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คูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้จัดทําตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเปนเอกสารแสดงเสนทางการทํางาน
หลักตั้งแตเริ่มตนจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ โดยคูมือปฏิบัติงาน
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ขึ้นจากคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้
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รวมงานทุกคน ที่เปนกําลังใจใหคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดี
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สวนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กอ ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2514 โดยนายจํา รูญ ปยัม ปุต ระ ผูวา ราชการจัง หวัดเพชรบูรณ รว มกับ พ อ ค า
ประชาชน และสมาชิกผูแทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น ตั้งอยูบนพื้นที่บริเวณเลขที่ 83 หมู 11 ถนนสระบุรี –หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ 67000 โดยอางเหตุผลดังนี้
1. จังหวัดเพชรบูรณอยูระหวางการเรงพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะดานการศึกษานั้นยังขาดแคลนครูเปน
จํานวนมาก
2. จังหวัดเพชรบูรณตั้งอยูใจกลางของประเทศและมีจังหวัดอื่น ๆ ลอมรอบถึง 7 จังหวัดคือ พิษณุโลก
พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค ชัยภูมิ ขอนแกน และเลย จึงขอจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อใหนักเรียนจาก
จังหวัดใกลเคียงไดเดินทางมาศึกษาไดอยางสะดวกสบาย
3. ทางจังหวัดมีที่ดินจะมอบใหหลายรอยไร เปนที่ดินในเขตผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2484 ออกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสั่งใหกรมการ
ฝกหัดครู มาสํารวจทําแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หลมสัก หางจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวอนุมัติใหสรางวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ โดยประกาศตั้งเมื่อ
วันที่ 29 กัน ยายน พ.ศ. 2516 และไดแตงตั้งใหนายนอย สีปอ อาจารยเอกวิทยาลัยครูพิบูลสงครามจั งหวัด
พิษณุโลก มารักษาราชการในตําแหนงอาจารยใหญ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
และไดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2519 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณและจั งหวัด
พิจิตร
วัน ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีก ารประกาศใช “พระราชบัญ ญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”
วิทยาลัยครูจึงไดรับการยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527” ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครู
สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไมใชวิชาชีพครูได
พ.ศ. 2528 สภาการฝกหัดครู ไดกําหนดขอบังคับวาดวยกลุมวิทยาลัยครู ใหเรียกกลุมวิทยาลัยครู ซึ่ง
ประกอบด ว ย วิท ยาลั ย ครูเ พชรบู รณ วิทยาลั ย ครูพิบู ลสงคราม วิ ทยาลั ย ครู นครสวรรค และวิท ยาลัย ครู
กําแพงเพชร วา สหวิทยาลัยพุทธชินราช โดยสํานักงานสหวิทยาลัยตั้งอยูที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2535 กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
นามจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองคทานก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
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กระหมอมพระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ” ซึ่งมีแนวโนมจะตองปรับเปลี่ยนสภาพใหเปนไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ มาตรา 7 คื อ ให ส ถาบั น ราชภั ฏ เป น นิ ติ -บุ ค คล มี ฐ านะเป น กรมใน
กระทรวงศึกษาธิการ และเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาทาง
วิชาการ และการวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู
สงเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจําการ
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ได ล งพระปรมาภิ ไ ธยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และเริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538
พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏ เพชรบูรณ ทูลเกลาฯ ถวายปริญ ญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ดิ์
สาขาวิทยาศาสตรโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบรมราชวงศ
พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร สายศิลปกรรมและ
ศิลปะประยุกตโปรแกรมวิชาศิลปกรรม แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา แดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าการศึก ษาสายเทคนิคการศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร สายวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกตโปรแกรมวิชาเคมี แดสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทูลเกลาฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ เปลี่ยน
สถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” โดยสมบูรณ
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ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประกอบดวยสวนราชการภายใน จํานวน 10 หนวยงาน ไดแก
1. คณะครุศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. สํานักงานอธิการบดี
7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1 งานบริหารและธุรการ
8.2 งานหอสมุดกลาง
8.3 งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4 งานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรและเครือขาย
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดําเนินงานตามพันธกิจ หลักใน มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมี
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใหสืบสานคงอยูตลอดไป ดังเอกลักษณที่ไดประกาศไว คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปน
แหลงองคความรู เพื่อพัฒนาทองถิ่น”
ปรัชญาปณิธาน เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา “ปญญา เสฏฐา” ปญญาเปนสิ่งประเสริฐสุด
ปณิธาน“ประทีปธรรมของทองถิ่น ประเทืองคาประชาชน”
เอกลักษณ“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนแหลงองคความรู เพื่อพัฒนาทองถิ่น”
อัตลักษณ“บัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม มีความรู สูงาน”
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วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน“แหลงองคความรูตามศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและสมรรถนะตามความตองการของตลาดแรงงาน
2. การผลิตและพัฒนาครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตรพระราชาและสานพลังประชารัฐสูการ
พัฒนาทองถิ่น
4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธโดยใชองคความรูตามศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
5. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
6. การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2561-2565
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธโดยใชองคความรูตามศาสตรพระราชา เพื่อพัฒนาทองถิ่น และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ
3. การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตใหมสี มรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสูการสรางมูลคาและการใชประโยชนเพื่อพัฒนาสังคม ตามศาสตร
พระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล
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โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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สวนที่ 2
บริบทสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเปนมาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนหนวยงานที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยการรวมภารกิจของสํานักวิทยบริการและสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาเปนสํานักเดียวกัน ภายใตชื่อ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources
and Information Technology Center)โดยเนนภารกิจหลัก 2 ดานไดแก (1)ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแล
ระบบการติดตอสื่อสารของมหาวิทยาลัยควบคุมดูแลการสืบคนผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษาและบุคลากร
รวมทั้ ง ดู แ ลระบบโทรศั พ ท ทั้ ง หมดของมหาวิ ท ยาลั ย และ(2) ด า นวิ ท ยบริ ก าร คื อ เป น แหล ง รวบรวม
ทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเปนแหลงขอมูล ขาวสารที่ทันสมัย บริการสารนิเทศ ทั้งในรูปแบบที่เปนรูปเลม
และเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) แกอ าจารย นัก ศึกษา บุ คลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุม ชน ซึ่ งมี
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
สํานักวิทยบริการ
ป พ.ศ. 2520 หองสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการบดี เปด
ใหบริการเปนครั้งแรก โดยอาศัยอาคารศิลปะเดิม
ป พ.ศ. 2521 ไดยายมาตั้งอยูยังอาคารหอสมุดใหม (ปจจุบันคือ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
ป พ.ศ. 2527 แผนกหองสมุดไดปรับฐานะเปนฝายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) นับจากนั้นมา
ฝายหอสมุดไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ
ป พ.ศ. 2538 ฝายหอสมุดไดปรับฐานะเปนสํานักวิทยบริการ และไดรับการจัดสรรงบประมาณสรางอาคาร
ใหม เปนอาคาร 4 ชั้น ดวยงบประมาณ 21 ลานบาท พรอมครุภัณฑประจําอาคาร 10 ลานบาท และไดนํ า
เทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใชในการบริการสืบคนและกรอกขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ
ป พ.ศ. 2540 สํานักวิทยบริการ ไดเปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนาเปนโปรแกรม FoxPro ที่เขียน
ขึ้น เองโดยอาจารยจากภาควิชาคอมพิวเตอรในการบริการยืม-คืนของหองสมุด เพื่อเปนการตอบสนองผูใชที่ จะ
ไดรับการบริการที่รวดเร็ว งายและมีความสะดวกยิง่ ขึ้น
ป พ.ศ. 2543 สํานักวิทยบริการ ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System)
ใชในการดําเนินงานหองสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพเปนระบบยืม-คืนที่ควบคุมดวยบารโคด
และพัฒนางานขอมูลหนังสือ ใหสามารถสืบคนขอมูลดวยเครือ่ งคอมพิวเตอร
ป พ.ศ. 2545 สํานักวิทยบริการ ไดนําโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใชจัดเก็บขอมูลดรรชนี
วารสารและกฤตภาค
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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป พ.ศ. 2542 ไดมีการจัดตั้งสํานักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผูบริหารสถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการใหบริการเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณตาง ๆ แกหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน
ป พ.ศ. 2546 สํานักเทคโนโลยีไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุงเนนการ
พั ฒนาระบบการติดตอสื่อสารดานเทคโนโลยีและสารสนเทศตางๆ เปนหลัก ไดแก งานใหบริการชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทําเว็บไซตของมหาวิทยาลัยภายใตชื่อโดเมน www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแล
ระบบการสืบคนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของนักศึกษาและบุคลากร
ดูแลระบบโทรศัพททั้งหมดของมหาวิทยาลัย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ เพชรบูรณไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวมภารกิจของสํานัก
วิทยบริการและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเขาเปนสํานักเดียวกัน ภายใตชื่อ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)
ป พ.ศ. 2548 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหมเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนภารกิจ 2 ดาน ไดแก 1) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะดูแลระบบ
การติดตอสื่อสารของมหาวิทยาลัย ควบคุมและดูแลระบบการสืบคนผานระบบอินเทอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต
ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพททั้งหมดของมหาวิทยาลัยและดูแลระบบการใหบริการ wireless
internet ในมหาวิท ยาลัย 2) ดานวิทยบริการ ซึ่งเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเป น
แหลงขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ใหบริการสารนิเทศแกอาจารย นักศึกษา บุคลากรในหนวยงานและชุมชน
ป พ.ศ. 2549 สํ านัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดองคก รภายในใหมตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเรื่อง การแบงสวนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 นั้น
ใหแบงสวนราชการในสํานักฯ เปนสํานักงานผูอํานวยการและภายใตสํานักงานมีงานไดแก งานบริหารและธุรการ
งานหอสมุ ด กลาง งานบริ ก ารคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และงานวิ จั ย และพั ฒ นาซอฟต แ วร
คอมพิวเตอรและเครือขาย
ป พ.ศ. 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางอาคารใหม
เปนอาคาร 3 ชั้น ดวยงบประมาณ 160 ลานบาท และงานหอสมุดกลางไดดําเนินการขอใชโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ WalaiAutoLibของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ป พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการใชโ ปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ WalaiAutolib
ป พ.ศ. 2555 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการขนยายวัสดุครุภัณฑของสํานักไป
ยังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 (อาคารใหม เดือนตุลาคม) และเปดบริการใหแกผูรับบริการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
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ป พ.ศ. 2556 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออาคาร จากอาคารวิทย
บริการ 1 เปน อาคารบรรณราชนครินทร และอาคารวิทยบริการ 2 เปน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป พ.ศ. 2559สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเตรียมความพรอมในการบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ป พ.ศ. 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001 มาประยุกตใชในงานดานการบริการของสํานัก และผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 :
2008 ดานการบริการ
ป พ.ศ. 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 ดานการบริการ เปน ISO 9001 : 2015 และไดรับการรับรอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
หมดอายุ วันที่ 2 มีนาคม 2563 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิรท จํากัด (INTL Cert Co Ltd)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนงานตามโครงสรางของสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ โดยอาศัยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ขอ 13(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 2556 : 3)ไดแบงสว น
ราชการโครงสรางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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โครงสรางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผูอํานวยสํานักวิทยบริการฯ)

งานบริหารและธุรการ
(รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ)

งานบริการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ)

งานหอสมุดกลาง
(รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ)

งานวิจัยและพัฒนาซอฟทแวร
คอมพิวเตอรและเครือขาย
(รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ)
สํานักงานผูอํานวยการ
(หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ)

งานบริหารและ
ธุรการ
-หนวยธุรการ
-หนวยบุคคล
-หนวยแผนและ
งบประมาณ
-หนวยการเงินและพัสดุ
-หนวยประชาสัมพันธ
-หนวยประกันคุณภาพ
-หนวยอาคารสถานที่

งานหอสมุดกลาง
-หนวยจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
-หนวยวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ
-หนวยซอมบํารุงทรัพยากร
สารสนเทศ
-หนวยบริการสารสนเทศ
-หนวยบริการวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง
-หนวยบริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส
-หนวยบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ

งานบริการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-หนวยบริการหองปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร
-หนวยบริการระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต
-หนวยบริการซอม
บํารุงรักษา คอมพิวเตอร
-หนวยบริการระบบเว็บไซต
และเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย
-หนวยบริการระบบโทรศัพท
และกลองวงจรปด

งานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร
คอมพิวเตอรและเครือขาย
-หนวยบํารุงรักษาและบริการ
ระบบสารสนเทศ
-หนวยจัดหาซอฟตแวร
คอมพิวเตอร
-หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศ
-หนวยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผานระบบเครือขาย
-หนวยบริการฝกอบรมการใชงาน
ระบบสารสนเทศ
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ภายใตภารกิจในกลุมงานตาง ๆ ตามโครงสรางการบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณนั้น จะมีผูบังคับบัญชาระดับรองผูอํานวยการสํานักใหการกํากับดูแลจึงถือไดวามี
ความสําคัญสูงยิ่งในการขับเคลื่อน การกํากับติดตามและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในสายงานของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งในการมอบหมายและ
ติดตามงานอยางใกลชิด ดังนั้นการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานนักวิเคราะหนโยบายและแผน เลมนี้ เปนการสงเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานประจําของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการสงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ตามระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนมาเปนระบบใหมใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรียกโดยยอวา ก.บ.ม. มีอํานาจตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปนผูกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการ
รักษาวินัย การพน สภาพพนักงานมหาวิทยาลัย การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจ ารณาตําแหน งทาง
วิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเรื่องที่เกี่ยวของดังกลาว
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกลไกสําคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนทางหนวย
บริการหองปฏิบัติการและฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศหนวยพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องแมขายหนวย
พัฒนาและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายหนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษาระบบการสื่อสาร
โทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยและหนวยบริการเว็บไซต ภายใตโครงสรางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแบงภาระงานงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงออกเปน 5 หนวย ดังนี้
หนวยบริการหองปฏิบตั กิ ารและฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการปฏิบัติงานควบคุมดูแล
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหเปนประโยชนในการคนควาหาความรูและใหคําปรึกษาในดานวิชาการ
คอมพิวเตอรและสาขาอื่นผานทางอินเทอรเน็ต
หนวยพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องแมขาย เปนการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เพื่อใหอาจารย ขาราชการ นักศึกษา และบุคลากรตลอดจนบุคคลภายนอกใหสามารถดําเนินกิจกรรมบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนตน
หนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย เปนการปฏิบัติงานการซอม
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหกับเจาหนาที่ตามหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณเปนตน
หนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษาระบบการสื่อสารโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยเปนการปฏิบัติงานดาน
การควบคุมดูแลระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยใหสามารถใชงานไดตลอด 24 ชัว่ โมงเปนตน
หนวยบริการเว็บไซต เปนการปฏิบัติงานดานการจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร บริการตางๆ
ของงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนตน
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งานงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนงานในสวนราชการภายในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนหนวยงานระดับกอง หนวยงานตั้งอยูที่อาคารบรรณราชณครินทร ชั้น 1 เลขที่
83 หมูที่ 11 ถนนสระบุรี -หลมสัก ตําบลสะเดีย ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบูรณ
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โครงสรางงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยฐิณาภัณฑ นิธิยุวิทย
รองผูอํานวยการฝายงานบริการคอมพิวเตอรฯ
นายธนวัฒน เฉลิมพงษ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร)
ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานบริการคอมพิวเตอรฯ
-หนวยพัฒนาและบํารุงรักษา
เครื่องแมขาย
-หนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย
-หนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษาระบบการ
สื่อสารโทรศัพทภายใน มหาวิทยาลัย

นายวิเศษ เกตุดี

นายอภิรักษ อุนดี

ปฏิบัติหนาทีน่ ักวิชาการคอมพิวเตอร

ปฏิบัติหนาทีน่ ักวิชาการคอมพิวเตอร

-หนวยพัฒนาและบํารุงรักษา
เครื่องแมขาย
-หนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

-หนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
-หนวยบริการเว็บไซต

นายอุดมศักดิ์ ภูพิมล
ปฏิบัติหนาที่นกั เทคโนโลยีสารสนเทศ

-หนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
-หนวยพัฒนาและซอมบํารุงรักษาระบบ
การสื่อสารโทรศัพทภายใน
มหาวิทยาลัย

นายออมสิน พรมแกว
นางสาวดวงใจ คําทิพย
นางสาวปนัดดา วงศโสม
ปฏิบัติหนาที่พนักงานปฏิบัติการ
หองคอมพิวเตอร
-หนวยบริการหองปฏิบัติการ
และฝกอบรมทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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สวนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
งานโครงสรางทางกายภาพโครงขายสายระบบอินเทอรเน็ต และโครงขายสายระบบสื่อสารโทรศัพท
ภายในมหาวิทยาลัย
การใหบริการโครงสรางทางกายภาพระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและโครงขายสายระบบสื่อสารโทรศัพท
ภายในมหาวิทยาลัยเปนงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการพื้นฐานดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารและการสื่อสารตางๆ ตองใชงานผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น ไมวาจะเปนงานที่เกี่ยวของการงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ และงานอื่นๆ ที่
จําเปนตองทํางานอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น โดยทุกหนวยงานทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ มีการทํางานดานตางๆ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในอาคารของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการเชื่อมโยงโครงขายอินเทอรเน็ตจากศูนยกลางการใหบริการ DATA CENTER ซึ่งติดตั้ง
อยูที่อาคารบรรณราชนครินทร ภายใตการดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดวยระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ทั้งรูปแบบสายและไรสาย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เชื่อมโยงโครงขายไปยังอาคารตางๆ ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหสามารถสื่อสารและใชบริการ
เครือขายอินเทอร็เน็ตและระบบสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของผานโครงขายสายเคเบิลใยแกวนําแสง รับสงขอมูล
ความเร็วสูง รวมถึงโครงสรางระบบโครงขายสายเคเบิลภายในอาคารที่เชื่อมโยงจากจุดกระจายสัญญาณหลักของ
อาคารไปยังเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ตองทํางานเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต โดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับรองรับการใหบริการ
สนับสนุนการเรียนการสอน และภารกิจตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินงานไดตามพันธกิจ ใหไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการใหบริการโครงสรางทางกายภาพระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สามารถดําเนินการและปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและถูกตอง จึงไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตางๆ ในดานการใหบริการโครงสรางทางกายภาพระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถนําคูมือนี้ไปใชงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ดัง
แสดงเปนแผนภูมิงานบริการโครงสรางทางกายภาพระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยไดดังตอไปนี้
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แผนภูมิงานโครงสรางทางกายภาพระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและโครงขายสายระบบสื่อสารโทรศัพท

15

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลจากโครงสรางทางกายภาพของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
การเชื่อมโยงโครงขายระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยนั้น จําเปนตองมีปจจัยพื้นฐาน หรือ
โครงสรางทางกายภาพพื้นฐานกอน เพื่อใชทําหนาที่รับสงและเชื่อมโยงขอมูลจากตนทางไปยังปลายทางไดอยาง
รวดเร็ว ครบถวน และปลอดภัย โดยการดําเนินงานนั้นผูปฏิบัติตองเขาใจความตองการพื้นฐานของหนวยงานที่รอง
ขอความตองการกอน เพื่อใหสามารถนําขอมูลความตองการนั้นมาออกแบบและดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใช
ดําเนินงานไดอยางถูกตองและวางแผนการใชงบประมาณได โดยผูปฏิบัติตองมีความรูเบื่องตนของคุณลักษณะของ
สายตางๆ ที่ใชในการติดตั้งใหสอดคลอง และเหมาะสมกับการใชงานในแตละพื้นที่ของอาคารตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดนแบงปะเภทของสายและคุณลักษณะของสายดังนี้
1. สายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) คือ เสนใยขนาดเล็กที่ทําหนาที่เปนตัวนําแสง โครงสรางของเสนใย
แสงประกอบดวยสวนที่แสงเดินทางผานเรียกวา CORE และสวนที่หุมCORE อยูเรียกวา CLAD ทั้ง CORE และ
CLAD เปน DIELECTRIC ใส 2 ชนิด (DIELECTRIC) หมายถึงสารที่ไมเปนตัวนําไฟฟา เชน แกว พลาสติก) โดยการ
ทําใหคาดัชนีการหักเหของ CLAD มีคานอยกวาคาดัชนีการหักเหของ COER เล็กนอยประมาณ 0.2 ~3% และ
อาศัยปรากฎการณสะทอนกลับหมดของแสง สามารถทําใหแสงที่ปอนเขาไปใน CORE เดินทางไปไดนอกจากนั้น
เนื่องกลาวกันวาเสนใยแสงมีขนาดเล็กมากขนาดเทาเสนผมนั้นหมายถึง ขนาดของเสนผาศูนยกลางดานนอกของ
CLAD ซึ่งมีขนาดประมาณ 0.1 ม.ม. สวน CORE ที่แสงเดินทางผาน นั้นมีขนาดเล็กลงไปอีกคือประมาณหลาย um
~ หลายสิบ um (1 um=10-3mm) ซึ่งมีคาหลายเทาของความยาวคลื่นของแสงที่ใชงาน คาตางๆ เหลานี้เปนคาที่
กําหนดขึ้นจากคุณสมบัติการสงและคุณสมบัติทางเมคานิกสที่ตองการ
โครงสรางสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic)

ภาพที่ 1.1 โครงสรางภายในของสายใยแกวนําแสง
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สวนประกอบของใยแกวนําแสงประกอบดวยสวนสําคัญคือ สวนที่เปนแกน (Core) ซึ่งจะอยูตรงกลางหรือ
ชั้นในแลว หุมดวยสวนหอหุม (Cladding) แลวถูกหุมดวยสวนปองกัน (Coating) อีกชั้นหนึ่ง โดยที่แตละสวนนั้น
ทําดวยวัสดุที่มีคาดัชนีหักเหของแสงตางกัน ทั้งนี้ก็เพราะตองคํานึงถึงหลักการหักเหและสะทอนกลับหมดของแสง
สวนที่เหลือก็จะเปนสวนที่ชวยในการติดตั้งสายสัญญาณไดงายขึ้น เชน Strengthening Fiberก็เปนสวนที่ปองกัน
ไมใหสายไฟเบอรขาดเมื่อมีการดึงสายในตอนที่ติดตั้งสายสัญญาณ
1. แกน (Core) เปนสวนตรงกลางของเสนใยแกวนําแสง และเปนสวนนําแสง โดยดัชนีหักเหของแสงสวน
นี้ตองมาก กวาสวนของแคลดลําแสง ที่ผานไปในแกนจะถูกขังหรือเคลื่อนที่ไปตามแกนของเสนใยแกวนําแสงดวย
กระบวนการสะทอน กลับหมดภายใน
2. สวนหอหุม (Cladding) เปนสวนที่หอหุมสวนของแกนเอาไว โดยสวนนี้จะมีดัชนีหักเหนอยกวาสวนของ
แกน เพื่อ ใหแสงที่เดินทางภายในแกนสะทอนอยูภายในแกนตามกฎของการสะทอนดวยการสะทอนกลับหมด โดย
ใชหลักของมุมวิกฤติ
3. สวนปองกัน (Coating/Buffer) เปนชั้นที่ตอ จากแคลดเปนที่กันแสงจากภายนอกเขาเสนใยแกวนําแสง
และยังใชเมื่อมีการเชื่อมตอเสนใยแกวนําแสงโครงสรางอาจจะประกอบไปดวยชั้นของพลาสติกหลายๆ ชั้น
นอกจากนั้นสวนปอง กันยังทําหนาที่เปนตัวปองกันจากแรงกระทําภายนอกอีกแลว ตัวอยางของคาดัชนีหักเห เชน
แกนมีคา ดัชนีหักเหประมาณ 1.48 สวนของแคลดและสวนปองกันซึ่งทําหนาที่ปองกันแสงจากแกนออกไป
ภายนอกและปองกันแสงภายนอกรบกวน จะมีคาดัชนีหักเหเปน 1.46 และ 1.52 ตามลําดับ
คุณลักษณะการใชงาน
ใยแกวนําแสงนอกจากประกอบดวยใยแกวที่ทําดวยแกวหรือพลาสติคคุณภาพสูงแลว ยังประกอบดวย
เปลือกหุมดานในหรือ cladding ที่มีคาดัชนีในการหักเหของแสงต่ํา มีเสนผาศูนยกลาง 125 ไมครอน เคลือบดวยสี
ซิลิโคนหนา 125 ไมครอนโดยรอบ สีนี้ชวยบงบอกวาสายใยแกวนําแสงเปนสายลําดับที่เทาไร เพราะเนื่องจากสาย
แตละเสนมีขนาดเล็กมาก สายใยแกวจึงถูกมัดรวมกัน เปนชุดๆละไมเกิน 12 เสน อยูในหลอดพลาสติคคลายหลอด
กาแฟ เรียกวา loose tube แตละเสนจึงบอกใหรูวาเสนไหนเปนเสนไหน ตนทางปลายทางจะไดตอเปนเสน
เดียวกัน ตามตารางดานลาง ในแตละเสน มี 2 สี สีหนึ่งบอกวาเปนชุดที่เทาไร อีกสีหนึ่งบอกวาเปนเสนที่เทาไร
เชน ชุดที่ 1 เสนที่ 5 จะมีสีน้ําเงิน-เทา เปนตนสวนประกอบสุดทาย จะเปนพลาสติคหุมเพื่อกันกระแทก มี
เสนผาศูนยกลางโดยรวมตั้งแต 400-900 ไมครอน
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คุณสมบัตสิ ายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) แบงออกได 2 ประเภท คือ
1.Singlemode เปนสายที่มีขนาด Core คือ 9 ไมครอน และมีการสงสัญญาณดวยแสงประเภทเลเซอร
ทําใหสามารถสงสัญญาณไดระยะไกล ขั้นต่ําที่ใชงาน คือรุน 10 km และไกลไดถึง 100 km สายชนิดนี้นิยมใชงาน
กับทุกระบบ และยังเปนสายสัญญาณที่ดีที่สุดที่มีในตอนนี้ เพราะสามารถรองรับความเร็วไดแบบไมจํากัด แต
ขอเสียคือตองมีอุปกรณแปลงสัญญาณ หรือ Media Converter
2.Multimode เปนสายสัญญาณที่มีขนาด Core คือ 50 หรือ 62.5 ไมครอน สาย Multimode จะสง
สัญญาณดวย LED หรือคลายๆกับหลอดไฟ ซึ่งสามารถสงสัญญาณไดในระยะทางใกลๆ สวนราคาของตัวแปลง
สัญญาณจะไมแพงมาก นิยมใชงานในหอง Datacenter ที่มีการเชื่อมตอระหวางอุปกรณไมไกลมาก และอุปกรณที่
ใชในการเชื่อมตอระดับ 10, 40, 100 Gbps
หลักการทํางานของสายไฟเบอรออพติก
อธิบายโดยใชหลักการของแสง (Geomerrical Optic) ไดดังนี้

ภาพที่ 1.2 หลักการหักเหของแสงภายในสายใยแกวนําแสง
ใหจุดกําเนิดแสงอยูที่ S จะมีแสงออกจากจุด S นี้ไปยังจุดตาง ๆ ของผิวแกว ดังรูป ที่จุด A แสงจะพุงออก
จากแกวไปยังอากาศโดยไมมีการหักเห ที่จุด B จะมีการหักเหเล็กนอย และมีบางสวนสะทอนกลับมาในแกว ที่จุด
C จะมีการหักเหมากขึ้นเล็กนอย และมีบางสวนสะทอนกลับมาในแกว ที่จุด D จะไมมีการหักเห แสงจากจุด S
ทั้งหมดจะสะทอนกลับมาในแกว ณ. จุดนี้ โดยจะเรียกมุมนี้วา มุมวิกฤต (Critical angle) ทําใหเกิดปรากฏการณ
การสะทอนกลับหมด (Total reflection) หาคามุม ไดจากสมการ
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เสนทางของแสงในสายไฟเบอรออพติก

ภาพที่ 1.3 เสนทางการหักเหของแสง
เมื่อแสงผานเขามาในสายไฟเบอรออพติก (เสนใยแกวนําแสง) ที่ทําจากแกว จะเกิดการสะทอนกลับหมดที่
ผิวแกว (บริเวณที่เปนรอยตอของแกวกับอากาศ) แสงที่สะทอนนี้จะกลับเขามาในสายไฟเบอรออพติก (เสนใยแกว
นําแสง) และเกิดการสะทอนที่ผิวแกวอีกดานหนึ่ง การสะทอนนี้จะเกิดภายในแกว โดยไมมีการทะลุผานผิวแกว
ออกไปยังอากาศ ทําใหสายไฟเบอรออพติก(เสนใยแกวนําแสง) สามารถนําแสงจากจุด A ไปยังจุด B ได โดย
เสนทางของ AB เปนเสนโคง
ขอดีของสายสายใยแกวนําแสง Fiber Optic
1.สามารถติดตั้งใชงานระบบไดในระยะทางที่ไมจํากัดโดยปกติแลวสาย LAN จะสามารถใชงานได
ไมเกิน 100 เมตร หรือระบบกลองวงจรปดที่สาย Coaxial ปกติสามารถนําสัญญาณไดดีอยูแลว แตถาระยะ
ทางไกลเพิ่มขึ้นภาพที่ไดก็จะเริ่มไมชัด มีเงาบางหรือสีจะซีดและเปนสีขาว-ดํา แตสําหรับสาย Fiber Optic ที่มีการ
ลดทอนสัญญาณต่ํามาก สามารถใชงานไดประมาณ 10-100 km
2.ไมมีผลตอสัญญาณรบกวนเพราะสายใยแกวนําแสงนี้ ตัวสายสัญญาณทําจากแกวซึ่งเปน
ฉนวนไฟฟา และมีการสงสัญญาณเปนแสง ซึ่งสัญญาณไฟฟาจะไมสามารถรบกวนสัญญาณแสงได ทําใหสามารถ
ติดตั้งสาย Fiber Opticใกลกับสายไฟฟาแรงสูง หรือเครื่องจักรขนาดใหญได
3.สามารถลดพื้นที่ในการติดตั้งสายสัญญาณไดถาตองการลดปริมาณสายสัญญาณที่เขามารวมกัน
ที่ ตู Network สามารถใชสาย Fiber Optic ได เพราะสาย Fiber Optic 1 เสน ขนาดประมาณนิ้วกอยสามารถใช
แทนสายกลองวงจรปดถึงประมาณ 200 เสน
4.สายใยแกวนําแสง นิยมใชเปนสาย Backbone หลักสามารถนําระบบตางๆเขามาวิ่งในสาย
Fiber Optic ได เชน คอมพิวเตอร, กลองวงจรปด, โทรศัพท และอินเทอรเน็ต
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2. สายแลน (UTP CABLE)
ลักษณะการงาน
สายสัญญาณชนิดนี้ เหมาะกับการใชงานภายในอาคารหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดตั้งงาย
อาจใชวิธีการเดินสายแบบรอยภายในทอพลาสติก หรือทอเหลก หรือรอยเฟล็ก หรือใสรางพลาสติก หรือไมตอง
รอยทอ ขึ้นอยูกับลักษณะความเหมาะสมของแตละอาคาร ปจจุบันมี 2 ชนิดที่นิยมใชงานดังนี้

ภาพที่ 1.4 ลักษณะโครงสรางของสายแลน UTP
2.1 Category 5 Enhanced (Cat.5e) UTP CABLE (Unshielded twisted pair)
คุณสมบัติสาย
สายสัญญาณมีขนาดแกนทองแดงที่ 24AWG (0.50 Squmm) จํานวน 8 เสน 4 คู (Pair) ตีเกลียวกัน
สามารถใชงานไดที่ความยาวสูงสุดตามมาตรฐานที่ 100 เมตร (328 ฟุต) (มาตรฐาน TIA-EIA-568) โดยจะนิยมใช
กันในระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในอาคาร โดยที่มีความถี่มาตรฐานในการสงสัญญาณอยูที่ 100 MHz (อีก
ความถี่ที่ 350MHz) หรือ มีการสงผานขอมูลอยูที่ประมาณ 10, 100, 1000 Mbit/s โดยจะอิงกับมาตรฐาน
10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet) และ 1000BASE-TX(Gigabit Ethernet)
2.2 Category 6 (Cat.6) UTP CABLE (Unshielded twisted pair) แบบใชงานภายในอาคาร
คุณสมบัติสาย
สายสัญญาณมีขนาดแกนทองแดง ที่ 23AWG (0.65 Squmm) จํานวน 8 เสน 4 คู( Pair) ตีเกลียวกัน และ
มีสาย Cat.6 ที่มีขนาดแกนทองแดง 24AWG โดยสามารถใชงานที่ความเร็วที่ 1000Mbps (Gigabit )สามารถใช
งานไดที่ความยาวสูงสุดตามมาตรฐานที่ 100 เมตร(328 ฟุต) (มาตรฐาน TIA-EIA-568) โดยจะนิยมใชกันในระบบ
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เครือขายคอมพิวเตอรเน็ทเวิรคทั่วไป โดยที่มีสัญญาณความถี่มาตรฐานในการสงสัญญาณอยูที่ 250 MHz (อีก
ความถี่ที่ 600MHz (บางยี่หอ)), มีการสงผานขอมูลอยูที่ 10, 100, 1000 Mbit/s โดยจะอิงกับมาตรฐาน 10BASET, 100BASE-T (Fast Ethernet) และ 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)
การศึกษาขอมูลจากโครงสรางทางกายภาพระบบโครงขายสายระบบอินเทอรเน็ตและระบบสื่อสาร
โทรศัพทของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.1 ศึกษาขอมูลปริมาณการใชงานของผูใ ชงานทั้งหมดภายในอาคารนั้น โดยประเมินจากลักษณะอาคาร
จํานวนชั้น จํานวนหองทํางาน จํานวนหองเรียน จํานวนหองประชุม บริเวณพื้นที่ใชสําหรับใหอาจารยนักศึกษาเปน
พื้นที่พักผอนสามารถใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ไดเชน คอมพิวเตอรโนตบุค โทรศัพทมือถือ
เพื่อนําขอมูลมาประเมินปริมาณการใชงานวาตองจัดหาอุปกรณที่สามารถรองรับปริมาณไดในระดับใด
1.2 ศึกษาขอมูลเทคโนโลยีในปจจุบันของอุปกรณที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระบบเครือขาย และกระจาย
สัญญาณระบบเครือขายใหสามารถรองรับขอมูลไดในปริมาณที่ตองการ เชน การเชื่อมโยงระบบโครงขายดวยสาย
เคเบิลใยแกวนําแสงระหวางอาคารตนทางศูนยบริการขอมูลสวนกลาง DATA Center ของมหาวิทยาลัยไปยัง
อาคารปลายทางนั้นมีสายชนิดไหนที่รองรับปริมาณการใชงานที่รองรับไดเพียงพอ
1.3 ศึกษาขอมูลระยะทางระหวางอาคารตนทางและอาคารปลายทาง และเสนทางที่ตองติดตั้งเดินสาย
และการพาดสายบนเสาไฟฟา โดยพิจารณาจากเสนทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด และเสนทางที่มีความเสี่ยงโดน
ตนไม กิ่งไมลมทับ หรือความเสี่ยงจากเสนทางที่จําเปนตองขามถนนนอยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจทําให
สายเกิดการชํารุดเสียหาย รวมถึงวิธกี ารเลือกใชรูปแบบการเดินสายที่ตองฝงทอใตดนิ ในบางกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการติดตั้งบนเสาไฟฟาได เชน จุดที่ไมมีเสาไฟฟาในบริเวณเสนทางนั้น หรือจุดที่ตองการไมใหมีสายไฟฟา
หรือสายสื่อสารตางๆ บดบังทัศนียภาพ ดังนั้นตองเลือกใชวสั ดุอุปกรณที่ใชติดตั้งโดยเฉพาะ

ปญหา :ขอมูลที่ไดรับอาจไมตรงกับการใชงานจริง เนื่องจากบุคลากรภายในหนวยงานนั้นไมมี
ทักษะความรู เฉพาะ ดานทําใหขอมูลที่ไดรับไมตรงกับความเปนจริง
แนวทางการแกไขปญหา :ดําเนินการสํารวจและรวมใหความคิดเห็นในการกําหนดจุด และ
จํานวนความตองการเพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ขอเสนอแนะ :ใหความรูและใหคําแนะนําโดยการจัดอบรมเรื่องที่เกี่ยวของกับการเลือกใชงาน
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานระบบสายเชื่อมโยงโครงขายอินเทอรเน็ต
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ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความตองการการใชงานจากหนวยงานที่ตองการใชงาน
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความตองการ และสภาพปญหาของแตละที่แตกตางกัน ดังนั้นการติดตั้ง
วัสดุ อุปกรณท่เี กี่ยวของกับโครงสรางดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตยอมตองมีการสํารวจขอมูลความตองการ
พื้นฐานของแตตละอาคาร เชน จํานวนผูใชงาน ปริมาณการใชงาน จํานวนหอง จํานวนชั้นที่ใชงาน รวมถึง
งบประมาณที่หนวยงานนั้นสามารถจัดซื้อ และจัดหาวัสดุอุปกรณได
ดังนั้นการสํารวจความตองการใชงานโดยหนวยงานที่ตองการใชงาน เพื่อใหสามารถทราบขอมูลความ
ตองการไดอยางถูกตอง และตรงความต
ละตรงความตองการจากหนวยงานผูขอใชบริการโดยใชแบบฟอรมสํารวจความตองการ
โครงสรางทางกายภาพระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชแบบฟอรมดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แบบสํารวจความตองการโครงสรสงพื้นฐานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและโทรศัพท
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ขั้นตอนที่ 3 กําหนดจุดติดตัง้ และเลือกใชงานอุปกรณภายในอาคาร หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
หลังจากไดรับขอมูลที่สํารวจความตองการแลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดจุดเพื่อการติดตั้ง โดยเลือก
วัสดุ อุปกรณที่ไดมาตรฐาน และตรงความตองการของผูใชงาน ไดแก
3.1 มาตรฐานสายใยแกวนําแสง สําหรับรับสงขอมูลความเร็วสูงระหวางอาคาร ควรเลือกใชสายตาม
มาตรฐาน OM1, OM2 และ OM3 เปนมาตรฐานของเสนใยแกวนําแสงชนิด Multimode ซึ่งถูกกําหนดขึ้นตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 11801 โดยคุณสมบัติที่แตกตางอยางเห็นไดชัดของมาตรฐานทั้ง 3 แบบ ก็คือ คาความกวาง
ของชองสัญญาณ (Bandwidth) และคาการสูญเสียของสาย (Attenuation) โดยมาตรฐาน ISO/IEC 11801 ไดมี
การกําหนดมาตรฐานความกวางของชองสัญญาณ และมาตรฐานของคาการสูญเสีย โดยเฉพาะเมื่อใชระบบการ
ทํางานในระดับ Gigabit ไวดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 -3.2

ภาพที่ 3.1 โครงสรางภายในของสายใยแกวนําแสง

ตารางที่ 3.1 มาตรฐานความกวางของชองสัญญาณ (Bandwidth) ของสาย OM1, OM2, OM3

ตารางที่ 3.2 มาตรฐานคาการสูญเสีย (Attenuation) ของสาย OM1, OM2, OM3
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3.2 การเลือกใชงานสายใยแกวนําแสง ตองเลือกใชตามคุณลักษณะที่ทํางานแตกตางกัน โดยมีการแบง
ลักษณะการใชงานของสาย Fiber Optic ไดดังนี้
1. Tight Buffer เปนสายไฟเบอรแบบเดินภายในอาคาร (Indoor)
โดยมีการหุมฉนวนอีกชั้นหนึ่งใหมี ความหนา 900 ไมครอน ( 1 ไมครอน = 0.001 มิลลิเมตร ) เพื่อ
สะดวกในการใชงานแลปองกันสายไฟเบอร ในการติดตั้ง ปริมาณของเสนใยแกวบรรจุอยูไมมากนัก เชน 4,6,8
Core สวนสายที่ใชเชื่อมตอระหวางอุปกรณจะมีขนาด 1 Core ซึ่งเรียกวา Simplex ขนาด 2 Core เรียกวา Zip
Core
2. Loose Tube เปนสายไฟเบอรที่ออกแบบมาใชเดินภายนอกอาคาร (Outdoor)
โดยการนําสายไฟ เบอรมาไวในแทงพลาสติก และใสเยลกันน้ําเขาไป เพื่อปองกันไมใหสัมผัสกับแรงตางๆ
อีกทั้งยังกันน้ําซึมเขาภายในสาย สายแบบ Outdoor ยังแบงตามลักษณะการใชงานไดอีกดังนี้
2.1 Duct Cable เปนสาย Fiber Optic แบบรอยทอ โครงสรางของสายไมมีสวนใดเปนตัวนํา
ไฟฟา ซึ่งจะไมมีปญหาเรื่องฟาผา แตจะมีความแข็งแรงทนทานนอย ในการติดตั้งจึงควรรอยไปในทอ Conduit
หรือ HDPE (High-Density-Polyethylene)
2.2 Direct Burial เปนสาย Fiber Optic ที่ออกแบบมาใหสามารถใชฝงดินไดโดยไมตองรอยทอ
โดยโครงสรางของสายจะมีสวนของ Steel Armored เกราะ ชวยปองกัน และเพิ่มความแข็งแรงใหสาย
2.3 Figure - 8 เปนสายไฟเบอรที่ใชแขวนโยงระหวางเสา โดยมีสวนที่เปนลวดสลิงทําหนาที่รับ
แรงดึงและประคองสาย จึงทําใหสายมีรูปรางหนาตัดแบบเลข 8 จึงเรียกวา Figure – 8
2.4 ADSS (All Dielectric Self Support) เปนสายไฟเบอร ที่สามารถโยงระหวางเสาได โดยไม
ตองมีลวดสลิงเพื่อประคองสาย เนื่องจาก โครงสรางของสายประเภทนี้ ไดถูกออกแบบให เปน Double Jacket
จึงทําใหมีความแข็งแรงสูง
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3.3 การลือกใชงานสายภายในอาคารชนิด UTP

ภาพที่ 3.2 สายแลน สําหรับเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตระหวางคอมพิวเตอร
3.3.1 ประเภทของสายที่เลือกใชงาน โดยแบงประเภทของสายดังนี้
สายแลนแบงออกไดเปนหลายประเภทขึ้นอยูกับ ลักษณะของสายแลน
1.แบงตามการใชภายนอกและภายในอาคาร โดยที่สายภายนอกอาคารจะมีปลอกหุมที่
แข็งกวาและหนากวาสายภายในเพื่อใหทนตอสภาพอากาศภายนอกอาคาร
2.แบงตามลักษณะการหุมฉนวน มีตั้งแตฉนวนอยางเดียวไมมีฟอยล มีฟอยลนอก และ
มีฟอยลหุมทั้งหมด
3. แบงตามคุณภาพความถี่ที่รองรับได
– ประเภทที่หนึ่ง คือ UTP UTP CAT5 คือ สายแลน ที่เปนสายทองแดงที่มี
ความเร็วที่ต่ํา ความเร็วสูงสุดอยูที่ 100 Mbps สายชนิดนี้ไมเปนที่นิยมใชงานกันซัก
เทาไรเนื่องดวยอความเร็วในการถายโอนขอมูลที่ต่ํา
– ประเภทที่สอง UTP CAT5e คือ สายแลนที่เปนสายทองแดงที่มีความเร็วที่
ต่ํา ความเร็วสูงสุดอยูที่ 1Gpbs
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– ประเภทที่สาม UTP CAT6 คือ สายแลนที่เปนสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ํา
ความเร็วสูงสุดอยูที่ 10Gpbs BANWIDTH อยูที่ 250MHz
– ประเภทที่สี่ UTP CAT7 คือ สายแลนที่เปนสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ํา
ความเร็วสูงสุดอยูที่ 10Gpbs BANWIDTH อยูที่ 600MHz
4. แบงตามการเขาหัว ของสายแลนตามลักษณะการใชงาน
สายแลน เปนสายนําสัญญาณที่เราควรเลือกใหเหมาะกับอุปกรณที่เชื่อมตอและ
การเขาหัวของสายแลนก็มีสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่จะทําใหการเชื่อมตอมีความ
เสถียรภาพและการสงขอมูลที่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใชงานสายแลนเราก็
ควรเลือกตามลักษณะงานที่เราจะใชงานดวยเชนกัน

ปญหา :สายใยแกวนําแสงในปจจุบันมีฉนวนปองกันนอย ทําใหมีสัตวกัดแทะเชน
กระรอกกัดสายขาดทําใหชํารุดเสียหาย
แนวทางการแกไขปญหา :หลีกเลี้ยงการเลือกใชสายที่มีฉนวนปองกันนอย และอาจเพิ่ม
ฉนวนปองกันเพิ่มในบางจุด
ขอเสนอแนะ :การกําหนดคุณลักษณะเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจาง ตองเลือก
คุณลักษณะของสายที่มีคุณภาพ และตองกําหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมดานฉนวนที่สามารถปองกัน
ปญหาได
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ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอผูบริหาร
หลังจากไดรับขอมูลจากที่ไดรับการสํารวจแลว ขั้นตอนตอไปคือการดําเนินการนําผลสรุปผลการสํารวจไป
นําเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาขอมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณ และพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสํารวจเพราะบาง
ขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานที่ขอใชบริการอาจมีขอมูลที่ไมตรงกับการใชงานจริง หรือมีจํานวนที่มากเกินไป เชน
การกําหนดจํานวนอุปกรณ การกําหนดจํานวนอุปกรณ รวมถึงงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมีจํานวนจํากัด และ
จัดทําแผนผังการเชื่อมโยงโครงขายสายทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารใหผูบริหารสามารถเห็นภาพการ
เชื่อมโยงอุปกรณไดอยางละเอียด เพื่อใหสามารถพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง
ดังตัวอยางแผนผังการเชื่อมโยงโครงขาย ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 ตัวอยางแสดงแผนภาพการเชื่อมโยงระบบสายใยแกวนําแสงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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ภาพที่ 4.2 ตัวอยางแสดงแผนภาพการเชื่อมโยงระบบสายใยแกวนําแสงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ภาพที่ 4.3 ตัวอยางแสดงแผนผังการติดตั้งวางจุดเดินสายแลน UTP ภายในหองสํานักงาน
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ภาพที่ 4.4 ตัวอยางแสดงแผนผังการเชื่อมโยงอุปกรณภายในหองสํานักงาน

ปญหา :ขอมูลที่นําเสนอเพื่อใหผูบริหารพิจารณา อาจเปนขอมูลที่มีเทคนิคเฉพาะดาน
ทําใหผูบริหารบางทานไมเขาใจ และอาจไมไดรับการพิจารณา
แนวทางการแกไขปญหา :หลีกเลี้ยงการเลือกใชศัพทเฉพาะทาง หรือคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ตองเขียนอธิบายใหผทู ี่ไมมีความรูเฉพาะทางเขาใจ
ขอเสนอแนะ :การนําเสนอขอมูลตอผูบริหาร ควรใหผูเชี่ยวชาญไดมีโอกาสเขารวม
ประชุมเพื่ออธิบายขอมูล และอธิบายเทคนิคเฉพาะดานใหผูบริหารเขาใจดวย
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ขั้นตอนที่ 5 จัดทําโครงการของบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทําโครงการงบประมาณเพื่อดําเนินการติดตั้งอุปกรณสําหรับติดตั้งระบบเครือขายภายใน
อาคารหลังจากไดที่ไดขอมูลการสํารวจแลว ขั้นตอนการจัดทําเขียนโครงการของบประมาณสามารถดาวนโหลดได
จากเว็บไซต งานแผนและงบประมาณของทางมหาวิทยาลัย http://plan.pcru.ac.th โดยแยกประเภทของ
งบประมาณไดดังนี้
5.1 งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณที่ตองมีการวางแผนการเขียนของบประมาณประจําปกอน
ลวงหนา 1 ป เพื่อสงขอมูลดโครงการของบประมาณใหสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการ ดังนั้น การเขียนของบประมาณแผนดิน ประจําปผูปฏิบัติตองมีการวางแผนและสํารวจความตองการ
รวมถึงกําหนดคุณลักษณะและราคาใหเรียบรอยกอน เพื่อจัดทําโครงการของบประมาณประจําป เพื่อใหสํานัก
งบประมาณพิจารณา:
5.2 งบประมาณบํารุงการศึกษา เปนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนผูอนุมติ ไมผานการ
พิจารณาจากสํานักงบประมาณ โดยมีการกําหนดใหใชงบประมาณ จากหนวยงานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกระจาย
งบประมาณใหรับผิดชอบ ดังนั้น การดําเนินงานเพื่อของบประมาณบํารุงการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตองเปน
งบประมาณที่ถูกจัดสรรไปยังหนวยงานแลว เชน หากหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบันภายในมหาวิทยาลัย ตองการ
ติดตั้ง เดินสาย อุปกรณเครือขายอินเทอรเน็ตภายในอาคารหนวยงานของตน หนวยงานนั้นตองพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหสามารถจัดซื้อ จัดจางตามกระบวนการทางพัสดุไดอยางถูกตองตามระเบียบพัสดุ

ปญหา :การของบประมาณสําหรับดําเนินการ อาจะไมไดรับการพิจารณา ทําใหไมสามารถ
ดําเนินโครงการเชื่อมโยงระบบไปแตละอาคารได
แนวทางการแกไขปญหา :วางแผนสํารองสําหรับดําเนินการเชื่อมโยง และติดตั้งอุปกรณโดย
เลือกใชวัสดุที่มีอยู หรือเลือกใชวสั ดุทดแทน หรือเลือกใชวธิ ีอื่นที่ใชงบประมาณนอยกวา เชน การใชงาน
แบบไรสายเชี่อมโยงระหวางอาคาร แตการรับสงขอมูลมีขีดจํากัด
ขอเสนอแนะ :ควรเตรียมแผนการของบประมาณไวลวงหนา เพื่อใชเปนขอมูลในการขอ
งบประมาณประจําป เมื่อมีการขอใหยื้นคําของบประมาณดวน หรืองบประมาณพิเศษเรงดวน จะไดมี
ขอมูลสงใหพิจารณาไดทัน
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ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดคุณลักษณะตามระเบียบพัสดุ
คุณลักษณะ หรือ Specs เปนเอกสารที่เปนขอกําหนดทางเทคนิคของพัสดุ ซึ่งแสดงใหทราบถึงความ
ตองการของผูใชงาน โดยจะกํ าหนดถึ ง ชนิด ขนาด คุณลั กษณะ และรายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุนั้น ๆ ที่เปน
เชนนี้ก็เพื่อใหไดพัสดุเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชงาน การกําหนดคุณลักษณะหรือ Specs จะไมเหมือนกับ
การกําหนด TOR เพราะการกําหนด TOR จะเปนการกําหนดอยางกวาง ๆ ไมสามารถที่จะกําหนดไดอยางละเอียด
และไมมีระเบียบ หรือขอกําหนดบังคับวาจะตองทําอะไร หรือหามมิใหทําอะไร แตการกําหนดคุณลักษณะ Specs
จะมีขอกําหนดไวมากมายหลายที่ เชน ตองไมเปนการกีดกันทางการคา ตองเปนไปตามมาตรฐานทางราชการ หาม
ระบุย่ีหอสิ่ง ของที่ตอ งการจะซื้อทุกชนิด หา มกํา หนดรายละเอียดหรือ คุณลักษณะเฉพาะของพั สดุที่จ ะซื้อ ให
ใกล เคี ยงกั บ ยี่ หอ ใดยี่ห อ หนึ่ ง หรื อ กํา หนดให ส ง เสริ มการใช พั ส ดุ ที่ผ ลิ ตในประเทศไทย เป นต น การกํ า หนด
คุณลักษณะเฉพาะ หรือ Specs ที่ดี ตองคํานึงถึงหลักการดังนี้
1.ตองเปนตามวัตถุประสงคของการใชงาน กลาวคือขอกําหนดตองเหมาะสมกับวัตถุประสงค เชน
ตองการใชรถยนตเพื่อเปนรถนั่งสวนกลาง ก็กําหนดคุณลักษณะที่นั่งแลวสบายไมอึดอัด หรือการใชรถยนตเพื่อใช
ในการบรรทุกสิ่งของ ก็ตองกําหนดเปนรถยนตที่เปนรถกระบะมีที่วางสําหรับบรรทุกของสามารถรับน้ําหนักไดเปน
ตัน ๆ
2. มีความสะดวกในการจัดหา กลาวคือ สามารถดําเนินการจัดหาไดโดยไมยุงยากตองหารายละเอียด
ใหมาก เพราะเปนที่ นิยมโดยทั่วไปหางาย เช น เปน รถยนตนั่งโดยสารไมเกิ น 7 คน ปริมาณกระบอกสูบต่ํากวา
1,200 ซีซี และไมเกิน 1,500 ซีซี , ระบบเกียรออรโต พวงมาลัยเพาเวอร
3. กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไป เพราะจะทําใหผูขายสามารถเขาเสนอราคาไดมากราย เกิด
การแขงขันดานราคาและดานคุณภาพ
4. ตองไมคัดตอกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือซักซอมความเขาใจ
ดังนั้นการกํา หนดคุณลัก ษณะเฉพาะ หรื อ Specs
คณะรัฐมนตรี หรือหนังสือซักซอมความเขาใจ ดังนี้

จึ งต องทํ าความเข าใจต อ กฎหมาย ระเบี ยบ มติ

4.1 ระเบียบสํ า นักนายกรั ฐมนตรี ว าด ว ยการพั สดุ พ.ศ. 2535 และที่แ ก ไขเพิ่ มเติ มในสว นที่
เกี่ยวของกับการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย พอสรุปไดดงั นี้
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(1) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุ
ที่ผลิตในประเทศ หรือเปนกิจการของคนไทยไมสามารถเขาแขงกันในการเสนอราคากับทางราชการ
(2) มีการประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(3) หากไมมี ประกาศกํ าหนดมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม แตมี ผูได รั บการจดทะเบีย น
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะใหสอดคลองกับรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไวในคูมือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
(4) มีผูรั บใบอนุ ญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ย วกั น และใน
ขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองคุณภาพ โดยมีผู ผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุ
ความตองการเฉพาะพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทํา
ในประเทศเทานั้น
(5) ในกรณีที่พัสดุที่ตองการซื้อหรือจางเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกั น และในขณะเดี ยวกันเปน พั สดุที่มี ผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ โดยมีผูผลิตนอยกวาสามรายแตเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภทชนิด
หรื อขนาดเดียวกั น โดยมีผูไดรับใบอนุ ญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป หรือเป นพัสดุที่มี ผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับ การ
รั บ รองระบบคุณภาพ โดยมี ผู ผลิ ตตั้ ง แต สามรายขึ้ น ไป ให ส ว นราชการระบุ ความต องการเฉพาะพั ส ดุ ที่แ สดง
เครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศ
(6) มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแตสาม
รายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
(7) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่
ทําขึ้นในประเทศไทยเทานั้น
(8) มีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะ
พัสดุที่ทําในประเทศไทย
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4.2 มติคณะรัฐมนตรี
(1) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุ
ที่ผลิตในประเทศ หรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
(2) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอ
หนึ่ง หรือของผูขายโดยเฉพาะ
(3) หามระบุย่หี อสิ่งของที่ตองการจะซื้อทุกชนิด
การจัดหาพัสดุที่ผลิตในประเทศ
1. ใหใชพัสดุที่ผลิตในประเทศอยางเครงครัด ถาไมมีพัสดุที่ผลิตในประเทศใหจัดหาตาม
หลักเกณฑปกติได
2. กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศ แตไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ หรือมี
จํานวนนอยราย หรือมีความจําเปนตองใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ หรือจะตองนําเขาพัสดุจากตางประเทศ ใน
กรณีที่เปนประโยชนยิ่งกวา ใหหนวยงานนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณา เวนแตเปนการจัดหาวงเงินไมสูง ใหเปนความ
รับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานที่จะพิจารณาอนุมัติได 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 เปนการจัดหาอะไหลซึ่งมีความ
จําเปนตองระบุยี่หอ หรือคุณลักษณะ และจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ กรณีที่ 2 เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มี
วงเงินไมเกินสองลานบาท หรือราคาพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกินสองลานบาท
3. สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดแก กระดาษ กระดาษชําระ กลองใสเอกสาร เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องพิมพ เครื่องเรือนเหล็ก ซองบรรจุภัณฑตลับหมึก แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ปากกาไวทบอรด
ผลิตภัณฑลบคําผิด แฟมเอกสาร สีทาบาน หลอดฟลูออเรสเซนต
ปญหา :การดํ าเนิน งานขั้นตอนการจั ดซื้อตามระเบียบพั สดุ อาจมี ขอผิ ดพลาดได เนื่องจากผู
ปฏิบัติไมไดมีความรูเฉพาะดานงานพัสดุโดยตรง อาจทําใหมีผลตอการกระทําผิดระเบียบพัสดุได
แนวทางการแกไขปญหา : การกําหนดคุณลักษณะที่ถูกตองตามระเบียบพัสดุ ตองใหผูที่มีความ
เชี่ยวชาญตรวจสอบกอน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดได
ขอเสนอแนะ : ควรแตงตั้ งคณะกรรมการกํ า หนดคุณลั ก ษณะแต ละงานที่ เกี่ ยวข อง เลื อก
คณะกรรมการที่มีความรูเฉพาะดานงานนั้น หรือมีความรูที่เกี่ยวของ เพื่อใหการกําหนดคุณลักษณะได
อยางถูกตองตามระเบียบพัสดุ
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ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการติดตั้ง
ขั้นตอนการดําเนินการติดตั้ง มีการดําเนินการ 2 รูปแบบดังนี้
7.1 เมื่อโครงการไดรับการอนุมติ การดําเนินการติดตั้งอุปกรณสามารถทําไดโดยใหผูชนะการประกวด
ราคา หรือผูที่ไดรับการพิจารณาใหดําเนินการติดตั้ง อุปกรณ เครื่องมือ หรือครุภัณฑที่ระบุไวในโครงการ เพื่อให
ดําเนินการติดตั้ง ตามระยะเวลาของสัญญาระบุไว โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางเขามาพิจารณา
ระหวางการติดตั้ง เพื่อใหตรวจตามคุณลักษณะที่ระบุไว ตามระเบียบพัสดุ เชนการติดตั้งเดินสายใยแกวนําแสง
ระหวางอาคาร โดยพิจารณาการติดตั้งที่ลดจุดเสี่ยงที่อาจทําใหระบบสายมีการชํารุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได เชน
การขามถนน ตองมีระยะความสูงที่เหมาะสม การเดินสายระหวางเสาไฟฟา ตองอยูในระดับที่ต่ําวาสายไฟแรงสูง
ตามที่การไฟฟากําหนด การติดปายบอกระยะความสูงที่มองเห็นไดชัดเจน ปองกันรถยนตที่มีความสูงมาก เกี่ยว
สายขาดได ดังภาพตัวอยางที่ 7.1-7.2

ภาพที่ 7.1 มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยระหวางสิ่งปลูกสรางกับสายไฟฟาแรงสูง
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ภาพที่ 7.2 การติดตั้งสายใยแกวนําแสงแบบแขวนอากาศ
7.2 การดําเนินการติดตั้งโดยใชบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่ และมีความเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินการติดตั้ง เชนการติดตั้งเดินสายระบบเครือขายสาย UTP ภายในอาคาร
7.3 การดําเนินการติดตั้งระบบสายใยแกวนําแสง
ในกรณีที่มี Office มีบริเวณที่ตั้งหางกันมาก มากกวา 100 เมตร การใชสาย UTP สําหรับเปน
Backbone นั้นจะไมสามารถทําได เนื่องจากสัญญาณจะถูกลงทอนลงไปมาก การแกไข ขอจํากัดนี้เราจะเลือกใช
สาย Fiber Optics ทําเปน Backbone แทน ซึ่งมีตั้งแตความเร็ว 10Mbps, 100Mbps และ 1000Mbps หรือ 1
Gb นั่นเอง Connector มีทั้งแบบ SC , ST และ MT-RJ ดังภาพตัวอยางรูปแบบการเชื่อมตอสาย ดังภาพที่ 2.9
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ภาพที่ 7.3 ตัวอยางการตอสายชนิด Connector แบบ ST

ภาพที่ 7.4 แสดงตัวอยางรูปแบบการเชื่อมตอConnector แบบ SC เขากับ Fiber Port
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ภาพที่ 7.5 แสดงตัวอยางการเชื่อมตอสายแบบ Connector แบบ SC

ภาพที่ 7.6 แสดงตัวอยางการเชื่อมตอแบบ Connector แบบ MT-RJ
โดยความเร็วที่ 10Mbps จะใช connector แบบ ST, ที่ความเร็ว 100Mbps จะใช connector แบบ SC และที่
ความเร็ว 1Gb จะใช connector แบบ MT-RJ

ปญหา : การดําเนินงานติดตั้งโดยผูรับเหมา อาจมีการทุจริตในการเลือกใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพใน
การติดตั้ง หรือแอบหลีกเลี่ยงการติดตั้งที่ไมตรงตามมาตรฐาน
แนวทางการแกไขปญหา : ตองกําหนดใหผูติดตั้งตองสงวัสดุ ครุภัณฑกอนดําเนินการติดตั้ง
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับพิจารณากอนการติดตั้ง
ขอเสนอแนะ : ควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจการติดตั้งระหวางที่ผูรับเหมาติดตั้งอยู
เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดระหวางการติดตั้งได
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ขั้นตอนที่ 8 ตรวจรับและทดสอบการทํางาน
การตรวจรับงานติดตั้งระบบโครงสรางสายใบแกวนําแสงและสาย UTP สามารถตรวจเช็คไดดวยวิธีตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
8.1 การตรวจเช็คสายใยแกวนําแสงที่ติดตั้ง โดยสามารถตรวจเช็คดวยอุปกรณดังนี้
- การวัดการสะทอนของแสงเชิงเวลาสามารถอธิบายไดดงั นี้
เมื่อสัญญาณคลื่นถูกสงผานเขาสูตวั กลางที่รูความเร็ว เชน เมื่อคลื่นแสงเดินทางในอากาศหรือใน
น้ําคลื่นจะเคลื่อนที่โดยมีความเร็วแตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับความหนาแนนของตัวกลางนั้น ๆ จากหลักการดังกลาว
นํามาสรางเครื่องโซนาร ซึ่งสามารถบอกตําแหนงหรือบอกระยะทางของวัตถุที่อยูลึกลงไปในน้ําไดโดยบันทึกเวลาที่
คลื่นเสียงเดินทางไปและกลับ จากเรือไปยังวัตถุใตน้ําและสะทอนกลับขางเรืออีกครั้งและทราบความเร็วของเสียง
ในน้ํา ในระบบเรดารก็เชนกัน คลื่นแมเหล็กไฟฟาถูกสงออกไปเปนพัลสจากแหลงกําเนินคลื่นไปยังวัตถุ ทําการ
ตรวจวัดจํานวนพัลสของคลื่นที่สะทอนกลับจากวัตถุแลววัดเวลาหนวง (Time Delay) ระหวางพัลสที่สงไปและ
พัลสที่ไดรับจากกรสะทอนกลับก็จะสามารถบอกระยะของตําแหนงวัตถุไดเชนกันสัญญาณพัลสทางไฟฟาที่เดินทาง
ในสายนําสัญญาณดวยความเร็วคงที่ (ประมาณ 90% ของความเร็วแสงที่เดินทางในสุญญากาศ) เมื่อสัญญาณ
เดินทางมาถึงปลายทาง จะมีสัญญาณบางสวนสะทอนกลับทางเดิม ถาทราบคาความเร็วของพัลสที่เดินทางภายใน
สายและรูเวลาไปและกลับก็จะสามารถบอกระยะทางระหวางปลายทั้งสองได จากกระบวนการการนําสัญญาณเขา
สูปลายอินพุดตรวจวัดการสะทอนกลับ และใชเวลาที่แตกตางกันระหวางสัญญาณที่ถูกสงเขาและสะทอนกลับที่
ปลายอีกดานหนึ่งสามารถบอกระยะทางระหวางปลายทั้งสองได วิธีการดังกลาวเรียกวา เครื่องมือวัดการสะทอน
กลับเชิงเวลา (Time DornainReflectornetry : TDR)
เมื่อคลื่นแสงถูกสงเขาสูเสนใยแกวนําแสงพัลสของแสงเดินทางผานเสนใยแกวนําแสงดวยความเร็วที่ขึ้นกับดัชนี
หักเหแสงของเสนใยแกวนําแสงที่เปนสายสง ซึ่งตัวดัชนีหักเหของแสงเปนอัตราสวนระหวางความเร็วของแสงใน
สุญญากาศกับความเร็วแสงภายในเสนใยแกวนําแสง เมื่อพัลสของแสงที่เดินทางภายในเสนใยแกวนําแสงเคลื่อนที่
มาถึงบริเวณปลายทาง แสงบางสวนจะสะทอนกลับมายังตัวรับสัญญาณแสงที่อยูดานเดียวกับแหลงกําเนิดแสง
เครื่องมือที่อาศัยหลักการวัด การสะทอนของแสงเชิงเวลาสามารถตรวจวัดพัลสของแสงที่สะทอนกลับและคํานวณ
ความยาวของเสนใยแกวนําแสง โดยพิจารณาดัชนีหักเหแสงของคุณสมบัติของแสงในเสนใยแกวนําแสงที่ทําการ
ตรวจวัดถูกนํามาสรางเปนเครื่อง OTDR เพื่อใชวัดคาพารามิเตอรตาง ๆ ภายในเสนใยแกวนําแสงสัมพันธกับความ
ยาว โดยนําปลายคอนเนคเตอร (Connector) ดานหนึ่งของเสนใยแกวนําแสงที่ตองการวัดตอเขากับเครื่อง OTDR
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ภาพที่ 8.1 ตัวอยางอุปกรณ Optical Time Domain Reflect meter (OTDR)
8.1.1 วิธีการกําหนดคากอนการทดสอบดวยเครื่องมือ OTDR
1) ใหทําการกําาหนดคาที่เมนู Parameter ดังนี้
กําหนดขนาดของสายเปน SM 9 um สําหรับสายใยแกวนําแสงแบบ Single mode
และ MM 62.5 um สําหรับสายใยแกวนําาแสงแบบ Multimode

ภาพที่ 8.2 ตัวอยางการกําาหนดคาที่เมนู Parameter การกําหนดขนาดของสายที่ตองการวัด
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2) กําหนด Range คือคาความยาวโดยประมาณของสายที่ตองการทดสอบ

ภาพที่ 8.3 ตัวอยางการกําหนด Range คือคาความยาวโดยประมาณของสายที่ตองการทดสอบ

3) กําหนด Pulse คือคาความยาวคลื่นที่จะใชในการสงสัญญาณ

ภาพที่ 8.4 ตัวอยางการกําหนด Pulse คือคาความยาวคลื่นที่จะใชในการสงสัญญาณ
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4) กําหนด Duration คือชวงเวลาที่เครื่องใชในการสงสัญญาณ

ภาพที่ 8.5 ตัวอยางการกําหนด Duration คือชวงเวลาที่เครื่องใชในการสงสัญญาณ
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5) ทําการเชื่อมตอสาย Patch เขากับเครื่องมือและ Fiber Panel แลวดําเนินการ
ทดสอบดวยการกดปุม Fast race

ภาพที่ 8.6 ตัวอยางปุมกดอุปกรณ สําหรับเชื่อมตอสาย Patch
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6) เครื่องจะดําเนินการทดสอบสายสัญญาณตามคา Parameter ที่เรากําหนดไว
หลังจากนั้นจะทําการแสดงผลในรูปของกราฟ

ภาพที่ 8.7 ตัวอยางกราฟแสดงสายสัญญาณตามคา Parameter ที่เรากําหนดไว

ปญหา :อุปกรณสําหรับตรวจวัด มีราคาแพง
แนวทางการแกไขปญหา : จัดจางใหบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการตรวจวัด หลังจาก
ติดตั้งเสร็จ
ขอเสนอแนะ : ควรวางแผนของบประมาณจัดซื้อ หรือกําหนดในคุณลักษณะการ
ติดตั้งเพื่อใหผูติดตั้งหาอุปกรณตรวจเช็คสายตามขอกําหนด
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ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนการสรุปผลการดําเนินโครงการและประเมินความพึงพอใจการใชบริการ
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทาย เพื่อสรุปผลการดําเนินการหลังจากติดดตัตั้งระบบและทําการตรวจสอบการ
ทํางานของอุปกรณที่ตดิ ตั้ง เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการสรุปผลการดําเนินโครงการ ตองมีการ
ทําสอบการใชงานจริงและใหผใู ชงานไดทําการตอบขอมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจการใชบริการ เพื่อใหทราบ
ขอมูลปญหาและแนวทางการแกไขปปญหาในการดําเนินการวา อุปกรณและการทํางานของระบบตางๆ ที่เชื่อมโยง
โครงสรางพื้นฐานดานระบบสาย และอุปกรณระบบเครือขายสามารถใชงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน จากระบบ
ออนไลน และสรุ
ละสรุปผลลงเอกสารทะเบียนคุมเสนทางการเชื่อมโยงโครงขาย และสรุปเอกสารดําเนินโครงการเพื่อ
รายงานตอผูบังคับบัญชา และจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป ตอไป

ภาพที่ 9.1 ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจการใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ปญหา :ขขอมูลในเอกสารประเมิ
ในเอกส
น อาจไมครอบคลุมการประเมิน
แนวทางการแกไขปญหา : ตองมีการพิจารณาปรับปรุงขอประเมินทุกป ใหเปนปจจุบัน
ขอเสนอแนะ : ควรมีการสํารวจประเมินความพึงพอใจใชเวลานาน และครอบคลุมทุกกลุม
ผูใชบริการ
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โทรศัพท

0881519978

อีเมล

thanawat@pcru.ac.th

ประวัตกิ ารศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ประสบการณทํางาน

พ.ศ. 2546-2548
ตําแหนง :

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร

หนวยงาน :

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

พ.ศ. 2549-ปจจุบัน
ตําแหนง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร
(หัวหนางานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หนวยงาน :

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

