน ที่ไมมีเจาของ และ    

ไมขึ้นกับ กฎ ระเบียบขององคกรใดองคกรหนึ่ง ดังนั้น ผูใชเครือขายที่ตองการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

หรือนำเสนอขอคิดเห็นใด ๆ บนเครือขายจึงจำเปนจะตองมีจรรยาบรรณในการใชอินเทอรเน็ต       

โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูอื่น และหลีกเลี่ยงการนำเสนอขอมูลที่ไมเหมาะสม คลาดเคลื่อน 

หรือที่อาจกระทบกระเทือน หรือสรางความเสียหายตอผูอ่ืนได 
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2. จรรยาบรรณวิชาชพี  

 ผูปฏิบัติงานตำแหนงนักคอมพิวเตอร ไดยึดหลักการมาตรฐานจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 

เปนหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 

 1. จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

เปนหลักเกณฑที่ประชาชนตกลงรวมกันเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน สำหรับ

ตัวอยางของการกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนการกระทำที่ผิดจริยธรรม เชน 

 1. การใชคอมพิวเตอรทำรายผูอ่ืนใหเกิดความเสียหายหรือกอความรำคาญ 

 2. การใชคอมพิวเตอรในการขโมยขอมูล 

 3. การเขาถึงขอมูลหรือคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

 4. การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 

โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

แลว จะกลาวถึงใน 4 ประเด็น ที่รูจักกันในลักษณะตัวยอวา PAPA ประกอบดวย 

 1. ความเปนสวนตัว (Information Privacy) 

 2. ความถูกตอง (Information Accuracy) 

 3. ความเปนเจาของ (Intellectual Property) 

 4. การเขาถึงขอมูล (Data Accessibility) 

เนื่องจากอัตราการใชคอมพิวเตอรเริ่มสูงขึ้นจากอดีตสูปจจุบัน ทำใหรัฐบาลตองกำหนด

กฎหมายคุมครองขึ้นมาและมีการพัฒนาจนมาเปนฉบับปจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทำผิด

ทางคอมพิวเตอรฉบับลาสุดของประเทศไทยมีชื่อวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560” (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560)  

 

2. จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร 

จรรยาบรรณตอตนเอง 

ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาที่และดำรงชีวิตเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล 

 1) ประกอบวิชาชีพนักคอมพิวเตอรดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความยุติธรรม ใฝหา

ความรูใหม ๆ อยูเสมอ เปนการพัฒนาตน และงานที่รับผิดชอบ อันจะเปนการเพิ่มศักยภาพใหตนเอง

และหนวยงานที่สังกัด 

 2) ผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอรจะมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานเพื่อให

บรรลุความสำเร็จของงานสูงสุด 
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จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 

ต้ังมั่นอยูในความถูกตอง มีเหตุผล และรูรักสามัคคี 

 1) ไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาของสิทธิ

เดิมอยางเปนลายลักษณอักษร 

 2) ใหความยกยองและนับถือผู ร วมงานและผู ร วมอาชีพทุกระดับที ่ม ีความรู

ความสามารถและความประพฤติดี 

 3) รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวางผูรวมงานและผูรวมอาชีพ 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

ไมประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิในวิชาชีพแหงตน 

 1) ใชความรูความสามารถในทางสรางสรรค ไมใชในทางทำลายหรือกลั่นแกลงให

ผูอ่ืนไดรับความเสียหาย 

 2) ไมแอบอาง อวดอาง ดูหมิ่นตอบุคคลอ่ืนๆหรือกลุมวิชาชีพอ่ืน 

 3) ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือสงเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ ผูรวมอาชีพ

และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

จรรยาบรรณตอสังคม 

ปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติตน ในวิชาชีพนักคอมพิวเตอรที่ดี เปนแบบอยางที่ดีของสังคม 

 1) ไมเรียกรับหรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึงสำหรับตนเอง

หรือผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎ ระเบียบ และหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 2) ไมใชอำนาจหนาที่โดยไมชอบธรรมในการเอื้อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชน

หรือเสียประโยชน 

 3) ไมใชความรูความสามารถไปในทางลอลวง หลอกลวง จนเปนเหตุใหเกิดผลเสีย

ตอผูอ่ืน 

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

เคารพในสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผูอื ่น ปฏิบัติหนาที ่ดวยความโปรงใส    

เปนธรรม 

 1) รับฟงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคคล เครือขาย และองคกร

ที่เกี่ยวของ 

 2) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได 
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 ในการปฏิบัติงานของนักคอมพิวเตอรนั ้นพบปญหาที่ตองแกไขและปรับปรุงงานเพื่อให

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจซึ่งผูปฏิบัติงานโดยใชแนวคิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง PDCA ดังน้ี 

 

3. หลักการปฏิบัติงานโดยใชแนวคิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง PDCA 

 กลไกของการปรับปรุงการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องตามวงจรของ P - D - C - A หรือ 

Plan - Do - Check - Act ซึ่งมีความหมายดังน้ี  

 Plan (การวางแผน) หมายถึง การกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการดำเนินงาน 

วิธีการและขั้นตอนที่จำเปน เพ่ือใหการดำเนินการประกันคุณภาพบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว  

 Do (การดำเนินการ) หมายถึง การปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงานที่ไดกำหนดไว การ

ดำเนินการตาง ๆ จะเปนไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกำหนดไว โดยหนวยงานนั้น ๆ 

และจะตองเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไว ดวย เพื่อใชเปนขอมูล

ในการดำเนินงานในขั้นตอนตอไป  

 Check (การตรวจสอบ) หมายถึง การตรวจสอบระบบกลไกของการดำเนินงาน รวมทั้งผล

ปฏิบัติงานวาไดเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว หรือไม หากมีปญหาหรือจุดออน

ของการดำเนินงาน ควรไดมีการคนหาสาเหตุและวางมาตรการในการแกไขตอไป ทั้งนี ้เพื ่อเปน

ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน  

 Act (การปรับปรุงพัฒนา) หมายถึง การวางมาตรการในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ

กลไกในการดำเนินการ เพื่อเอื้อใหเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกลาวควรเปนขอมูลที่ใชใน

การวางแผนการดำเนินการตอไป  

 

 หลักการปฏิบัติงานการติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอรคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตองดำเนินการตามกระบวนการหลักการปฏิบัติงาน 

PDCA เปนหลักในการปฏิบัติงาน ดังน้ี  

 

ตารางที่ 3 หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

P = Plan  

(การวางแผน) 

1. ศึกษากฎระเบียบทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร 

1.2 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

1.3 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร 
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หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

1.4 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร 

2. จัดเตรียมเอกสารคำของบประมาณประจำปเพื่อจัดซื้ออุปกรณ

ใหเพียงพอตอการใชงานและปรับเปลี่ยนใหทันยุคสมัย 

3. วางแผนประเมินสำรวจความพึงพอใจของผูใชงานดานเครือขาย

คอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศ 

D = Do  

(การดำเนินการ) 

1. จัดทำขั ้นตอนการติดตั ้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายใน

เครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2. รวบรวมเอกสารบันทึกการกำหนดหมายเลข IP Address 

3. ดูแลเครือขายคอมพิวเตอรใหใชงานไดตลอดเวลา 

C = Check  

(การตรวจสอบ) 

1. ตรวจสอบความถูกตองของการทำงานเครื่องพิวเตอร เครือขาย 

อุปกรณสารสนเทศ ใหใชงานไดตลอดเวลา  

2. หากพบกรณีที่เครือขายคอมพิวเตอรใชงานไมได ตรวจสอบ

เบื้องตนหาสาเหตุจากภายในเรงแกไขใหกลับมาใชงานได ถาจาก

ภายนอกใหติดตอผูเกี่ยวของแกไขตอไป 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและจัดเก็บสถิติการใชงาน

ปญหาเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข 

A = Act  

(การปรับปรุงพัฒนา) 

1. ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม ตอการใช

งานเครือขายคอมพิวเตอร 

2. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลตอผูบริหารตามลำดับทำ

สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะการติดตั้งและดูแลอุปกรณ

สารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอร เพื ่อเปนขอมูลในการ

พัฒนาและปรับปรุงแกไขในขั้นตอนตอไป 
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บทที่ 4 

เทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 เทคโนโลยีและการสื่อสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว อุปกรณสารสนเทศ อุปกรณสื่อสาร

และคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสำคัญตอการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษา

คนควาและการทำธุรกิจ ทำใหองคกรตาง ๆ นำเทคโนโลยีเหลานี้เขามาชวยในการดำเนินงานของ

องคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การรับ-สงขาวสารอิเล็กทรอนิกส การทำธุรกิจและใหบริการ

บนอินเทอรเน็ต คู มือปฎิบัติงานเรื ่องการติดตั ้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขาย

คอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ดังน้ี 

 

1. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ นายสุเมธ  ถาวร ตำแหนง นักคอมพิวเตอร ระดับ 

ปฏิบัติการ ตามที่ไดรับมอบหมาย ไดจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4 แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม เวลาดำเนนิการ หมายเหตุ 

 ม.ค. 

ก.พ
. 

มี.ค. 

เม.ย 

พ
.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

ต.ค. 

พ
.ย. 

ธ.ค. 

 

(1) ประสานงานการวางแผน

งบประมาณระบบคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

            

 

(2) ใหบริการ ติดต้ังซอมแซมเคร่ือง

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่

เก่ียวของ 

            

 

(3) ใหบริการติดต้ังระบบปฏิบัติการ 

ชุดคำส่ังสำเร็จรูป  
            

 

(4) ใหบริการจัดเตรียมและดูแล

คอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ 
            

 

(5) ดูแลบำรุงรักษาเครือขายและ 

ระบบงานสารสนเทศภายใน  
            

 

(6) พัฒนาและสงเสริมการผลิตส่ือ

การสอน ระบบสารสนเทศ  
            

 

  ไมดำเนินการ   ดำเนินการ 
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กิจกรรม เวลาดำเนนิการ หมายเหตุ 

 ม.ค. 

ก.พ
. 

มี.ค. 

เม.ย 

พ
.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

ต.ค. 

พ
.ย. 

ธ.ค. 

 

(7) ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย 

กลองวงจรปด 
            

 

(8) งานสงเสริมสนับสนุนการเรียน

การสอน การจัดซื้อจัดหาเคร่ืองมือ

ครุภัณฑ ฯลฯ 

            

 

(9) ควบคุมการเบิกจาย อุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ ฯลฯ  
            

 

(10) ใหคำแนะนำในการใชงาน

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
            

 

(11) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณและวัสดุที่เก่ียวของ 
            

 

(12) ใหบริการทางวิชาการและ

กิจกรรมตางๆ ดานการถายภาพ วีดิ

ทัศน และส่ืออ่ืนๆ 

            

 

 

 

 

ภาระหนาที ่ของตำแหนงนักคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ ลักษณะงานเปนงานดาน

สนับสนุนงานบริหารทั่วไป งานการเรียนการสอน จึงมีการปฎิบัติงานเปนระยะเวลาอยางตอเนื่อง

ตลอดปการศึกษา การปฏิบัติงานตามคูมือการติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขาย

คอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตองใชกฎเกณฑ ทฤษฎี การวางแผน 

การตรวจสอบ การวิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน ปญหาของการเชื่อมตอ

เครือขายคอมพิวเตอรกับเครือขายภายนอกขัดของสงผลกระทบตอภารกิจของคณะสถาปตยกรรม-

ศาสตร ดวยเหตุนี้คูมือปฏิบัติงานตำแหนงนักคอมพิวเตอร ซึ่งเปนมีภาระงานหลักเปนผูดูแลเครือขาย

คอมพิวเตอร จึงมีความจำเปนตองมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อใหผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ใชเปน

แนวทางการปฏิบัติแทนกันไดและแกไขปญหาเบ้ืองตนได 

 

  

  ไมดำเนินการ   ดำเนินการ 
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2. เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เพื ่อใหการปฏิบัติงานในเรื ่องการติดตั ้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขาย

คอมพิวเตอร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น สำเร็จตามกระบวนการที่กำหนด 

ผูเขียนขอนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขาย

คอมพิวเตอร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนภาระงานหลัก ซึ่งเชื่อมโยงและ

สอดคลองกัน โดยแสดงขั ้นตอนการดำเนินงานเปนรูปแบบขอความอธิบายรายละเอียดงาน 

(Wording) ซึ่งอธิบายกระบวนการทำงานโดยละเอียดสามารถศึกษากระบวนการทำงานและนำไป

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดังน้ี 

 

การเชื่อมตอเครือขายภายในคณะสถาปตยกรรมศาตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยศาสตร ภายหลังจากโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระแลวเสร็จ อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดติดตั้งอุปกรณสารสนเทศ และ

เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรดวยสายสัญญาณใหม โดยมีทั้งการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรดวย

สายสัญญาณเพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได และการ

เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสายเพื่อชวยใหคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศแบบพกพา 

เชน โนตบุค สมารทโฟน สามารถเช่ือมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตรได 

เครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนเครือขาย

รูปแบบเครือขายภายใน หรือ เครือขายแลน (LAN) และมีรูปแบบโปรโตคอลแบบ TCP/IP โดยมี

รายละเอียดและขั้นตอนการเช่ือมคอมพิวเตอรกับเครือขาย ดังน้ี 

การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรดวยสายสัญญาณ ไดเชื่อมตอดวยใยแกวนำแสงจากสวิตช

ที ่ไดร ับสัญญาณมาจาก DATA Center ของสำนักดิจ ิทัลเทคโนโลยี มาที ่ต ู  เก ็บอุปกรณ (TB : 

Telecommunication Terminal Box) ที่ตั้งอยูหองเชิรฟเวอรที่อยูชั้น 3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

และกระจายสัญญาณไปยังตูเก็บอุปกรณเครือขาย (TB) แตละชั้นของอาคาร จากนั้นจะเชื่อมตอ

เครือขายจากสวิตชไปยังเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณสารสนเทศดวยสาย UTP รายละเอียด      

ดังแสดงในภาพ 
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ภาพที่ 10 แสดงไดอะแกรมเครือขายภายใน คณะสถาปตยกรรมศาตร 
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ภาพที่ 11 แสดงตัวอยางตำแหนงตูเก็บอุปกรณเครือขาย (TB) บริเวณช้ัน 3 ในแบบปรับปรุงคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 

TB3 
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ภาพที่ 12 แสดงไดอะแกรมอุปกรณสวิตชของเครือขายภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

 

ภาพที่ 13 แสดงตูเก็บอุปกรณเครือขาย (TB) และอุปกรณเครือขายบริเวณช้ัน 3 
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ภาพที่ 14 แสดงตูเก็บอุปกรณเครือขาย (TB) และหองที่ติดตั้งตูเก็บอุปกรณเครือขายตามชั้นตาง ๆ 

ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

 

ภาพที่ 15 แสดงชองรับหัวตอ RJ-45 ที่อยูภายในอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

 ชองรับหัวตอ RJ-45 ดังที่แสดงในภาพที่ 10 จะติดตั้งอยูภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ซึ่งภายในจะมีสายสัญญาณ UTP ประเภท CAT6 เชื่อมตอระหวางชองรับกับตูเก็บอุปกรณเครือขาย 

(TB) โดยมีรหัสแสดงไวที่ชองรับหัวตอ RJ-45 ดังภาพตัวอยาง คือ ASU-TB3-C75 โดยมีความหมาย

ดังน้ี 

  ASU หมายถึง รหัสคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ในแบบกอสราง) 

  TB3 หมายถึง ตูเก็บอุปกรณเครือขายประจำช้ัน 3 

  C75 หมายถึง ชองสัญญาณคอมพิวเตอรชองที่ 75 

 

  

หองเบรคเกอรไฟฟา 
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 เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่ตอเขากับเครือขายภายในจะสื่อสารกันไดดวยการตั้งคา   

ตาง ๆ ดังน้ี 

1. IP Address 

 IP Address ( internet Protocal Address ) คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอรแตละ

เครื่องในระบบเครือขายที่ใชโปรโตคอลแบบ TCP/IP สามารถบอกไดวาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งอยูที่ใด 

ซึ่งสามารถระบุไดผาน IP Address และแตละ IP Address จะไมซ้ำกัน ซึ่ง IP Address จะประกอบ

ไปดวยตัวเลข 4 ชุด โดยในปจจุบันมาตรฐานของ IP Address คือ IPv4 และ IPv6 โดย IPv4 จะเปน

เลข 32 บิต และ IPv6 เปนเลข 128 บิต 

. แตถาเราจะแบง IP address เปนตาม class จะไดดังน้ี 

 1. Class A มีตัวเลข 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 เหมาะสำหรับองคกรขนาดใหญ มี

ผูใชงานจำนวนมาก สามารถกำหนดเลข IP Address ไดถึง 16 ลานหมายเลข 

 2. Class B มีตัวเลข 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 เหมาะสำหรับองคกรขนาดกลาง 

กำหนดเลขสำหรับผูใชงานประมาณ 65,000 หมายเลข 

 3. Class C มีตัวเลข 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร

ภายในเครื่องขายไดจำนวนหมายเลข 254 หมายเลข 

 4. Class D มีตัวเลข 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 จะใชในเครือขายแบบ Multitask 

เทาน้ัน 

 5. Class E เปน Class สำหรับอนาคต จึงยังไมไดกำหนดการใชงาน 

 

 2. Subnet mask 

 Subnet Mask เปน Parameter (พารามิเตอร) อีกตัวหนึ่งที่ตองระบุควบคูกับหมายเลข      

IP Address หนาที ่ของ Subnet mask ก็คือ การชวยในการแยกแยะวาสวนใดภายในหมายเลข        

IP Address เปน Network Address และสวนใดเปนหมายเลข Host Address ดังนั้น จะสังเกตได

วา เมื่อเราระบุ IP Address ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรเราจำเปนตองระบุ Subnet Mask ลงไปดวย 

ทุกครั้ง 

 

 3. Gateway 

 Gateway คือ ประตูหรือทางเชื ่อม แตหนาที ่การทำงานของ Gateway ไมไดมีแคน้ัน 

Gateway นอกจากจะเปนประตูเองแลว ก็ยังทำหนาที่เปนยามเฝาประตูใหกับเราดวย เชน หากมี

ระบบเครือขายจากภายนอก จะเขามาหาเครื่อง Server หรือคอมพิวเตอรในองคกรของเรา เปนการ

รองขอขอมูลเขามา Gateway ก็จะทำหนาที่คัดกรองใหกับเรากอนดวยวา เครือขายนั้นเปนใครมา
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จากไหน มีความปลอดภัย และไวใจไดหรือไม เปนเครือขายจากระบบภายในหรือภายนอกองคกร ซึ่ง

จะทำใหระบบขอมูลขององคกรตาง ๆ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ใหนึกงาย ๆ อยางเรื่องของการ

เขาถึงสัญญาณอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตที่ใชในองคกรก็จะมีการใช Gateway อยูแลว ไมอยางน้ันใคร

ที่เขามาในองคกรก็สามารถที่จะขโมยสัญญาณอินเทอรเน็ตไปใชไดทั้งหมดเชนน้ี เปนตน 

 

 4. DNS 

 DNS (Domain Name Server) คือคอมพิวเตอรที ่ทำหนาที ่เก็บขอมูลชื ่อของ Domain 

Name และ IP Address ให ตรงก ัน เม ื ่อเป ดบราวเซอร ข ึ ้นมาแลวพ ิมพ www.google.com 

บราวเซอรจะสงขอมูลคำวา www.google.com ไปยังเครื่อง DNS เพื่อขอหมายเลข IP Address ที่

แทจริงของเว็บไซตนี้ เมื่อไดหมายเลข IP Address เปน 216.58.283.68 บราวเซอรก็จะเชื่อมตอไป

ยังหมายเลข IP Address ตำแหนงที่ 216.58.283.68 และเริ่มทำการรับ-สงขอมูลกับเว็บไซต Google 

จนไดหนาตาของเว็บไซตที่เราคุนเคยกัน 

 

การกำหนดหมายเลข IP Address เครื่องคอมพิวเตอรภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 เมื ่อเราทราบความสำคัญของ IP Address แลว เราก็ตองตั ้งคา IP Address ของเครื ่อง

คอมพิวเตอรแตละเครื ่องใหถ ูกตอง โดยทางสำนักดิจ ิทัลเทคโนโลยี ไดกำหนด VLAN ของ                

IP Address เครือขายคอมพิวเตอรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนดังน้ี 

172.28.44.XX 

172.28.45.XX 

ผูเขียนซึ่งไดปฏิบัติงานในดานคอมพิวเตอรไดวางแผนกำหนดการใช IP Address ที่ไดรับจัดสรรให

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศเปน 2 กลุมตามการใชงาน คือ กลุมเครื่องคอมพิวเตอร

สำนักงานคณบดี หองพักอาจารย และอุปกรณตาง ๆ ที ่ต องการใชงานอินเทอรเน็ต ใหใช                 

IP Address: 172.28.44.XX และกลุ มเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ ใหใช IP Address: 

172.28.45.XX ดังนั้นการตั้งคา IP Address เครื่องคอมพิวเตอรตองกำหนดหมายเลข IP Address, 

Subnet Mask, Gateway, DNS Server ดังน้ี 

 

IP Address : 172.28.44.XX 

Subnet Mask : 255.255.255.0 

Gateway : 172.28.44.1 

DNS1 : 202.28.75.229 

DNS2 : 202.44.135.9  

http://www.google.com/
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 คอมพิวเตอรที่วางจำหนายในปจจุบันมีการติดตั้งการดแลนมาใหเรียบรอย การดแลนใน

ปจจุบันไดรับการพัฒนาใหรองรับมีความเร็วถึงระดับกิกะบิตที่ความเร็วสูงถึง 1,000 Mb/s หรือ        

1 Gb/s ขึ้นไป เพื่อรองรับระบบเครือขายที่ตองการประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูล การดแลนใน

ปจจุบันนิยมใชหัวตอแบบ RJ-45 ที่ใชงานรวมกับสาย UTP หรือ STP เทานั้น ในสวนนี้จะเปนการ

แนะนำวิธีการเขาสายแลน UTP หรือ STP กับหัวตอ RJ-45 เพื่อใหสามารถนำไปใชสรางเครือขาย

ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรได ซึ่งรูปแบบของการเขาหัวตอ RJ-45 จะมีอยู 2 แบบคือ การตอ

แบบตรง และการตอแบบไขว 

 การตอแบบตรง 

 การเขาหัวตอ RJ-45 แบบตรง (Straight-Thru) ใชกับเครือขายที่มีคอมพิวเตอรตั ้งแต 2 

เครื่องขึ้นไป โดยตอเขากับอุปกรณที่เรียกวา “ฮับ (Hub)” หรือ “สวิตช (Switch)” ฮับ ทำหนาที่

เพียงเชื่อมตอคอมพิวเตอรแตละเครื่องเขาดวยกันเปนเครือขาย แตสวิตชสามารถควบคุมการรับ-สง

ขอมูลภายในเครือขายใหมีประสิทธิภาพดวย 

 

ตารางที่ 5 แสดงลำดับสายทองแดงภายในสาย UTP ในการเขาหัวตอ RJ-45 แบบตรง 

ลำดับ หัวดาน A หัวดาน B  ลำดับ หัวดาน A หัวดาน B 

1 ขาว/สม ขาว/สม  5 ขาวน้ำเงิน ขาวน้ำเงิน 

2 สม สม  6 เขียว เขียว 

3 ขาว/เขียว ขาว/เขียว  7 ขาว/น้ำตาล ขาว/น้ำตาล 

4 น้ำเงิน น้ำเงิน  8 น้ำตาล น้ำตาล 

 

 การตอแบบไขว 

 การเขาหัวตอ RJ-45 แบบไขว (Crossover) ใหสำหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร 2 เครื่อง

เทานั้น โดยการตอแบบนี้คือการนำสายแลนตอตรงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรทั ้งสองเครื่องไม

เชื่อมตอผานฮับ (Hub) ลักษณะสายแลนจะใชสาย UTP หรือ STP เชนเดียวกัน แตการเขาหัวตอ   

RJ-45 จะมีการสลับสายคูสีสมกับคูสีเขียว 

 

ตารางที่ 6 แสดงลำดับสายทองแดงภายในสาย UTP ในการเขาหัวตอ RJ-45 แบบไขว 

ลำดับ หัวดาน A หัวดาน B  ลำดับ หัวดาน A หัวดาน B 

1 ขาว/สม ขาว/เขียว  5 ขาวน้ำเงิน ขาวน้ำเงิน 

2 สม เขียว  6 เขียว สม 

3 ขาว/เขียว ขาว/สม  7 ขาว/น้ำตาล ขาว/น้ำตาล 

4 น้ำเงิน น้ำเงิน  8 น้ำตาล น้ำตาล 
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ขั้นตอนและเทคนิคการเขาหัวตอ RJ-45 แบบตรง 

1. เตรียมหัวตอ RJ-45 และเครื่องมือ (ตัวอยางหัวตอ RJ-45 ย่ีหอ Link) 

 
ภาพที่ 16 แสดงรายการอุปกรณเขาหัวตอ RJ-45 

2. สวมปลอกยางรองสาย UTP (ภาพที่ 17 ก) และปอกสาย (ภาพที่ 17 ข) 

ภาพที่ 17 ก แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45  ภาพที่ 17 ข แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45 

3. จัดเรียงสายทองแดงภายในสาย UTP (ภาพที่ 17 ค) ตามลำดับที่แสดงในตารางที่ 5 ใหตัดสายดวย

กรรไกรใหเฉียงเล็กนอยเพ่ืองายในการสวมเขากับหัวตอ RJ-45 (ภาพที่ 17 ง) 

ภาพที่ 17 ค แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45  ภาพที่ 17 ง แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45 

1 

2 

3

 

4 5 

รายการอุปกรณ 

1. หัวตอ RJ-45 

2. คีมเขาหัวตอ RJ-45 

3. เครื่องทดสอบสัญญาณ 

4. คตัเตอร 

5. กรรไกร 
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4. สวมสายทองแดงเขากับสวนที่ 1 ของหัวตอ RJ-45 (ภาพที่ 17 จ) และตัดสายทองแดงใหเรียบพอดี

ช้ินสวนหัวตอ (ภาพที่ 17 ฉ) 

ภาพที่ 17 จ แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45  ภาพที่ 17 ฉ แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45 

 

5. ประกอบหัวตอ RJ-45 สวนที่ 2 (ภาพที่ 17 ช) และยางรองสาย UTP และนำเขากับเครื่องมือเขา

หัวตอ (ภาพที่ 17 ซ) 

ภาพที่ 17 ช แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45  ภาพที่ 17 ซ แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45 

 

6. บีบเครื่องมือเขาหัวตอใหแนน (ภาพที่ 17 ฌ) และตรวจสอบดวยเครื่องตรวจเช็คสัญญาณ (ภาพที่ 

17 ญ) 

ภาพที่ 17 ฌ แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45  ภาพที่ 17 ญ แสดงขั้นตอนเขาหัวตอ RJ-45 
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ขั้นตอนการต้ังคา IP Address ในเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบติัการ Windows 10 

 

1. เปด Setting และคลิกที ่Network Internet เพ่ือต้ังคาเครือขายแลนและอินเทอรเน็ต 

 

2. คลิกที่เมนู Ethernet  

1. 

2. 
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3. คลิกที่เมนู Change Adapter Option จะปรากฏหนาตาง Network Connections ขึ้นมา 

 

4. คลิกเมาสขวาที่ไอคอน Ethernet2  จากน้ัน คลิกเลือกที่เมนู Properties 

3. 

4. 
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5. เลือกที่เมนู Internet Protocol Version 4 (TCP/IP4) และกดปุม Properties 

 

6. เลือกเมนู Use the following IP Address: และตั้งคาตางๆ ตามแบบการกำหนดการตั้งคาดังที่

กลาวไวขางตน ตัวอยางดังน้ี 

IP Address : 172.28.44.81 

Subnet Mask : 255.255.255.0 

Default Gateway : 172.28.44.1 

Preferred DNS Server : 202.28.75.229 

Alternate DNS Server : 202.44.135.9  

5. 

6. 
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ขั้นตอนการต้ังคา IP Address ในเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบติัการ Windows 11 

 

1. เปด Setting คลิกที่เมนู Network Internet เพ่ือต้ังคาเครือขายแลนและอินเทอรเน็ต 

 

2. คลิกที่เมนู Ethernet  

1. 

2. 
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3. ในเมนู IP assignment คลิกปุม Edit หนาตาง Edit IP Setting จะปรากฏขึ้นมา 

 

4. เปลี่ยน IP Setting ใหเปนแบบ Manual และกดปุม Save 

 

 

3. 

4. 
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5. แถบ Edit IP Setting ใหกดเปด on ที่หัวขอ IPv4 และกดปุม Save 

 

6. ตั้งคา IP Address, Subnet Mask, Gateway, Preferred DNS และ Alternate DNS ตามแบบ

การกำหนดการต้ังคาดังที่กลาวไวขางตน และกด Save ตัวอยางดังน้ี 

IP Address : 172.28.44.234 

Subnet Mask : 255.255.255.0 

Default Gateway : 172.28.44.1 

Preferred DNS Server : 202.28.75.229 

Alternate DNS Server : 202.44.135.9  

5. 

6. 
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ผลที่ไดจะเปนดังภาพตัวอยาง และถือวาขั้นตอนการต้ังคา IP Address เสร็จสมบูรณ  

ขอควรระวัง การตั้งคา IP Address เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะตองไมซ้ำกัน และ

เพื่อความถูกตองในการตรวจสอบและติดตามการใช IP Address วาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช

งาน IP Address หมายเลขใดและติดตั้งอยูที่ใดของคณะสถาปตยกรรมศาตร ผูเขียนได

บันทึกเปนขอมูลไวดังตารางหมายเลข IP Address ที่แสดงอยูในภาคผนวก ข. 
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การต้ังคา DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

 

 DHCP คือ โปรโตคอลที่ใชในการจัดการที่รวดเร็วอัตโนมัติและการจัดการสวนกลางสำหรับ

การกระจาย IP Address ของเครือขายภายใน 

 หนาที่หลักของ DHCP คือทำใหการจัดการและการกำหนดคา IP Address ทั่วทั้งเครือขาย

เปนไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผูปฏิบัติงานดูแลระบบเครือขายจึงไมจำเปนตองกำหนด IP Address ดวย

ตนเองทุกครั้งที่อุปกรณจะเชื่อมตอ เซิรฟเวอร DHCP ยังรับผิดชอบการกำหนดคาเซิรฟเวอรโดเมน 

(DNS) และมาสกเครือขายยอย (Subnet Mask) รวมถึงเกตเวย (Gateway) เริ่มตนอีกดวย 

 ประโยชนหลักอยางหนึ่งของการใชเซิรฟเวอร DHCP คือการตั้งคาเครือขาย TCP/IP ไดเร็ว

กวา และยังงายตอการจัดการเครือขาย เนื่องจากการทำงานที่ไมยุงยาก เพราะเซิรฟเวอรจะกำหนด 

IP Address ใหมใหกับอุปกรณที่เขารวมเครือขาย และจะทำการยกเลิกการมอบหมายโดยอัตโนมัติ 

เมื่ออุปกรณมีการยกเลิกการเชื่อมตอ ดังนั้นผูปฏิบัติงานดูแลระบบเครือขายจึงไมจำเปนตองทำดวย

ตัวเอง 

 ในระบบเครือขายของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผู เขียนซึ่งเปนผู ปฏิบัติงานดูแลระบบ

เครือขายไดกำหนด DHCP ใหกำหนด IP Address อัตโนมัติ ที่ชวงหมายเลข IP Address เพื่อความ

สะดวกกับผูใชงานที่อุปกรณสวนตัวเขามาเช่ือมตอกับเครือขายของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังน้ี 

 

172.28.44.201  ถึง  172.28.44.230 
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 มีอุปกรณบางชนิดที่จำเปนตองมีการกำหนดหมายเลข IP Address แบบคาคงที่ เชน เครื่อง

สแกน เครื่องพิมพ เซิรฟเวอรการถายโอนไฟลและอุปกรณอ่ืนๆ ที่ควรมีการเช่ือมตอกับเครือขายอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ันจึงควรคำนึงถึงอุปกรณที่จำเปนตองมีการกำหนด IP Address แบบคงที่และกำหนดคา

ดวยตนเอง จากน้ันใช DHCP เพ่ือดูแลการกำหนด IP Address ที่เหลือ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดูแลระบบ

เครือขายมีอิสระที่จะทำงานที่นาสนใจและสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ใหองคกรไดมากขึ้น 

 สิ่งที่ตองระวัง ปญหาดานความปลอดภัยของการใชงานอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ

เครือขาย เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานดูแลระบบเครือขายควรตระหนักวาการใช DHCP ในรูปแบบระบบ

อัตโนมัตินั้นอาจตองพบกับความเสี่ยงดานความปลอดภัยอยางรายแรง อยางเชนกรณีที่เซิรฟเวอร 

DHCP ของผูประสงครายถูกนำเขาสูระบบเครือขาย ซึ่งเหตุการณนี้สามารถเกิดขึ้นไดหากไมไดอยู

ภายใตการควบคุมของผูปฏิบัติงานดูแลเครือขาย ขณะเดียวกันผู ประสงครายยังสามารถเสนอ         

IP Address ใหกับผูใชที่เช่ือมตอกับเครือขายได และหากผูใชทำการเช่ือมตอกับเซิรฟเวอร DHCP น้ัน 

ขอมูลที่ถูกสงผานการเชื่อมตอก็จะถูกดักจับและตรวจสอบโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งถือวาเปนการ

ละเมิดความเปนสวนตัวของผูใชและการรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย 

 

ระบบเครือขายไรสาย 

 ระบบเครือขายไรสาย หรือเครือขาย Wi-Fi ที่ติดตั้งอยูภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรน้ัน 

ไดร ับการจัดสรรจากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื ่อกำหนดหมายเลข IP Address ใหกับเครื ่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค อุปกรณสารสนเทศ เชน สมารทโฟน ไดใชเครือขายคอมพิวเตอรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร และใชงานอินเทอรเน็ตและแอปพลเิคช่ันของมหาวิทยาลัยศิลปากรได 

 

ภาพที่ 18 แสดงแอคเซสพอยต (AP) ที่ติดต้ังอยูในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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ขั้นตอนการต้ังคาการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรดวย Wi-Fi ในเครื่องคอมพิวเตอรที่มี

ระบบปฏิบัติการ Windows 11 

 

1. ที่หนาตางวินโดว ใชเมาสเลือกที่สัญลักษณ เครือขายบน Taskbar ดานขวามือ  

2. เลือกการเช่ือมตอเครือขาย ที่ปุมเครื่องหมาย Wi-Fi 

 

3. เลือกเช่ือมตอเครือขาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ตองการ 

 

1

 

2

 

3
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4. กรอกขอมูลผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password) และกดปุม OK เพ่ือเขาใชเครือขาย

คอมพิวเตอร 

 

 

 

  

4
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 จากประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร ที่สามารถเชื่อมตออุปกรณสารสนเทศกับเครือขาย

คอมพิวเตอร เชน เครื่องพิมพ (Printer) โดยที่เครื่องพิมพหนึ่งเครื่อง สามารถรองรับการใชงานจาก

เครื่องคอมพิวเตอรไดหลายเครื่อง ทำใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรลดงบประมาณในการจัดซื้อ

เครื่องพิมพ ผงหมึก และการบำรุงรักษา เปนตน  

 ตัวอยางเครื่องพิมพที่ใชงานอยูภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร คือเครื่องพิมพยี่หอ HP รุน 

LaserJet Pro M501 ซึ่งสามารถเช่ือมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรได 

 

 

ภาพที่ 19 แสดงเครื่องพิมพย่ีหอ HP รุน LaserJet Pro M501 
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ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ HP LeserJet Pro M501 เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

 

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมต้ังคา   

ภาพที่ 20 แสดงแผงปุมต้ังคาตางๆ เครื่องพิมพย่ีหอ HP รุน LaserJet Pro M501 

 

2. กดปุมเลื่อนลงไปที่เมนู Setup Menu Network Setup (ภาพที่ 21 ก) แลวกดปุม OK จากน้ัน

เลื่อนไปที่เมนู Network Setup IPv4 Config Method (ภาพที่ 21 ข) แลวกดปุม OK 

ภาพที่ 21 ก แสดงขั้นตอนการต้ังคา  ภาพที่ 21 ข แสดงขั้นตอนการต้ังคา 

 

3. กดปุมเลื่อนลง เพื่อตั้งคา IPv4 Config Method จาก DHCP (ภาพที่ 21 ค) เปน Manual (ภาพที่ 

21 ง) แลวกดปุม OK 

ภาพที่ 21 ค แสดงขั้นตอนการต้ังคา  ภาพที่ 21 ง แสดงขั้นตอนการต้ังคา 

ปุมต้ังคา 

ปุม OK 

ปุมเลื่อนขึ้น 

ปุมเลื่อนลง 
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4. ตั้งคา IP Address ตัวอยาง กำหนดเปนหมายเลข 172.028.044.024 (ภาพที่ 21 จ) แลวกดปุม 

OK 2 ครั้ง จะปรากฎคำวา “Yes” (ภาพที่ 21 ฉ) 

ภาพที่ 21 จ แสดงขั้นตอนการต้ังคา  ภาพที่ 21 ฉ แสดงขั้นตอนการต้ังคา 

 

5. ตั้งคา Subnet Mask เปน 255.255.255.0 (ภาพที่ 21 ช) แลวกดปุม OK 2 ครั้ง จะปรากฎคำวา 

“Yes” (ภาพที่ 21 ซ) 

ภาพที่ 21 ช แสดงขั้นตอนการต้ังคา  ภาพที่ 21 ซ แสดงขั้นตอนการต้ังคา 

 

6. ตั้งคา Gateway เปน 172.028.044.001 (ภาพที่ 21 ฌ) แลวกดปุม OK 2 ครั้ง จะปรากฎคำวา 

“Yes” (ภาพที่ 21 ญ) 

ภาพที่ 21 ฌ แสดงขั้นตอนการต้ังคา  ภาพที่ 21 ญ แสดงขั้นตอนการต้ังคา 

ภาพที่ 21 ฎ แสดงขั้นตอนการต้ังคา 

 

เมื่อหนาจอปรากฏขอความ TCP/IP setting saved (ภาพที่ 21 ฎ) ถือวาเสร็จสิ้นขั้นตอน การตั้งคา

เครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร เครื่องคอมพิวเตอรที่อยูบน

เครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตรสามารถสงไฟลขอมูลพิมพออกมาเครื่องพิมพนี้ได 

โดยมีขั้นตอนการติดต้ังเครื่องพิมพในเครื่องคอมพิวเตอรในหนาถัดไป  
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ขั ้นตอนการติดตั ้งเครื ่องพิมพที ่อยู ในระบบเครือขายของคณะสถาปตยกรรมศาสตร บน

ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

 

1. กดปุม Start และเลือกเมนู Setting 

 

2. เลือกเมนู Devices (Bluetooth, printers, mouse) 

 

 

1

 

2
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3. เลือกเมนู Printer & scanners และเลือก Add a printer or scanner 

 

4. เลือก The printer that I want isn’t listed 

3

 

4

 

ขอควรระวัง เครื่องพิมพในระบบเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีเครื่องพิมพ

รุนเดียวกันหลายเครื่อง จึงไมควรเลือกเครื่องพิมพจากรายการเครื่องพิมพที่ระบบปฏิบัติการ 

Windows คนหาเจอบนเครือขายเน่ืองจากจะไมทราบวาเครื่องพิมพน้ันติดต้ังอยู ณ ที่ใด 
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5. เลือกเมนู Add a printer using a TCP/IP address or hostname แลวกดปุม Next 

 

6. เลือกเมนู Device type เปน TCP/IP Device 

 

 

 

5

 

6
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7. ใสหมายเลข IP address ของเครื่องพิมพ (ตามขอมูลหมายเลย IP address ที่กำหนดไว) ตัวอยาง 

เชน 172.28.44.21 และกดปุม Next 

 

8. เลือก Use the driver that is currently installed (recommended) และกดปุม Next 

 

 

 

7

 

8
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9. ตรวจสอบช่ือของเครื่องพิมพ และกดปุม Next 

 

10. เลือก Do not share this printer และกดปุม Next 

 

 

 

 

9

 

10
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11. กดปุม Finish เสร็จสิ้นขั้นตอนติดต้ังเครื่องพิมพบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 

  

11
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ขั ้นตอนการติดตั ้งเครื ่องพิมพที ่อยู ในระบบเครือขายของคณะสถาปตยกรรมศาสตร บน

ระบบปฏิบัติการ Windows 11 

 

1. เลือก Start > Settings 

 

2. เลือกเมนู Bluetooth & devices 

 

1

 

2
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3. เลือกเมนู Printer & scanners  

 

4. คลิกที่ปุม Add device 

3

 

4
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5. เลือก The printer that I want isn’t listed กดปุม Add manually 

 

6. เลือก Add a printer using an IP address or hostname แลวกดปุม Next 

 

5

 

6
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7. เลือก Device type: เปน TCP/IP Device 

 

8. ใสหมายเลข IP address ของเครื ่องพิมพ (ตามขอมูลหมายเลย IP address ที ่กำหนดไว)          

ตัวอยาง เชน 172.28.44.21 แลวกดปุม Next 

 

7

 

8
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9. ในหนาตาง Install the printer driver กดปุม Have Disk เพ่ือเลือกไฟลไดรเวอรของเครื่องพิมพ 

 

10. ในหนาตาง Install Form Disk คลิกที่ปุม Browse เพ่ือคนหาที่อยูไฟลไดรเวอรของเครื่องพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

10
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11. เลือกไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพ (ที่ดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอร) 

 

12. ตรวจสอบช่ือของเครื่องพิมพ และกดปุม Next 

 

 

 

 

 

11

 

12
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13. เลือก Do not share this printer และกดปุม Next 

 

14. กดปุม Finish เสร็จสิ้นขั้นตอนติดต้ังเครื่องพิมพบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 

13

 

14
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ตารางที่ 7 รายการเครื่องพิมพที่มีติดต้ังอยูบนเครือขายคอมพิวเตอรภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

IP Address รายการเครื่องพิมพ สถานที่/หอง 

172.28.44.13 Printer Shindoh N601 Fl.3 301 

172.28.44.14 Printer HP T730 301 

172.28.44.15 Printer Shindoh N601 Fl.2 สำนักงานคณบดี 

172.28.44.21 Printer HP M501_1 สำนักงานคณบดี. 

172.28.44.22 Printer HP M501_2 สำนักงานคณบดี 

172.28.44.24 Printer HP M501 ช้ัน3 ฝงตะวันตก 

172.28.44.25 Printer HP M501 ช้ัน3 ฝงตะวันออก 

172.28.44.27 Printer HP 225 302 

172.28.44.28 Printer HP 4015 301 

172.28.44.29 Printer HP P2015 302 

 

 จะเห็นไดวา เครื่องพิมพที่ใชงานในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีจำนวนเครื่องพิมพที่นอยเมื่อ

เปรียบเทียบกับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอรและบุคลากร เครือขายคอมพิวเตอรมีสวนทำใหประหยัด

เงินงบประมาณที่จัดซื ้อเครื ่องพิมพ หมึกพิมพ และคาไฟฟาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปน      

อยางมาก 
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การต้ังคา NAS Server (Network Attached Storage) 

 การทำงานผานระบบคอมพิวเตอรในปจุบันทำใหปริมาณขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนไฟล

เอกสาร ไฟลรูปภาพ หรือ VDO มากขึ้นเรื่อย ๆ จนบางทีก็มากจนไมพอที่จะเก็บไวในเครื่องได หลาย

คนอาจใชวิธียายไปเก็บไวใน Cloud บาง และก็มีทางเลือกหนึ่งเปนทางเลือกใหมในการจัดเก็บขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพมาก ๆ น่ันคือ การเก็บขอมูลกับ NAS (นาส)  

 NAS เปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดหนึ่ง ลักษณะจะคลาย ๆ กับ External Hard disk แต 

NAS จะใชเก็บขอมูลที่เฉพาะเจาะจงมากกวาน้ัน คือ ใชเก็บขอมูลระบบเครือขาย  

 ประโยชนของ NAS คือ  

 1. เปนจุดศูนยรวมขอมูลที่เพิ่มความสะดวกในการเขาถึง เมื่อขอมูลมีปริมาณมากขึ้นทุกวัน 

จากทั้งเราและสมาชิกคนอื่น ๆ แทนที่จะตองไปอัปเกรดคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องหรือทำการยาย

ขอมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เราใชการเก็บขอมูลบนเครื่อง NAS จะสะดวกกวามาก 

ประหยัดพ้ืนที่ในเครื่องคอมพิวเตอรและยังชวยใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกดวย  

 2. เก็บขอมูลไดมิดชิดและปลอดภัยกวา Cloud หลายคนอาจจะรูสึกวา สิ่งที่ NAS ทำได 

ระบบ Cloud ก็ทำไดเหมือนกัน แตการเก็บขอมูลตาง ๆ บน Cloud น้ันถาตองการพ้ืนที่เก็บมาก ๆ ก็

ตองเสียคาใชจายก็ถือวาคอนขางสูงและที่สำคัญระบบ Cloud เปนการเก็บไฟลไวใหคนอ่ืนดูแล ความ

มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลจะนอยกวาการเก็บบน NAS แนนอน 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดติดตั ้ง NAS Server บนเครือขายคอมพิวเตอรภายใน เพ่ือ

จัดเก็บขอมูลตาง ๆ โดยติดตั ้งไวที ่ห องเซิรฟเวอรชั ้น 3 และกำหนดหมายเลข IP Adrees ที่ 

172.28.44.11 มีรายละเอียด ดังน้ี  

 

 

ภาพที่ 22 แสดง NAS Server ยี่หอ QNAP 
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ขั้นตอนการติดต้ังและดูแล NAS Server โดยผานแอปพลิเคชั่น QNAP Qfinder Pro 7.6.0  

 

1. เมื่อเปดแอปพลิเคชั่น QNAP Qfinder Pro 7.6.0 โปรแกรมจะสแกนหา NAS ที่อยูในเครือขาย

คอมพิวเตอรและแสดงผล NAS Server ที่พบ เลือกเมนู Configuration เพ่ือต้ังคา IP Address 

 

2. กรอกผูใชงาน (User Name) ตัวอยาง เชน admin และรหัสผาน (Password) และกดปุม OK 

 

  

1

 

2
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3. ที่เมนู Network Settings เลือกที่เมนู Use static IP address และเพื่อให NAS Server สามารถ

เชื ่อมตอกับเครือขายคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตัวอยาง เชน ผู เขียนไดกำหนด IP Address : 

172.28.44.11 โดยมีต้ังคาตาง ๆ ตามที่กำหนด แลวกดปุม OK ดังน้ี 

 

  Fixed IP Address :  172.28.44.11 

  Subnet Mask :  255.255.255.0 (/24) 

  Default Mask :  172.28.44.1 

  Primary DNS Gateway :  202.28.75.229 

  Secondary DNS Sever :  202.44.135.9 

 

 

 

  

3
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ขั้นตอนวิธีการสราง Shortcut บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 เพื่อเขาใชงานแชรโฟลเดอร

ของ NAS Server  

 

1. เลื่อนเมาทไปที่หนาจอ Desktop วางๆ คลิกเมาสขวา เลือกเมนู New > Shortcut 

 

2. ที่หนาตาง Create Shortcut ในแถบ Type the location ot the item : ใหพิมพที่อยูโฟลเดอร

บน NAS Server ตัวอยางเชน \\172.28.44.11\Share\scan แลวกดปุม Next 

 

1

 

2

 

file://172.28.44.11/Share/scan
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3. ต้ังช่ือ Shortcut แลวกดปุม Finish 

 

4. จะปรากฏ Shortcut เพื ่อเรียกใชงานแชรโฟลเดอรของ NAS Server ซึ ่งในที ่นี ้คือโฟลเดอร 

“scan” 

  

3

 

4
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 นอกจากน้ีอุปกรณสารสนเทศที่มีใชงานในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและตองเชื ่อมตอ

เครือขายคอมพิวเตอรน้ัน ไมไดมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเทาน้ัน แตยังมีอุปกรณอ่ืน ๆ

อีกมากที่การทำงานของอุปกรณนั้นตองการสัญญาณอินเทอรเน็ต การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร

จึงจำเปนตองควบคุมและจัดการ IP Address ไมใหซ้ำกันกับอุปกรณอื่น ๆ ในเครือขายคอมพิวเตอร

ดวย ตัวอยางอุปกรณที่ตองติดตั้งในระบบเครือขายคอมพิวเตอร คือ โทรศัพทระบบ IP Phone ที่

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปลี่ยนระบบอนาล็อก (Analog) เดิมมาเปนโทรศัพทระบบดิจิทัล 

 

ภาพที่ 23 แสดงโทรศัพทย่ีหอ Grandstrem รุน GRP2601 

  

ปุมเมนู 

ปุม OK 

และปุมเลื่อนขึน้-ลง  
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ขั้นตอนการติดต้ังโทรศัพทระบบ IP Phone เชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอร 

1. ตรวจสอบคาตางๆ ในเครื่องโทรศัพท ที่ตัวเครื่องโทรศัพทยี่หอ Grandstrem รุน GRP2601 โดย

กดปุมเมนู  

 

2. ที ่เมนู Status กดปุม OK เพื ่อดูสถานะการเชื ่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร ที่ DHCP Server 

กำหนด IP Address แบบช่ัวคราวให 

 

3. กดปุมเลื่อนไปที่เมนู Networks Status แลวกดปุม OK  

1

 

2

 

3
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4. จะปรากฏหมายเลข IP Address แบบ IPv4 

 

5. การตั้งคาตางๆ ในซอฟแวรใหเปดบราวเซอรและใสหมายเลข IPv4:  ในชอง Address แลวกด 

Enter บราวเซอรจะปรากฏหนาตางล็อคอินเขาไปต้ังคาของเครื่อง IP Phone ใสคา Username และ 

Password (ในที่น้ีใช admin) 

 

  

5

 

4
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6. เลือกที่เมนู Ethernet Settings และตั้งคารูปแบบ IPv4 Address โดยมีตั้งคาตาง ๆ ดังตัวอยาง

ขางลาง แลวกดปุม Save ดังน้ี 

 

 IPv4 Address :  Static 

 IPv4 Address : 172.28.44.xx (ตามที่กำหนดในตาราง IP Address ภาคผนวก ข.) 

 Subnet Mask : 255.255.255.0 

 Gateway : 172.28.44.1 

 DNS Server1 : 202.44.135.9 

 DNS Server2 : 202.28.74.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
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7. เลือกที่เมนู Accounts > General Settings และต้ังคาหมายเลข IP Phone ตามหมายเลขที่สำนัก

ดิจิทัลเทคโนโลยี กำหนดให และกดปุม  Save 

 

ตัวอยางการตั้งคาของ IP Phone หมายเลข 102022 (รายละเอียดของหมายเลขอื่น ๆ ตามเอกสาร

หมายเลข IP Phone อยูในภาคผนวก ข.) 

Account Register 

  Account Active :  ต๊ิก  

  Account Name :  102022 

  SIP Server :  catnextgen.com 

  SIP User ID :  +660248102022 

  SIP Authentication ID :  660248102022@catnextgen.com 

  SIP Authentication Password :  •••••• (Password สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีกำหนดใหมาแลว) 

  Name :  102022 
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3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายใน

เครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มต้ังแตขั้นตอนการวางแผน 

ขั้นตอนการดำเนินการ และขั้นตอนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 ขั้นตอนการวางแผน 

 ภาระงานที่ผู ปฏิบัติงานรับผิดชอบในตำแหนงนักคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ ที่ไดรับ

มอบหมายใหประสานงานการวางแผนงบประมาณระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

ใหบริการติดตั้งซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศที่เกี่ยวของ ดังนั้นไดมีการวาง

แผนการปฏิบัติงาน โดยศึกษา พิจารณา เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรที่มีการคิดคนใหม การนำ

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศเขามาใชงานในคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและการเรียนการสอนนักศึกษายุคใหม 

 ขั้นตอนการดำเนินการ 

 การปฏิบัติงานการติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขายคอมพิวเตอรคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หากการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามขั้นตอนของคูมือ

ปฏิบัติงานนี้จะทำใหการใชงานเครื ่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศของบุคลากรใชเปน

เครื่องมือชวยในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ  

 ขั้นตอนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการติดตั้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายใน

เครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผูใชบริการที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ เพ่ือนำผลการประเมินผลของผูใชงาน มาตรวจสอบขอผิดพลาด พิจารณา

ขอเสนอแนะและการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง แกไขวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตอง กระชับ และรวดเร็ว

ตอไป 
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บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

 ผูปฏิบัติงานในตำแหนงนักคอมพิวเตอร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน

บทบาทหนาที่ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน และภารกิจ

ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูปฏิบัติงานไดใชแนวคิดและปฏิบัติงานตามหลักการปฏิบัติงาน 

PDCA และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการทำงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จากการ

ปฏิบัติงานที่ผานมาผูปฏิบัติงานไดพบปญหา อุปสรรคตาง ๆ และไดศึกษาทำความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ทฤษฎี ขั้นตอน วิธีการปฎิบัติงานไดอยางชัดเจน จนสามารถหาแนวทางแกไขปญหาได

ถูกตอง จึงไดรวบรวมปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 

พรอมใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

1. ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน  

 จากการปฏิบัต ิงานเกี ่ยวกับการติดตั ้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขาย

คอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูปฏิบัติงานตองทราบถึงกฎเกณฑ 

การวางแผน การตรวจสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหปญหา อุปสรรคของเครือขาย

คอมพิวเตอร เปนเรื่องสลับซับซอน และไมสามารถที่จะบอกที่มาของปญหาไดทันทีทันใด เนื่องจาก

ปญหาของระบบเครือขายมีสาเหตุไดมากมายหลายระดับชั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

ถูกตองซึ่งพบประเด็นปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พรอมไดเสนอแนวทางแกไขและการพัฒนา

งาน ดังน้ี 

 

ตารางที ่8 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

1. ไมสามารถเช่ือมตอหรือสื่อสารระหวางเครื่อง

คอมพิวเตอรในเครือขายของมหาวิทยาลัยกับ

เคร ือข ายอ ินเทอร  เน ็ตได   ท ั ้ งจากภายใน

มหาวิทยาลัยไปยังเครือขายอินเทอรเน็ต และ

จากเครือขายอินเทอรเน็ตเขามายังเครือขายใน

มหาวิทยาลัย 

1. วิเคราะหและแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้นจาก 

1.1 ปจจัยภายใน คือ ตรวจสอบการทำงานของ

อุปกรณเครือขาย ระบบคอมพิวเตอรวาใชงาน

ไดปกติหรือไม ดำเนินการแกไข และถือโอกาสน้ี

ปร ับปร ุงค ุณสมบัต ิอ ุปกรณท ี ่ย ังทำงานไม

สมบูรณ  
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ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

1.2 ปจจัยภายนอก ติดตอประสานงานกับ

เจาหนาที ่ด ูแลระบบเครือขาย สำนักดิจิทัล

เทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหา รายงานปญหาให

ผูเกี่ยวของทราบถึงระยะเวลาและแนวทางแกไข 

2. ปญหาเกี่ยวของกับการเชื่อมตอเครือขายทาง

กายภาพ เชน ปญหาเกี่ยวกับการเขาหัวสายไมดี 

ใชสายผิดประเภท การเช่ือมตอไมแนนหรือหลุด  

สกปรก ชำรุด สายสัญญาณถูกรบกวน  

2. วิเคราะหปญหาและแกไขโดยใชเครื ่องมือ

ตรวจสอบการเชื ่อมตอ กำหนดขั ้นตอนการ

ปฏ ิบ ัต ิ งานให สอดคล องก ับป ญหา ระบุ

กำหนดการซอมบำรุงเครือข าย และจัดทำ

รายละเอียดการจัดซื ้อหากมีการใชวัสดุหรือ

อุปกรณทดแทนเสนอผูบริหารและผูเกี่ยวของ

ตอไป 

3. ปญหาเกี่ยวของกับการเชื่อมตอในการตั้งคา

เครือขายคอมพิวเตอร เชน ปญหา IP Address 

ชนกัน ปญหาไมไดรับการแจก IP Address  

3. วิเคราะหปญหาและแกไขโดยตรวจสอบการ

ตั้งคาตามคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ บันทึกหมายเลข 

IP Address ทุกครั้งที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 

และอ ุปกรณใหม   ในตาราง IP Address ที่

ผูเขียนไดจัดทำขึ้น เพื่อปองกันปญหาการชนกัน

ของ IP Address และสามารถระบุผูใช สถานที่

ติดต้ัง ทำใหผู ปฏิบัติงานแทน ปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง  

4. การตอบสนองของเครือขายคอมพิวเตอรชา 

มีสาเหตุมากมาย เชน มีการใชงานแอปพลิเคช่ัน 

ผานระบบเครือขายมากเกินไป แอปพลิเคช่ัน

ทำงานผ ิดพลาดหร ือไม สมบ ูรณ   เคร ื ่ อง

คอมพิวเตอรบนเครือขายติดไวรัส มีการใชงาน

รับ-สงขอมูลมากบนเครือขาย จนถึงอุปกรณใช

งานบนเครือขายไมเหมาะสม 

4. วิเคราะหปญหาและแกไขโดยการตรวจสอบ

วิเคราะหความตองการสำหรับการออกแบบ

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ไดแก ศึกษา

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเดิม ความ

ตองการจากผูใชงาน ผู บริหาร และออกแบบ

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายใหสอดคลอง

กับตองการและความเหมาะสมสำหรับคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 
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5. ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศขาดความรู ความชำนาญ ผูใชงาน

ขาดความรูพ้ืนฐาน 

5. วิเคราะหและแกปญหา คือ เรียนรูสิ่งใหมๆ 

เพื ่อมาใชในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร

ทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การขวนขวายหาความรูใหม ๆ ดวยตัวเอง การ

ทดลองเทคโนโลยีใหม ๆ ดวยตัวเอง หรือแมแต

การทดลองแกไขปญหาตาง ๆ ในระยะยาวดวย

ตัวเอง ก็ถือเปนสิ่งที่ควรจะตองปฏิบัติอยางเปน

ประจำ การกำหนดเปาหมายในการเร ียนรู  

ต ัวอย างเช น จะต องทดลองใชซอฟตแวร  

ทางดานรักษาความปลอดภัยอยางนอยสัปดาห

ละหนึ่งโปรแกรม หรือ ในหนึ่งสัปดาหจะตองมี

หนึ่งชวงบาย ที่เอาไวคนควาความรูใหม ๆ ใน

เวลาทำงานเปนตน ในมุมของผูใชงาน คือ การ

จัดการอบรมใหกับพนักงานทุกคน ใหมีความรู

ทางดานเทคโนโลยีมากขึ ้น และแกป ญหา

เบ้ืองตนดวยตัวเองได 

 

 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 จากการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับงานการติดตั ้งและดูแลอุปกรณสารสนเทศภายในเครือขาย

คอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู เขียนไดมีแนวคิดเพื ่อพัฒนา

กระบวนการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน ดังน้ี 

 1. ควรเรียนรูสิ่งใหม ๆ เสมอ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

อยูเสมอ ๆ ดังนั้นตอใหระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมไดมีปญหาอะไรก็ตาม การหาความรูเพิ่มเติม 

เพ่ิมความสามารถใหตัวเองเปนสิ่งที่ขาดไมได 

 2. ผูปฏิบัติงานควรทำความเขาใจปญหาใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถออกแบบระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรใหมไดดวยตัวเอง หลังจากที่มีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีและปญหามากพอ โดยไม

ตองพ่ึงพาหนวยงานภายนอก  
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 3. ควรอบรมผูใชงานใหสามารถแกไขปญหาพื้นฐาน เชน เครื่องพิมพใชงานไมได วิธีการ

เปลี่ยนหมึก และอาจจะสลับกันอบรมแลกเปลี่ยนความรู ทั้งเพื่อสรางความสัมพันธระหวางกันและ

การปฏิบัติงานแทนกันได 

 4. ควรมีชองทางในการสื่อสารระหวางผูใชงานและผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ดี 

อาจจะใหผูใชงานสามารถแจงปญหาหรือต้ังกระทูถามกันได นอกจากจะเปนชองทางการสรางสัมพันธ

อันดีระหวางผูใชงานกับผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรแลว ยังเปนชองทางในการใหความรูใหมๆ แก

ผูใชงานเครือขายคอมพิวเตอรไดเชนกัน อีกทั้งจะไดรวบรวมองคความรูเอาไว สงตอใหคนรุนถัดไป

ชวยดูแลเครือขายคอมพิวเตอรไดอีกดวย 

  



91 

บรรณานุกรม 
 

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ. เครือขายคอมพิวเตอรและการ

สื่อสาร. http://csmju.jowave.com/cs100_v2/lesson4.html [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 11 

มกราคม 2565. 

ชลัมพล เวสาร ัชประเสร ิฐ . ระบบเครือขายคอมพิวเตอร. https://sites.google.com/site/ 

chalumpol4102/1-1 [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564. 

ดรุณี คิดกลา. จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร. https://sites.google.com/site/daruneekidkla/ 

crrya-brrn-khxng-nakkhxmphi wtexr [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2565. 

ผดุง บุญชุม. เครือขายคอมพิวเตอร. http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/ 

type2/tech04/24/n2.html [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564. 

ภัควริศ เกื้อกูล. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : รีไววา. 2563. 

มายพีเฮชพีดอท. IP Address คืออะไร. https://www.mindphp.com/ [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 10 

มกราคม 2565. 

มิ่งกมล จันทรคำ. เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน. https://www.sites.google.com/site/kuakay 

com/home [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2565. 

วารุณี จิรัญเวทย. การใชอินเตอรเน็ตกับการศึกษา. http://www.gotoknow.org/posts/283076 

[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2564. 

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. เครือขายคอมพิวเตอร. https://th.wikipedia.org/ [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 

3 พฤศจิกายน 2564. 

สุทธิพันธุ แสนละเอียด. ติดตั้งและแกปญหา ฉบับชางคอมมืออาชีพ 2019. นนทบุรี : ไอดีซีฯ. 

2561. 

อักษร บุญชาลี. การสื ่อสารทางสาย. https://aksboon9.wixsite.com/telecommunication 

[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2565. 

  

https://sites.google.com/site/%20chalumpol4102/1-1
https://sites.google.com/site/%20chalumpol4102/1-1
https://sites.google.com/site/daruneekidkla/
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/
https://www.mindphp.com/
https://www.sites.google.com/site/kuakay
http://www.gotoknow.org/posts/283076
https://th.wikipedia.org/


92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
ตำแหนงการติดต้ังอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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ภาคผนวก ข. 
หมายเลข IP address คอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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หมายเลข IP address คอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

หมายเลข IP address รายชื่อผูใช IP address ที่ติดต้ัง 

172.28.44.1 GATEWAY server 

172.28.44.2     

172.28.44.3     

172.28.44.4     

172.28.44.5 Sever DELL server 

172.28.44.6 Server HPE server 

172.28.44.7     

172.28.44.8     

172.28.44.9     

172.28.44.10 Arch WiFi DHCP Server   

172.28.44.11 NAS QNAP server 

172.28.44.12 Sever Buffalo server 

172.28.44.13 Printer Shindoh N601 Fl.3 301 

172.28.44.14 Printer HP T730 301 

172.28.44.15 Printer Shindoh N601 Fl.2 สนง. 

172.28.44.16   

172.28.44.17     

172.28.44.18     

172.28.44.19 CCTV 8P   

172.28.44.20 CCTV 16   

172.28.44.21 Printer HP M501_1 สนง. 

172.28.44.22 Printer HP M501_2 สนง. 

172.28.44.23     

172.28.44.24 Printer HP M501 ช้ัน3ตต 

172.28.44.25 Printer HP M501 ช้ัน3ตอ 

172.28.44.26     

172.28.44.27 Printer HP 225 302 

172.28.44.28 Printer HP 4015 301 
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หมายเลข IP address รายชื่อผูใช IP address ที่ติดต้ัง 

172.28.44.29 Printer HP P2015 302 

172.28.44.30     

172.28.44.31 IP Phone 102002 สนง. 

172.28.44.32 IP Phone 102012 สนง. 

172.28.44.33 IP Phone 102013 สนง. 

172.28.44.34 IP Phone 102014 สนง. 

172.28.44.35 IP Phone 102015 สนง. 

172.28.44.36 IP Phone 102009 สนง. 

172.28.44.37 IP Phone 102008 สนง. 

172.28.44.38 IP Phone 102019 สนง. 

172.28.44.39 IP Phone 102016 สนง. 

172.28.44.40 IP Phone 102007 สนง. 

172.28.44.41   
172.28.44.42 IP Phone 102010 สนง. 

172.28.44.43 IP Phone 102023 สนง. 

172.28.44.44 IP Phone 102020 สนง. 

172.28.44.45 IP Phone 102017 สนง. 

172.28.44.46 IP Phone 102018 สนง. 

172.28.44.47 IP Phone 102011 สนง. 

172.28.44.48 IP Phone 102004 สนง. 

172.28.44.49 IP Phone 102005 สนง. 

172.28.44.50 IP Phone 102003 สนง. 

172.28.44.51 Com เลขานุการคณะฯ สนง. 

172.28.44.52 Com วิชญนภัส สนง. 

172.28.44.53 Com ชาติชาย สนง. 

172.28.44.54 Com ปนัดดา สนง. 

172.28.44.55 Com กมลทิวา สนง. 

172.28.44.56 Com มุกดา สนง. 

172.28.44.57 Com สุภัค สนง. 
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หมายเลข IP address รายชื่อผูใช IP address ที่ติดต้ัง 

172.28.44.58 Com ณัฐสิทธ์ิ สนง. 

172.28.44.59 Com ประพันพงษ สนง. 

172.28.44.60 Com กุลจิรา สนง. 

172.28.44.61 Com ศรีรัตน สนง. 

172.28.44.62 Com  สนง. 

172.28.44.63 Com ดลพร สนง. 

172.28.44.64 Com วิมลพร สนง. 

172.28.44.65 Com กรกต สนง. 

172.28.44.66 Com รุวัยดา สนง. 

172.28.44.67 Com สุวรรณา สนง. 

172.28.44.68 Com กฤติน สนง. 

172.28.44.69 Com ยุพา สนง. 

172.28.44.70 Com เกศกนก สนง. 

172.28.44.71 Com กัญญาภัค สนง. 

172.28.44.72 Com จักราวุธ สนง. 

172.28.44.73     

172.28.44.74     

172.28.44.75     

172.28.44.76 IP Phone 102021   

172.28.44.77 IP Phone 102022   

172.28.44.78     

172.28.44.79     

172.28.44.80     

172.28.44.81 Com สุเมธ 301 

172.28.44.82 Com  301 

172.28.44.83 Com  301 

172.28.44.84 Com  301 

172.28.44.85 Com  301 

172.28.44.86 Com เธียรรัตน 302 
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หมายเลข IP address รายชื่อผูใช IP address ที่ติดต้ัง 

172.28.44.87 Com ขนิษฐา 302 

172.28.44.88 Com เธียรรัตน2 302 

172.28.44.89 Com  302 

172.28.44.90 Com  302 

172.28.44.91 Com อ.เดน 303 

172.28.44.92 Com อ.ฝรั่ง 303 

172.28.44.93 Com อ.ทิพยวรรณ 303 

172.28.44.94 Com อ.สุพจน 303 

172.28.44.95 Com อ.สุนนท 303 

172.28.44.96 Com อ.ชาตร ี 304 

172.28.44.97 Com อ.พินัย 304 

172.28.44.98 Com อ.พีรพัฒน 304 

172.28.44.99 Com  304 

172.28.44.100 Com  304 

172.28.44.101 Com อ.กัตติกา 305 

172.28.44.102 Com อ.สุพักตรา 305 

172.28.44.103 Com อ.ปติมา 305 

172.28.44.104 Com อ.สิงหนาท 305 

172.28.44.105 Com อ.ธาริณ ี 305 

172.28.44.106 Com อ.กำธร 306 

172.28.44.107 Com  306 

172.28.44.108 Com  306 

172.28.44.109 Com  306 

172.28.44.110 Com  306 

172.28.44.111 Com อ.ไธพัฒน 307 

172.28.44.112 Com อ.พิเชษ 307 

172.28.44.113 Com  307 

172.28.44.114 Com  307 

172.28.44.115 Com  307 
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172.28.44.116 Com  308 

172.28.44.117 Com  308 

172.28.44.118 Com  308 

172.28.44.119 Com  308 

172.28.44.120 Com  308 

172.28.44.121 Com  309 

172.28.44.122 Com  309 

172.28.44.123 Com  309 

172.28.44.124 Com  309 

172.28.44.125 Com  309 

172.28.44.126 Com อ.ชัยสิทธ์ิ 310 

172.28.44.127 Com อ.พันธุดา 310 

172.28.44.128 Com อ.เกรียงไกร 310 

172.28.44.129 Com  310 

172.28.44.130 Com  310 

172.28.44.131 Com อ.โชติมา 311 

172.28.44.132 Com อ.ภารวี 311 

172.28.44.133 Com  311 

172.28.44.134 Com  311 

172.28.44.135 Com  311 

172.28.44.136 Com อ.พงษธร 312 

172.28.44.137 Com อ.ทยากร 312 

172.28.44.138 Com อ.นนท 312 

172.28.44.139 Com  312 

172.28.44.140 Com  312 

172.28.44.141 Com อ.สมชาติ 313 

172.28.44.142 Com อ.ธนเดช 313 

172.28.44.143 Com  313 

172.28.44.144 Com  313 
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172.28.44.145 Com  313 

172.28.44.146 Com อ.ศรินยา 314 

172.28.44.147 Com อ.ชาญวิทย สุข 314 

172.28.44.148 Com อ.ปองพล 314 

172.28.44.149 Com อ.ชาญวิทย สรรพ 314 

172.28.44.150 Com  314 

172.28.44.151 Com อ.สุพิชชา 315 

172.28.44.152 Com อ.วีระ 315 

172.28.44.153 Com  315 

172.28.44.154 Com  315 

172.28.44.155 Com  315 

172.28.44.156 Com อ.อดิศร 316 

172.28.44.157 Com อ.เจนยุทธ 316 

172.28.44.158 Com  316 

172.28.44.159 Com  316 

172.28.44.160 Com  316 

172.28.44.161 Com  317 

172.28.44.162 Com  317 

172.28.44.163 Com  317 

172.28.44.164 Com  317 

172.28.44.165 Com  317 

172.28.44.166 Com อ.บุญยกร 318 

172.28.44.167 Com อ.สิริเดช 318 

172.28.44.168 Com อ.สมคิด 318 

172.28.44.169 Com  318 

172.28.44.170 Com  318 

172.28.44.171 Com  319 

172.28.44.172 Com  319 

172.28.44.173 Com  319 
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172.28.44.174 Com  319 

172.28.44.175 Com  319 

172.28.44.176 Com อ.ปณิตา 320 

172.28.44.177 Com อ.พิบูลย 320 

172.28.44.178 Com  320 

172.28.44.179 Com  320 

172.28.44.180 Com  320 

172.28.44.181 Com อ.ฐิติพัฒน 321 

172.28.44.182 Com อ.ธารา 321 

172.28.44.183 Com อ.ขวัญชัย 321 

172.28.44.184 Com อ.วิเชษฎ 321 

172.28.44.185 Com อ.บุญณดา 321 

172.28.44.186 Com  322 

172.28.44.187 Com  322 

172.28.44.188 Com  322 

172.28.44.189 Com  322 

172.28.44.190 Com  322 

172.28.44.191 IP Phone 102222 สนง. 

172.28.44.192 IP Phone 102223 สนง. 

172.28.44.193 IP Phone 102224 สนง. 

172.28.44.194 IP Phone 102225 สนง. 

172.28.44.195 IP Phone 102226 สนง. 

172.28.44.196 IP Phone 102101 101 

172.28.44.197 IP Phone 102102 102 

172.28.44.198 IP Phone 102103 103 

172.28.44.199 IP Phone 102104 104 

172.28.44.200     

172.28.44.201 DHCP   

172.28.44.202 Air Visual 301 
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172.28.44.203 DHCP   

172.28.44.204 DHCP   

172.28.44.205 DHCP   

172.28.44.206 DHCP   

172.28.44.207 DHCP   

172.28.44.208 DHCP   

172.28.44.209 DHCP   

172.28.44.210 DHCP   

172.28.44.211 DHCP   

172.28.44.212 DHCP   

172.28.44.213 DHCP   

172.28.44.214 DHCP   

172.28.44.215 DHCP   

172.28.44.216 DHCP   

172.28.44.217 DHCP   

172.28.44.218 DHCP   

172.28.44.219 DHCP   

172.28.44.220 DHCP   

172.28.44.221 DHCP   

172.28.44.222 DHCP   

172.28.44.223 DHCP   

172.28.44.224 DHCP   

172.28.44.225 DHCP   

172.28.44.226 DHCP   

172.28.44.227 DHCP   

172.28.44.228 DHCP   

172.28.44.229 DHCP   

172.28.44.230 DHCP   

172.28.44.231 IP Phone 102301 301 
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172.28.44.232 IP Phone 102302 302 

172.28.44.233 IP Phone 102303 303 

172.28.44.234 IP Phone 102304 304 

172.28.44.235 IP Phone 102305 305 

172.28.44.236 IP Phone 102306 306 

172.28.44.237 IP Phone 102307 307 

172.28.44.238 IP Phone 102308 308 

172.28.44.239 IP Phone 102309 309 

172.28.44.240 IP Phone 102310 310 

172.28.44.241 IP Phone 102311 311 

172.28.44.242 IP Phone 102312 312 

172.28.44.243 IP Phone 102313 313 

172.28.44.244 IP Phone 102314 314 

172.28.44.245 IP Phone 102315 315 

172.28.44.246 IP Phone 102316 316 

172.28.44.247 IP Phone 102317 317 

172.28.44.248 IP Phone 102318 318 

172.28.44.249 IP Phone 102319 319 

172.28.44.250 IP Phone 102320 320 

172.28.44.251 IP Phone 102321 321 

172.28.44.252 IP Phone 102322 322 

172.28.44.253     

172.28.44.254     

172.28.44.255     

172.28.45.51 Com LAB-01   

172.28.45.52 Com LAB-02   

172.28.45.53 Com LAB-03   

172.28.45.54 Com LAB-04   

172.28.45.55 Com LAB-05   
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172.28.45.56 Com LAB-06   

172.28.45.57 Com LAB-07   

172.28.45.58 Com LAB-08   

172.28.45.59 Com LAB-09   

172.28.45.60 Com LAB-10   

172.28.45.61 Com LAB-11   

172.28.45.62 Com LAB-12   

172.28.45.63 Com LAB-13   

172.28.45.64 Com LAB-14   

172.28.45.65 Com LAB-15   

172.28.45.66 Com LAB-16   

172.28.45.67 Com LAB-17   

172.28.45.68 Com LAB-18   

172.28.45.69 Com LAB-19   

172.28.45.70 Com LAB-20   

172.28.45.71 Com LAB-21   

172.28.45.72 Com LAB-22   

172.28.45.73 Com LAB-23   

172.28.45.74 Com LAB-24   

172.28.45.75 Com LAB-25   

172.28.45.76 Com LAB-26   

172.28.45.77 Com LAB-27   

172.28.45.78 Com LAB-28   

172.28.45.79 Com LAB-29   

172.28.45.80 Com LAB-30   

172.28.45.81 Com LAB-31   

172.28.45.82 Com LAB-32   

172.28.45.83 Com LAB-33   

172.28.45.84 Com LAB-34   
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172.28.45.85 Com LAB-35   

172.28.45.86 Com LAB-36   

172.28.45.87 Com LAB-37   

172.28.45.88 Com LAB-38   

172.28.45.89 Com LAB-39   

172.28.45.90 Com LAB-40   

172.28.45.91 Com LAB-41   

172.28.45.92 Com LAB-42   

172.28.45.93 Com LAB-43   

172.28.45.94 Com LAB-44   

172.28.45.95 Com LAB-45   

172.28.45.96 Com LAB-46   

172.28.45.97 Com LAB-47   

172.28.45.98 Com LAB-48   

172.28.45.99 Com LAB-49   

172.28.45.100 Com LAB-50   

172.28.45.101 Com LAB-51   

172.28.45.102 Com LAB-52   

172.28.45.103 Com LAB-53   

172.28.45.104 Com LAB-54   

172.28.45.105 Com LAB-55   

172.28.45.106 Com LAB-56   

172.28.45.107 Com LAB-57   

172.28.45.108 Com LAB-58   

172.28.45.109 Com LAB-59   

172.28.45.110 Com LAB-60   

172.28.45.111 Com LAB-61   

172.28.45.112 Com LAB-62   

172.28.45.113 Com LAB-63   
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172.28.45.114 Com LAB-64   

172.28.45.115 Com LAB-65   

172.28.45.116 Com LAB-66   

172.28.45.117 Com LAB-67   

172.28.45.118 Com LAB-68   

172.28.45.119 Com LAB-69   

172.28.45.120 Com LAB-70   

172.28.45.121 Com LAB-71   

172.28.45.122 Com LAB-72   

172.28.45.123 Com LAB-73   

172.28.45.124 Com LAB-74   

172.28.45.125 Com LAB-75   

172.28.45.126 Com LAB-76   

172.28.45.127 Com LAB-77   

172.28.45.128 Com LAB-78   

172.28.45.129 Com LAB-79   

172.28.45.130 Com LAB-80   

172.28.45.131 Com LAB-81   

172.28.45.132 Com LAB-82   

172.28.45.133 Com LAB-83   

172.28.45.134 Com LAB-84   

172.28.45.135 Com LAB-85   

172.28.45.136 Com LAB-86   

172.28.45.137 Com LAB-87   

172.28.45.138 Com LAB-88   

172.28.45.139 Com LAB-89   

172.28.45.140 Com LAB-90   
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ภาคผนวก ค. 
หมายเลขโทรศัพท IP Phone คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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หมายเลขโทรศัพท IP Phone 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตวังทาพระ 

ลำดับที ่ หมายเลข ประจำของ สถานะ User ID 

1 102001 สำนักงานคณบดี โทรออกสายนอกได +660248102001 

2 102002 เลขานุการคณะ โทรออกสายนอกได +660248102002 

3 102003 นางกัญญาภัค  ไทยสงค โทรภายใน +660248102003 

4 102004 นางยุพา  เพ็ชรแกว  โทรภายใน +660248102004 

5 102005 นายจักราวุธ  จึงสมาน โทรภายใน +660248102005 

6 102006 นางนงลักษณ ประสานพานิช โทรภายใน +660248102006 

7 102007 นางสาวกุลจิรา  นอยพงษ โทรภายใน +660248102007 

8 102008 นางสาวสุภัค  จันทเดช โทรภายใน +660248102008 

9 102009 นางมุกดา  ถาวร โทรภายใน +660248102009 

10 102010 นางสาวศรีรัตน  เส็งสาย โทรภายใน +660248102010 

11 102011 นางสาวเกศกนก  นรสาร โทรภายใน +660248102011 

12 102012 นายพลวรุตม  งามบุญแถม โทรภายใน +660248102012 

13 102013 นางสาวปนัดดา  จีนดวง โทรภายใน +660248102013 

14 102014 นางสาววิภาพร  คอมนันท โทรภายใน +660248102014 

15 102015 นายชาติชาย  หงษาวดี โทรภายใน +660248102015 

16 102016 นายประพันธพงษ  มนตแกว โทรภายใน +660248102016 

17 102017 นางสาววิมลพร  นอยสังข โทรภายใน +660248102017 

18 102018 นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล โทรภายใน +660248102018 

19 102019 นายณัฐสิทธ์ิ  ศรีกระหวัน โทรภายใน +660248102019 

20 102020 นางสาวดลพร  นิยะวานนท โทรภายใน +660248102020 

21 102021 นางสาวสุวรรณา  เที่ยงนาดอน โทรภายใน +660248102021 

22 102022 นายสุเมธ  ถาวร โทรภายใน +660248102022 

23 102023 นางสาวรุวัยดา  อาบีดีน โทรภายใน +660248102023 

24 102024 นายผูก  ใจกลา โทรภายใน +660248102024 

25 102025 นายอาทร  มายา โทรภายใน +660248102025 

26 102026 นางสาวเกตุกนก  เกตกุ โทรภายใน +660248102026 

27 102027 นายประสิทธ์ิ  สอนศรี โทรภายใน +660248102027 
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ลำดับที ่ หมายเลข ประจำของ สถานะ User ID 

28 102028 นางสาวสุนันท  สังขประเสริฐ โทรภายใน +660248102028 

29 102029 นายเชิดชู  นรสาร โทรภายใน +660248102029 

30 102030 นางสมบูรณ  จันสีดา โทรภายใน +660248102030 

31 102101 หองอาจารยอัน โทรภายใน +660248102101 

32 102102 หองศูนยบริการวิชาการ โทรภายใน +660248102102 

33 102103 หองบรรยาย 103 โทรภายใน +660248102103 

34 102104 หองบรรยาย 104 โทรภายใน +660248102104 

35 102105 หองปฏิบัติการ 105 โทรภายใน +660248102105 

36 102106 หองปฏิบัติการ 106 โทรภายใน +660248102106 

37 102107 หองปฏิบัติการ 107 โทรภายใน +660248102107 

38 102108 หองแสดงหุนจำลอง โทรภายใน +660248102108 

39 102201 หองประชุม 201 โทรภายใน +660248102201 

40 102204 หองนักการ 204 โทรภายใน +660248102204 

41 102205 หองประชุม 205 โทรภายใน +660248102205 

42 102208 หองปฏิบัติการคอมฯ 208 โทรภายใน +660248102208 

43 102209 หองปฏิบัติการคอมฯ 209 โทรภายใน +660248102209 

44 102222 คณบดี โทรออกสายนอกได +660248102222 

45 102223 รองคณบดี 1 โทรออกสายนอกได +660248102223 

46 102224 รองคณบดี 2 โทรออกสายนอกได +660248102224 

47 102225 รองคณบดี 3 โทรออกสายนอกได +660248102225 

48 102226 รองคณบดี 4 โทรออกสายนอกได +660248102226 

49 102301 หองโสตฯ 301 โทรภายใน +660248102301 

50 102302 หองพักอาจารย 302 โทรภายใน +660248102302 

51 102303 หองพักอาจารย 303 โทรภายใน +660248102303 

52 102304 หองพักอาจารย 304 โทรภายใน +660248102304 

53 102305 หองพักอาจารย 305 โทรภายใน +660248102305 

54 102306 หองพักอาจารย 306 โทรภายใน +660248102306 

55 102307 หองพักอาจารย 307 โทรภายใน +660248102307 

56 102308 หองพักอาจารย 308 โทรภายใน +660248102308 
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57 102308 หองพักอาจารย 309 โทรภายใน +660248102309 

58 102310 หองพักอาจารย 310 โทรภายใน +660248102310 

59 102311 หองพักอาจารย 311 โทรภายใน +660248102311 

60 102312 หองพักอาจารย 312 โทรภายใน +660248102312 

61 102313 หองประชุม 313 โทรภายใน +660248102313 

62 102314 หองพักอาจารย 314 โทรภายใน +660248102314 

63 102315 หองพักอาจารย 315 โทรภายใน +660248102315 

64 102316 หองพักอาจารย 316 โทรภายใน +660248102316 

65 102317 หองพักอาจารย 317 โทรภายใน +660248102317 

66 102318 หองพักอาจารย 318 โทรภายใน +660248102318 

67 102319 หองพักอาจารย 319 โทรภายใน +660248102319 

68 102320 หองพักอาจารย 320 โทรภายใน +660248102320 

69 102321 หองพักอาจารย 321 โทรภายใน +660248102321 

70 102322 หองพักอาจารย 322 โทรภายใน +660248102322 

71 102401 หองบรรยาย 401 โทรภายใน +660248102401 

72 102402 หองบรรยาย 402 โทรภายใน +660248102402 

73 102403 หองบรรยาย 403 โทรภายใน +660248102403 

74 102404 หองบรรยาย 404 โทรภายใน +660248102404 

75 102405 หองบรรยาย 405 โทรภายใน +660248102405 

76 102406 หองบรรยาย 406 โทรภายใน +660248102406 

77 102407 หองบรรยาย 407 โทรภายใน +660248102407 

78 102408 หองบรรยาย 408 โทรภายใน +660248102408 

79 102409 หองบรรยาย 409 โทรภายใน +660248102409 

80 102410 หองบรรยาย 410 โทรภายใน +660248102410 

81 102411 หองบรรยาย 411 โทรภายใน +660248102411 

82 102412 หองบรรยาย 412 โทรภายใน +660248102412 

83 102413 หองบรรยาย 413 โทรภายใน +660248102413 

84 102501 หองปฏิบัติการ 501/1 โทรภายใน +660248102501 

85 102502 หองปฏิบัติการ 502/1 โทรภายใน +660248102502 
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86 102503 หองปฏิบัติการ 501/2 โทรภายใน +660248102503 

87 102504 หองปฏิบัติการ 502/2 โทรภายใน +660248102504 

88 102601 หองปฏิบัติการ 601 โทรภายใน +660248102601 

89 102602 หองปฏิบัติการ 602 โทรภายใน +660248102602 

90 102603 หองปฏิบัติการ 603 โทรภายใน +660248102603 

91 102031 สำรอง1 โทรภายใน +660248102031 

92 102032 สำรอง2 โทรภายใน +660248102032 

93 102033 สำรอง3 โทรภายใน +660248102033 

94 102034 สำรอง4 โทรภายใน +660248102034 

95 102035 สำรอง5 โทรภายใน +660248102035 

96 102036 สำรอง6 โทรภายใน +660248102036 

97 102037 สำรอง7 โทรภายใน +660248102037 

98 102038 สำรอง8 โทรภายใน +660248102038 

99 102039 สำรอง9 โทรภายใน +660248102039 

100 102040 สำรอง10 โทรภายใน +660248102040 

101 102041 สำรอง11 โทรภายใน +660248102041 

102 102042 สำรอง12 โทรภายใน +660248102042 

103 102043 สำรอง13 โทรภายใน +660248102043 

104 102044 สำรอง14 โทรภายใน +660248102044 

105 102045 สำรอง15 โทรภายใน +660248102045 

106 102046 สำรอง16 โทรภายใน +660248102046 

107 102047 สำรอง17 โทรภายใน +660248102047 

108 102048 สำรอง18 โทรภายใน +660248102048 

109 102049 สำรอง19 โทรภายใน +6602481020490 

110 102050 สำรอง20 โทรภายใน +660248102050 

111 102051 สำรอง21 โทรภายใน +660248102051 

112 102052 สำรอง22 โทรภายใน +660248102052 

113 102053 สำรอง23 โทรภายใน +660248102053 

114 102054 สำรอง24 โทรภายใน +660248102054 
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115 102055 สำรอง25 โทรภายใน +660248102055 

116 102056 สำรอง26 โทรภายใน +660248102056 

117 102057 สำรอง27 โทรภายใน +660248102057 

118 102058 สำรอง28 โทรภายใน +660248102058 

119 102059 สำรอง29 โทรภายใน +660248102059 

120 102060 สำรอง30 โทรภายใน +660248102060 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ - สกุล นายสุเมธ  ถาวร 

ตำแหนง นักคอมพิวเตอร 

ระดับตำแหนง ปฏิบัติการ 

หนวยงานที่สังกัด สำนักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถานที่ทำงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 

 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2546 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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