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คํานาํ 

 
 คู่มือเล่มน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือ 1) สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง ของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 2) ให้ผู้ที่ทํางานด้านระบบเครือข่าย สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3) ให้
บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถแก้ปัญหาระบบเครือข่ายแทนกันได้ 4) ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ในการวางแผน หรือในการทํางานด้านระบบเครือข่าย โดยเป็นคู่มือที่ผู้จัดทําเขียนจากประสบการณ์การทํางาน
ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นับต้ังแต่บรรจุเป็นบุคลากร ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา และได้
รวบรวมเทคนิควิธีการและข้อเสนอแนะ ซึ่งสั่งสมจากประสบการณ์โดยตรงในการทํางาน และจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เก่ียวข้องหลาย ๆ ฝ่าย รวมทั้งเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ถ่ายทอดลงในคู่มือเล่มน้ี 
 เน้ือหาในคู่มือเล่มน้ี เน้นที่หลักการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติ เทคนิค และขั้นตอนการทํางานในการ
แก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นหลัก 
ไม่รวมถึงระบบเครือข่ายของส่วนภูมิภาค หรือของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานกับ
ระบบเครือข่ายของส่วนภูมิภาคท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้ 
 ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนผู้บริหารทุกท่าน โดยเฉพาะผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มอบโอกาสในการทํางานและ
ประสบการณ์ที่ดี ในการดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นงานที่มี
ความสําคัญย่ิงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ให้คําแนะนําในการเขียนคู่มือเล่มน้ีให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้จัดทําหวังเป็น
อย่างย่ิงว่า คู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้นําไปใช้ปฏิบัติงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทํา
ขอน้อมรับความผิดพลาดน้ันไว้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้น โดยปัจจุบันได้มุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 และในประชาคมโลก 
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มเข้าไปมีบทบาทและทวีความสําคัญ
เพ่ิมขึ้นตามลําดับ ต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในสถานบันการศึกษา ซึ่งเป็น
ด่านแรกที่จะต้องเรียนรู้ก่อนนําไปใช้งานจริงในชีวิตประจําวัน มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นิสิต เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาตนเอง ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาได้ 

ระบบเครือข่ายซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงเป็นสิ่งสําคัญในการสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูล  
และเช่ือมโยงระบบสารสนเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่มาอย่างต่อเน่ือง มีการติดต้ังระบบเครือข่ายภายในอาคาร
และระหว่างอาคารเพ่ิมเติมอยู่เสมอ การใช้งานอุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานมานาน ย่อมเกิด
ปัญหากับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ โปรแกรม หรือบุคคล ผู้จัดทําจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาและวิธีแก้ไข เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้ได้ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ในส่วนของผู้จัดทําเองและ
บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมท้ังผู้เก่ียวข้องทั่วไป 

อีกประการหน่ึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ต้ังหลายแห่ง กล่าวคือ วิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 23 แห่ง รวมทั้งหน่วยวิทยบริการ 
ห้องเรียน และสถาบันสมทบ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 แห่ง ซึ่งต้องใช้ระบบเครือข่ายในการเรียนการสอนและการ
บริหารงาน รวมท้ังเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่าง ๆ และรับส่งข้อมูลกับศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอดเวลา ไม่อาจให้เกิดปัญหากับ
ระบบเครือข่ายได้ จากสถิติย้อนหลังต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 พบว่า มีปัญหากับระบบเครือข่ายหลักที่ส่งผล
กระทบรุนแรงเฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง ก่อความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยในด้านการทํางานที่ต้องหยุดชะงัก เสียโอกาส
ในการแข่งขันและพัฒนาองค์กร รวมท้ังเสียภาพพจน์องค์กร จากสภาพปัจจุบันตามที่กล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มา
ของการจัดทําคู่มือการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา เล่มน้ี 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง ของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.2 เพ่ือให้ผู้ที่ทํางานด้านระบบเครือข่าย สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถแก้ปัญหาระบบเครือข่ายแทนกันได้ 
2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผน หรือในการทํางานด้านระบบเครือข่าย 
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3. ขอบเขต 
 คู่มือการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลักน้ี ครอบคลุมโครงสร้างระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เฉพาะอาคารท่ีมีการใช้งานแล้ว แนวสายใยแก้วนําแสง
ระหว่างอาคาร การเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่างส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ  
และสถาบันสมทบภายในประเทศ ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ปัญหา คําสั่งที่จําเป็นหรือใช้งานบ่อย 
ของอุปกรณ์เครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่ายที่เก่ียวข้อง และเคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่ช่วยในการทํางาน 
 การแก้ปัญหา จะกล่าวถึงเฉพาะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายหลกั 2 เส้นทาง คือ 1) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เช่ือมต่อไปยังวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร  
ผ่านโครงข่ายของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา เช่ือมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่ายของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา (UniNet) และระบบเครือข่ายระหว่างอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่รวมถึงระบบเครือข่ายภายในอาคารหรือระบบเครือข่ายสําหรับใช้งานรายบุคคล 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มจร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนงาน หมายถึง ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับกองหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป 
ส่วนกลาง หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และ

กรุงเทพมหานคร 
ส่วนภูมิภาค หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต วิทยาลัย 

ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบภายในประเทศ ที่มีสถานที่ ต้ัง 
นอกเขต จ.พระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร 

ผู้ใช้งาน หมายถึง นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Data Center หมายถึ ง  ศู น ย์ ข้ อมู ลขอ งมหา วิทยาลั ยมหาจุ ฬ าล งกรณราช วิทย าลั ย  

จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 
UniNet หมายถึง เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) 

บริหารงานโดยสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

TOT หมายถึง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่ให้บริการเครื่องอ่ืนในระบบเครือข่าย ใน

คู่มือเล่มน้ี หมายรวมถึงเคร่ืองจําลอง (Virtual Machine) ด้วย 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 รู้ขั้นตอนการทํางานและการแก้ปัญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแก้ปัญหาระบบ
เครือข่าย อันจะส่งผลให้ลดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยและเพ่ิมผลผลิตของมหาวิทยาลัย เมื่อสามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเน่ือง มองเห็นภาพรวมของโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง และยังใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประยุกต์ 
ใช้งานในส่วนงานต่าง ๆ สําหรับผู้ทํางานด้านระบบเครือข่าย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน 
หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบภายในประเทศ  
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บทท่ี 2 

บทบาท โครงสร้าง และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
ข้อมูลของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประวัติ 
 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย เกิดขึ้นจากแนวคิดของพระราชวรมุนี (ปัจจุบันเลื่อนสมณศักด์ิเป็นพระพรหมบัณฑิต) ที่จะนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร การค้นคว้าวิจัย การเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย การเรียน 
การสอน การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ 
และสถาบันสมทบ โดยก่อต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2540 
และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 25411 ประกาศ  
ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 ให้แบ่งส่วนงานของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1) สํานักงานบริหาร 
2) ส่วนหอสมุดกลาง 
3) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปีเดียวกันน้ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน 
พ.ศ. 2541 ได้แบ่งส่วนงานภายในของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น 2 ฝ่าย ดังน้ี 

1) ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
2) ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนงาน พ.ศ. 2541 และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน  
พ.ศ. 25562 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1) ส่วนหอสมุดกลาง 
2) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

                                           
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2541). “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน 

พ.ศ. 2541”. ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541. 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2556). “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน 

พ.ศ. 2556”. ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556. 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงสร้างอัตรากําลัง 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างอัตรากําลังของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สว่นเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานบริหาร

- ปฏิบัติงานด้านธุรการ
- ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน 
การบัญชี พัสดุ บุคลากร นโยบายและ
แผนพัฒนา

- ประสานงานกับส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
- ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย

- ปฏิบัติงานจัดหาและควบคุมการติดต้ัง 
บํารุงรักษา พัฒนาระบบสารสนเทศ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลด้านการใช้
ระบบสารสนเทศ

- ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย

- ปฏิบัติงานจัดอบรมบุคลากรและนิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานบริหารจัดการเว็บไซต์
- งานบริการการเรียนการสอนออนไลน์ 

(e-Learning)
- ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย
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โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การกํากับดูแล 
 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย และคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ภารกิจ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน 
 ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง ภารกิจ อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25573 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557  
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหาร งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 1) กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ 
บุคลากร นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 2) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปฏิบัติงานจัดหาและควบคุมการติดต้ัง บํารุงรักษา พัฒนาระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลด้านการ
ใช้ระบบสารสนเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 3) กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติงานจัดอบรมบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการเว็บไซต์ งานบริการการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
ภาระงานของตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่อ   นายศรี แก้วงาม   ลักษณะการจ้าง  บุคลากรประจํา 
ตําแหน่งงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มงาน  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส่วนงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลักษณะงาน  (JOB DESCRIPTION) 
 ภาระงานหลัก 

1. วิ เคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ดูแลและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายวัดมหาธาตุ และ  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. วิเคราะห ์ออกแบบ ติดต้ัง ดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่าย MCUNet 
3. กําหนดมาตรฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
4. รายงานการประเมินผล ปัญหา และแนวทางการปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
5. จัดทําสถิติเก่ียวกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
  

                                           
3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2557). “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เรื่อง ภารกิจ 

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557”. ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557. 



7 

 
 ภาระงานรอง 

6. ให้คําแนะนําการใช้งานระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
7. ประสานงานกับส่วนงานหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ภาระงานมอบหมาย 
8. เป็นกรรมการหรือคณะทํางาน ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ผู้อํานวยการ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ผู้จัดทําได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยมีภาระงานหลักลําดับที่ 1 เก่ียวกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งติดต้ังที่
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา รวมท้ัง 2 แห่ง มีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมาณ 45 เคร่ือง ทํางานบนบระบบปฏิบัติการ 
FreeBSD, Linux, Windows และ Solaris ซึ่งเกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ 70 ผู้จัดทําเป็นผู้ติดต้ังและดูแล
เองเพียงคนเดียว ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ผู้จัดทําเป็นผู้ประสานงานการติดต้ังและพัฒนาระบบจากผู้
รับจ้างของมหาวิทยาลัย ลําดับที่ 2 เ ก่ียวกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย วัดมหาธาตุ  
กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยปริมาณงานร้อยละ 
80 ผู้จัดทําจะเป็นผู้ดําเนินการเองเพียงคนเดียว และที่เหลือประมาณร้อยละ 20 จะร่วมกับบุคลากรในกลุ่ม
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากน้ี ผู้จัดทํายังมีภาระงานเก่ียวกับระบบเครือข่ายภายในวัดมหาธาตุ  
โดยดูแลเองเพียงคนเดียว และระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีผู้ใช้งานประมาณวันละ 2,000-3,000 คน โดยดูแลร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ จํานวนทั้งหมด 3 คน 
 อีกประการหน่ึง ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นอกจากปฏิบัติงานด้านเทคนิคแล้ว ยังต้องเป็น
กรรมการหรือคณะทํางานที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังด้วย โดยเฉพาะงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
งานจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เป็นต้น 
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บทท่ี 3 

 หลักเกณฑ ์วิธีการปฏบิตัิงาน และเง่ือนไข 
 
หลักเกณฑ์ 
 ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์น้ัน เน่ืองจากเป็นงานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ จึงใช้
หลักจริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์4 เป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งใช้หลักจริยธรรม ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช 25555 ร่วมด้วย ดังน้ี 
 
1. จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นหลักเกณฑ์ที่ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตกลง
ร่วมกันหรือมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกัน โดยความคิดเห็นหรือข้อตกลงร่วมน้ีถูกใช้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติร่วมกัน สําหรับตัวอย่างของการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการผิดจริยธรรม เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ทําร้ายผู้อ่ืนให้เกิดความเสียหายหรือก่อความรําคาญ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล 
หรือการเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
 โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้ว นิยม
กล่าวถึงหลักพิจารณาใน 4 ประเด็น ในลักษณะของตัวอย่าง PAPA ซึ่งมาจากตัวอักษรแรกของคําท้าย 
ในคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 
3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 
4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 
 

2. จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ 
 จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ หมายถึง หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ได้ประมวลขึ้นเป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกใน
สาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นถึงจริยธรรม ปลูกฝังและเสริมสร้างให้สมาชิก 
มีจิตสํานึกบังเกิดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร และมุ่งหวังให้สมาชิกได้ยึดถือเพ่ือ
รักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสมาชิกและสาขาวิชาชีพของตน สามารถจําแนกหลักจรรยาบรรณได้
ดังต่อไปน้ี 

2.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง หมายถึง การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่และดํารงชีวิต
เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน หมายถึง การต้ังมั่นอยู่ในความถูกต้อง มีเหตุผล และรู้รักสามัคคี 
2.3 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ หมายถึง การไม่ประพฤติหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักด์ิในวิชาชีพแห่งตน 

                                           
4 อ.นิสาชล ปิยะสิน และคณะ. (2559). “จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยท่ี 15 หน้า 5-9 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2555). “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยประมวล

จริยธรรม พ.ศ. 2555”. ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555. 
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2.4 จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็น

แบบอย่างที่ดีของสังคม 
2.5 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ หมายถึง ความเคารพในสิทธ์ิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อ่ืน 
 

3. กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย เริ่มใช้งานวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (กทสช.) ได้ทําการศึกษาและยกร่างกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 6 ฉบับ ได้แก่ 

1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic transactions law) 
2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic signatures law) 
3. กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (national 

information infrastructure law) 
4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protectoin law) 
5. กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (computer crime law) 
6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic funds transfer law) 
 
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีดังต่อไปน้ี 
1. พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

 
4. หลักจริยธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรม 

พุทธศักราช 2555 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 11 ประการ ดังต่อไปน้ี 

1. ยึดมั่นในพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัย เหนือกว่าประโยชน์

ส่วนตน 
4. ยืนหยัดในการทําสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและของมหาวิทยาลัย 
10. มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
11. ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า พร้อมกันน้ันก็มุ่งพัฒนาสร้างเสริมและ

รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี 
1. มีศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

ศีลธรรม นโยบาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และประเพณีของมหาวิทยาลัย 
3. ละเว้นการประพฤติตนหรือกระทําการใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
4. มีศรัทธายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. รู้รักสามัคคี มีศรัทธายึดมั่นในแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
6. มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสมอภาค ปราศจากอคติ และปฏิบัติหน้าที่เต็ม

ความสามารถตามมาตรฐานภาระงานที่กําหนด 
7. ขยันมุ่งมั่นและใฝ่ใจพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะการทํางาน รวมถึงมีบุคลิกภาพเหมาะสมแก่ฐานะ 
8. เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน และปฏิบัติงานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 

มีเมตตาทางกาย วาจา และใจต่อเพ่ือร่วมงาน มีนํ้าใจ ให้ความเคารพผู้อ่ืน มีความยุติธรรม 
9. ให้เกียรติและเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือร่วมงาน มีอิสระทางความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 
10. ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน สังคม และประเทศชาติ 
11. มีความสุภาพเรียบร้อยทางกาย วาจา ปฏิบัติยึดมั่นกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสอ่ืน ๆ 
12. อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างสมํ่าเสมอ ใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
13. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางาน มีเมตตา  

เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้วยความเสมอภาค มีความเป็นธรรม และเว้นการประพฤติที่ไม่
เหมาะสม ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างไม่ว่าด้วยกิจการใด ๆ 

14. หมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
สร้างสรรค์เผยแพร่งานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่จะก่อให้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย สังคม  
และประเทศชาติ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ไม่นําผลงานของผู้ อ่ืน 
มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 

15. ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ของตนเอง และแสดงหลักฐานการศึกษาค้นคว้าหรือการพัฒนาสร้างสรรค์อย่างชัดเจน และนํา
ผลงานของตนไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
 การแก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
ใช้หลักการปฏิบัติงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ดังน้ี 
 1. Plan (P) การวางแผนดําเนินงาน กล่าวคือ เมื่อเกิดปัญหาระบบกับเครือข่ายหลัก ผู้ปฏิบัติงานจะ
วิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการแก้ปัญหาก่อนลงมือปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจําแนกประเภทปัญหา 
 2. Do (D) เมื่อวางแผนดําเนินงานแล้ว ก็ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ รวมท้ังประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
ในกรณีที่ต้องทํางานร่วมกัน 
 3. Check (C) หลังปฏิบัติงานเสร็จแล้ว จะมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้หรือไม่ ปัญหาหมดลงแล้วหรือไม่ 
 4. Act (A) การปรับปรุงแก้ไขและการนําไปใช้ เมื่อแก้ปัญหาเสร็จแล้วแต่ละกรณี จะมีการบันทึกสถิติ
และการดําเนินการที่ทาํไปแล้ว สรุปเหตุการณ์ประจําปี นําไปปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาในอนาคต 
หรือลดผลกระทบให้น้อยที่สดุ 
 

 
ภาพที่ 3.1 วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
ค้นคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จาก https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA 
 
 
 นอกจากน้ี ยังนําวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามแบบ SPS Model (Selective Problem 
Solving) แล้วแก้ปัญหาตามลําดับ ซึ่งสิ่งที่นํามาคํานวณเพ่ือให้ได้ลําดับความสําคัญ ได้แก่ 
 1. ผลกระทบ 
 2. ระยะเวลาแก้ไข 
  
 

 

ภาพที่ 3.2 การคํานวณเพ่ือให้ได้ลําดับความสําคัญ 

 
 
 
 

สูง   

ผลกระทบ 
 
 

 

ตํ่า  
 
 
 

 

ระยะเวลาแก้ไข นาน เร็ว  
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การจัดลําดับ 

1. ระยะเวลาแก้ไขเร็ว ผลกระทบสูง 
2. ระยะเวลาแก้ไขเร็ว ผลกระทบตํ่า 
3. ระยะเวลาแก้ไขนาน ผลกระทบสูง 
4. ระยะเวลาแก้ไขนาน ผลกระทบตํ่า 
โดยข้อแรก จะได้รับการปฏิบัติก่อน และเรียงไปตามลําดับ 

 
เงื่อนไข 
 การแก้ไขระบบเครือข่ายหลัก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  กํ า ห น ด โ ด ย  Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE)  แ ล ะ 
Telecommunications Industry Association (TIA) และเกณฑ์มาตรฐานตามคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
 มาตรฐานที่เก่ียวข้อง มีดังน้ี 
 1 .  IEEE 802 is a family of IEEE standards dealing with local area networks and 
metropolitan area networks. 6 
 2. ANSI/TIA-568 is a set of telecommunications standards from the 
Telecommunications Industry Association (TIA). 7 
 
 เกณฑ์มาตรฐานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน8 กําหนดไว้ดังน้ี 
 1. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) 
 2. มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
 
  

                                           
6 ค้นคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จาก https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802 
7 ค้นคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จาก https://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568 
8 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2562). “คู่มือการประกันคุณภาพภายใน” หน้า 40. 
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ภาพรวมระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในอดีตต้ังอยู่ที่วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร และได้ย้ายที่ทําการแห่งใหม่ไปที่ เลขที่ 79 หมู่ 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยวัดมหาธาตุ คงไว้เพียงส่วนงาน 
ที่จําเป็นบางส่วนงานเท่าน้ัน เช่น กลุ่มงานธรรมวิจัย โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สถาบันพระไตรปิฎก
ศึกษา เป็นต้น ส่วนการเรียนการสอนมีเพียงระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรเท่าน้ัน ในด้านระบบ 
เครือข่ายหลัก มีความสําคัญเทียบเท่ากับ มจร จังหวัดพระนครศรีอฺยุธยา เน่ืองจากเป็นที่ต้ังของศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) หน่ึงในสองแห่งของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีส่วนงานทั้งหมดนับตามสถานที่ต้ัง จํานวน 50 แห่ง 
ได้แก่ ส่วนกลาง 2 แห่ง คือ วัดมหาธาตุ และ มจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนภูมิภาค 48 แห่ง คือ  
วิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัย 23 แห่ง ห้องเรียน 1 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 7 แห่ง และสถาบันสมทบ 6 แห่ง 
ทั้งหมดเช่ือมต่อกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี 16 แห่ง เช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
โครงการ SP2 ของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) และที่เหลือเช่าใช้
วงจรของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชน เช่น TOT, 3BB และ True เป็นต้น 
 สําหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพียงวงจรเดียว คือ วงจรของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(UniNet) ความเร็ว 1 Gbps และมีระบบเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) ความเร็ว 40 Mbps  
เช่ือมต่อไปยังวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร โดยเช่าใช้วงจรจาก TOT รายละเอียดดังภาพที่ 3.3 
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ภาพที่ 3.3 แผนผังระบบเครือข่าย MCUNet 
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 นอกจากการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายภายนอกผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีการเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายภายในระหว่างอาคารของ มจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นศูนย์กลาง เช่ือมต่อไปยังอาคารต่าง ๆ ด้วยสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) ดังภาพที่ 3.4 
 

 
 
ภาพที่ 3.4 แผนผังระบบเครือข่ายภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 
 



 
 

บทท่ี 4 
กระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

 
 เน้ือหาในบทน้ี นําเสนอแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการและข้อควรระวังในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลัก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
การปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการยกตัวอย่างประกอบ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น วิธีการที่เคยใช้ 
ในอดีต และหลักคิดในการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือประเมินสถานการณ์ที่พบ เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 
แต่ละเหตุการณ์ ดังน้ี 
 
4.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยส่วนแรกตาม
แนวต้ังคือ สัญลักษณ์ของแผนผัง ส่วนที่สอง รายละเอียดของขั้นตอนอธิบายตามสัญลักษณ์ ส่วนที่สาม 
ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 4.1 
  
  



17 
 
ตารางที่ 4.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

Work Flow รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. เฝ้าระวังระบบเครือข่ายหลักและรับแจ้ง
ปัญหาจากผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 

 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

2. เมื่อพบปัญหาหรือได้รับแจ้งปัญหาจาก
ผู้ใช้งาน ให้วิเคราะห์ปัญหาและจําแนกประเภท 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 

 
3. จําแนกประเภทของปัญหา ดังน้ี 
 1) ประเภท 1 ปัญหาระดับผูใ้ช้งาน 
 2) ประเภท 2 ปัญหาของระบบเครือข่ายหลัก 

 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 4. ดําเนินการตามผลการจําแนกปัญหา 
ปัญหาประเภท 1 ส่งต่อผู้ที่รบัผิดชอบ ได้แก่
บุคลากรในกลุม่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ในกลุ่มงานพัฒนาระบบฯ 

 5. ดําเนินการตามผลการจําแนกปัญหา 
ปัญหาประเภท 2 ตรวจหาสาเหตุและวางแผน
แก้ไข ปัญหาทีเ่คยพบ แก้ไขตามวิธีเดิม อิงตาม
สถิติที่บันทึกไว้ ปัญหาใหม่ ตรวจหาสาเหตุและ
วางแผนแก้ไข 

 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

 
6. แก้ไขปัญหาตามแผนการที่วางไว้ 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

7. ตรวจสอบการใช้งานว่าใช้งานได้เป็นปกติ
แล้วหรือไม่  ถ้าไม่ ย้อนกลับไปหาสาเหตุและ
วางแผนแก้ไขใหม่ 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  
8. บันทึกข้อมูลลงไฟล์ ในระบบจัดเก็บสถิติของ
ส่วนงาน เพ่ือสรุปสถิติและจัดทํารายงาน 
 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  

สิ้นสุด 
 

 

เป็นปัญหาประเภทใด 

ส่งต่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจหาสาเหตุ 
และวางแผนแก้ไข 

แก้ไขตามแผนการ 

บันทึกสถิติ 

ใช้งานได้ปกติ 

 
  สนิสดุ 

ประเภท 1 

ประเภท 2 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ตรวจพบหรือรับแจ้ง
ปัญหา 

เริ่ม 

วิเคราะห์และจําแนก
ประเภทปัญหา 
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 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหลัก รับรู้ปัญหาจาก 2 ช่องทาง ได้แก่ จากการ 
รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานโดยตรง และจากการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย 

1.1 ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้หลายช่องทาง ได้แก่ บันทึกข้อความ, แจ้งด้วยวาจา, 
โทรศัพท์, line, facebook และ e-mail 

1) บันทึกข้อความ ผู้ใช้งานจะส่งถึงผู้ อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขเป็นลําดับไป 

2) แจ้งด้วยวาจา ผู้ใช้งานสามารถพบผู้ปฏิบัติงานและแจ้งปัญหาด้วยตัวเอง ที่ห้อง
ทํางานของกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทันที 

3) แจ้งผ่านโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทรศัพท์กลางของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
0 3524 8075 ภายใน 8075 

4) แจ้งผ่าน line ของกลุ่มผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือ line ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะรับแจ้งได้เฉพาะจากผู้ที่อยู่ในรายช่ือติดต่อเท่าน้ัน 

5) แจ้งผ่านเว็บไซต์ของ facebook ที่เป็นหน้าเพจของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 
www.facebook.com/itmcu ซึ่งเปิดสาธารณะ หรือ facebook ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะรับแจ้งได้
เฉพาะจากผู้ที่อยู่ในรายช่ือเพ่ือนเท่าน้ัน 

6) แจ้งผ่าน e-mail ของกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ network@mcu.ac.th 
ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง e-mail ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องทุกคน 

1.2 การเฝ้าระวังระบบเครือข่าย โดยตรวจสอบจากระบบ Monitoring ของส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งติดต้ังไว้ในห้องทํางานของกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สํ า นักหอสมุ ดและ เทคโนโล ยีสารสนเทศ  ช้ั น  4  มหา วิทยาลั ยมหา จุฬาลงกรณราช วิทยาลั ย  
จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  

1) ระบบตรวจสอบสถานะ up/down ของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2) ระบบรายงานปริมาณการใช้แบนด์วิดท์ 
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ภาพท่ี 4.1 ภาพหน้าจอของเคร่ืองตรวจสอบสถานะ up/down ของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 สถานะปกติ หน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 4.2 ภาพหน้าจอของเคร่ืองตรวจสอบสถานะ up/down ของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 สถานะปกติ หน้าท่ี 2 
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 ระบบตรวจสอบสถานะ up/down ของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หากสถานะ
ปกติ จะแสดงเป็นตัวเลขระยะเวลาการตอบสนองกับเครื่องตรวจสอบและเป็นสีเขียว หากอุปกรณ์ใดไม่
สามารถติดต่อได้ จะแสดงข้อความ Failed และเป็นสีแดง ดังภาพที่ 4.3 

 

 
ภาพท่ี 4.3 ภาพหน้าจอของเคร่ืองตรวจสอบสถานะ up/down ของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตรวจพบว่า 

 บางรายการมีสถานะ down 
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 เมื่อผู้ปฏิบัติงาน เห็นรายการใดมีสถานะ down จะต้องรีบตรวจสอบและแก้ไขทันที หรือหาก 
ไม่อยู่ในห้องทํางานของกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จะไม่สามารถเห็นสถานะดังกล่าวจากจอ Monitor ได้  
แต่สามารถตรวจสอบได้จาก e-mail หรือ line ที่ระบบ Monitoring ส่งข้อความแจ้งเมื่อรายการใดมีสถานะ 
down 
 ระบบรายงานปริมาณการใช้แบนด์วิดท์ สําหรับวิเคราะห์กรณีมีปริมาณการใช้งานท่ีสูงผิดปกติ 
หรือถูกโจมตีระบบ กราฟจะขึ้นสูงตลอดเวลา หากใช้งานปกติ ช่วงเช้า-เย็นของวันทําการ กราฟจะขึ้นสูง  
นอกเวลาทําการ หรือวันหยุดทําการ กราฟจะตํ่า ตัวอย่างกราฟปกติ ดังภาพที่ 4.4 
 

 
ภาพที่ 4.4 ภาพหน้าจอของระบบรายงานปริมาณการใช้แบนด์วิดท์ สถานะปกติ 
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 หากมีการโจมตีระบบ เช่น DOS (Denial of Service) หรอืไวรัสระบาดผ่านเครือข่าย เป็นต้น 
กราฟจะขึ้นสูงตลอดเวลา ดังภาพที่ 4.5 

 
ภาพที่ 4.5 ภาพหน้าจอของระบบรายงานปริมาณการใช้แบนด์วิดท์ สถานะผิดปกติ 

 
 นอกจาการดูผ่านหน้าจอในห้องทํางานของกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศแล้ว สามารถตรวจสอบ
ผ่านเว็บของระบบ Monitoring ได้ที่ http://netserv.mcu.ac.th:8888 โดยจะต้องกรอกรหัสผ่านในการเข้าดู 
 

 
ภาพที่ 4.6 ภาพหน้าจอของเว็บระบบ Monitoring 
 
 นอกจากน้ี ยังมีระบบแจ้งเตือนผ่าน line และ e-mail ซึ่งจะแจ้งทันทีที่อุปกรณ์หรือระบบที่กําหนดไว้ 
ไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบทันทีที่มีการแจ้งเตือน ตัวอย่างการแจ้งเตือน ดังภาพที่ 4.7 
และภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.7 ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน line กรณีติดต่อ IP Wan ฝั่งวัดมหาธาตุ ไม่ได้ 

 

 
ภาพที่ 4.8 ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน e-mail กรณีไมส่ามารถติดต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
 
 2. เม่ือตรวจพบปัญหาจากการเฝ้าระวังหรอืได้รับแจ้งปญัหาจากผู้ใชง้านแล้ว ให้วิเคราะห์ปัญหา
เพื่อจําแนกประเภทปัญหา 
 
 3. ประเภทของปัญหา ในที่น้ี จําแนกไว้ 2 ประเภท เพ่ือง่ายต่อการแก้ปัญหา ดังน้ี 
  1) ประเภท 1 ปัญหาระดับผู้ใช้งาน กล่าวคือ เป็นปัญหาเฉพาะรายน้ัน ๆ หรือหลายราย  
แต่อยู่ในกลุ่มหรือห้องทํางานเดียวกัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายเมตตา มหานิยม ไม่สามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้เพียงเคร่ืองเดียว แต่เคร่ืองอ่ืน ๆ ใช้งานได้ปกติ หรือทุกเคร่ืองในห้องอบรมคอมพิวเตอร์  
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ แต่ในห้องอ่ืน ๆ สามารถใช้งานได้ปกติ เป็นต้น 
  ตัวอย่างปัญหาท่ีเคยพบ 

1.1) ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ 
ใช้งานโปรแกรมอ่ืน ๆ ได้ปกติ เช่น Word, Excel เป็นต้น ยกเว้นโปรแกรมที่ต้องเช่ือมต่อระบบออนไลน์ เช่น 
ระบบทะเบียนนิสิต, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ในห้องทํางาน
เดียวกัน ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานแล้วสอบถาม
อาการเบ้ืองต้น ประเมินได้ว่าเป็นปัญหาระดับผู้ใช้งาน โดยมีความเป็นไปได้ คือ สายสัญญาณเครือข่ายไปยัง
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เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวขัดข้อง หรือ Network Interface Card (NIC) ขัดข้อง หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากมัลแวร์ จึงได้ส่งเรื่องต่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาระดับรายบุคคล และแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นตามที่ตรวจพบ 

1.2) ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกเคร่ืองภายในห้องสํานักงาน
เดียวกันประมาณ 10 เครื่อง โดยที่สามารถพิมพ์เอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ในห้องสํานักงานผ่านเครือข่ายได้ 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องสํานักงานข้างเคียง สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานแล้วสอบถาม
อาการเบ้ืองต้น ประเมินได้ว่าเป็นปัญหาระดับผู้ใช้งาน โดยมีความเป็นไปได้ คือ ระบบเครือข่ายอัพลิงค์ 
จากสวิตซ์ที่ให้บริการสําหรับห้องสํานักงานน้ัน ขัดข้อง เช่น สายสัญญาญชํารุด, port down เป็นต้น จึงได้ 
ส่งเรื่องต่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาระดับ
รายบุคคล และแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นตามที่ตรวจพบ 
  
  2) ประเภท 2 ปัญหาเก่ียวกับระบบเครือข่ายหลัก กล่าวคือ เป็นปัญหาแบบเดียวกัน 
หรือคล้ายกัน ทุกเคร่ืองที่ใช้งานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือเกิด
ปัญหาคล้ายกันในวงกว้าง เช่น บางเคร่ืองใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แต่ช้ากว่าปกติ บางเคร่ืองใช้งานไม่ได้เลย  
บางเคร่ืองใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง เป็นต้น 
  ตัวอย่างปัญหาท่ีเคยพบ 

  2 . 1 )  ผู้ ใ ช้ ง า นทุ ก คน ใ นมห า วิ ท ย า ลั ย มห า จุ ฬ า ล ง ก รณร า ช วิ ท ย าลั ย  
จ .พระนครศรีอยุธยา ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบางเว็บ และไม่สามารถใช้งานระบบ 
ออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบางระบบได้ แต่เข้าเว็บไซต์และใช้งานระบบออนไลน์ต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ปกติ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือน
ผ่าน line แจ้งว่า ไม่สามารถติดต่อ Wan Interface IP 202.28.52.133 ที่วัดมหาธาตุ ได้ และได้รับโทรศัพท์
แจ้งจากผู้ใช้งานว่าไม่สามารถใช้งานระบบทะเบียนนิสิต ระบบห้องสมุดออนไลน์ เป็นต้น ได้ ประเมินได้ว่าเป็น
ปัญหาเก่ียวกับระบบเครือข่ายหลัก กล่าวคือ ระบบเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และ วัดมหาธาตุ ขัดข้อง โดยมีความเป็นไปได้ คือ ระบบของ TOT  
ผู้ให้เช่าใช้วงจรดังกล่าว ขัดข้อง, ระบบเครือข่ายที่วัดมหาธาตุ ขัดข้อง หรือ ระบบเครือข่ายที่มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ขัดข้อง 

  2 . 2 )  ผู้ ใ ช้ ง า นทุ ก คน ใ นมห า วิ ท ย า ลั ย มห า จุ ฬ า ล ง ก รณร า ช วิ ท ย าลั ย  
จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและใช้งานระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ทุกระบบได้ แต่เข้าเว็บไซต์และใช้งานระบบออนไลน์ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยช้าผิดปกติ 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงาน ได้ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยังเครือข่ายข่ายภายนอก เปรียบเทียบกับ
เครือข่ายภายใน พบว่าการรับส่งข้อมูลกับเครือข่ายข่ายภายนอกมีการสูญเสียของสัญญาณสูงมาก  
ส่วนเครือข่ายภายในปกติ ประเมินได้ว่าเป็นปัญหาเก่ียวกับระบบเครือข่ายหลัก กล่าวคือ ระบบเครือข่าย 
ที่ เ ช่ือมต่อ UniNet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่มหาวิทยาลัย โดยมีความเป็นไปได้ คือ ระบบ 
เครือข่ายหลักของ UniNet ขัดข้อง, ระบบเครือข่าย UniNet ที่เช่ือมต่อมายังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ขัดข้อง เป็นต้น 
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  2.3) ผู้ใช้งานทุกคนในอาคารสํานักงานอธิการบดี ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ใด ๆ  
และไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ใด ๆ ได้ แต่สามารถพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์ออนไลน์ภายในอาคาร
ดังกล่าวได้ปกติ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือน
ผ่าน line และ e-mail แจ้งว่า ไม่สามารถติดต่อ Switch IP 10.1.1.32 ที่อาคารสํานักงานอธิการบดี ได้ และ
ได้รับโทรศัพท์แจ้งจากผู้ใช้งานว่าไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ประเมินได้ว่าเป็นปัญหาเก่ียวกับระบบ
เครือข่ายหลัก กล่าวคือ ระบบเครือข่ายระหว่างอาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร
สํานักงานอธิการบดี ขัดข้อง โดยมีความเป็นไปได้ คือ port uplink down, อุปกรณ์เครือข่ายชํารุด , 
สายสัญญาณชํารุด, ไฟฟ้าในห้องเครือข่ายขัดข้อง เป็นต้น 
 
 4. ดําเนินการตามผลการจําแนกปัญหา ถ้าเป็นปัญหาประเภท 1 ปัญหาระดับผู้ใช้งาน ซึ่งระบบ
เครือข่ายหลัก ยังคงทํางานเป็นปกติ ให้ส่งเรื่องต่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาระดับรายบุคคล และแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นตามที่ตรวจพบหรือรับแจ้งมา แก่ผู้ที่รับ
เรื่องต่อด้วย เช่น อาการของปัญหา ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
 
 5. ดําเนินการตามผลการจําแนกปัญหา ถ้าเป็นปัญหาประเภท 2 ปัญหาของระบบเครือข่ายหลัก  
ให้ตรวจหาสาเหตุโดยละเอียด จนพบสาเหตุของปัญหา แล้วจึงวางแผนแก้ไขเป็นลําดับไป 
  

5.1 ปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายหลัก แยกเป็นหมวดใหญ่ได้ ดังน้ี 
  5.1.1 ไม่สามารถใช้งานได้ทุกกรณี 
  5.1.2 ติดต่อได้เฉพาะเครือข่ายที่ต้ังอยู่ที่วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 

แต่ไม่สามารถติดต่อเครือข่ายอ่ืน ๆ ได้ 
  5.1.3 ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่ายภายนอกได้บางเครือข่าย หรือบาง Protocol 

หรือ Port 
  5.1.4 ติดต่อกับเครือข่ายได้ทั้งหมด แต่ช้าผิดปกติ 
 5.2 สาเหตุของปัญหา แยกเป็นหมวดใหญ่ได้ ดังน้ี 

5.2.1 ปัญหาด้าน Hardware เช่น อุปกรณ์ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 
หรือไม่รองรบัปริมาณการใช้งานที่สูงได้ เป็นต้น 

5.2.2 ปัญหาด้าน Software เช่น ซอฟต์แวร์มีจุดบกพร่อง (bug) หมดอายุ 
การใช้งานแล้ว หยุดการพัฒนาแล้ว ไม่รองรับกับอุปกรณ์บางชนิด เป็นต้น 

5.2.3 ปัญหาภายนอก เช่น ระบบของ UniNet หรือ TOT ขัดข้อง ระบบไฟฟ้าดับ 
เป็นต้น 

 
การตรวจหาสาเหตุ 
กรณีที่ 1 ถ้าใช้งานระบบอ่ืน ๆ ได้ปกติ ยกเว้นระบบที่วัดมหาธาตุ เช่น ระบบทะเบียนนิสิต ระบบ

ห้องสมุดออนไลน์ เป็นต้น ให้ตรวจสอบวงจรเช่า 40M เครือข่ายระหว่าง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา  
และวัดมหาธาตุ ข้อมูลการเช่ือมต่อ IP Address ดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9 การเช่ือมต่อ IP Address ของ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
1. รีโมทเข้าไปที่ Router 10.1.1.251 และทดสอบ ping ไปที่ IP 202.28.52.133 ซึ่งเป็น IP ของ 

Wan ฝั่งวัดมหาธาตุ หากระบบเครือข่ายติดต่อไปยัง IP ที่ทดสอบได้ จะปรากฎเคร่ืองหมายอัศเจรีย์ ( ! ) 
ติดต่อกัน และแจ้งข้อความ Success rate is 100 percent ดังภาพที่ 4.10 

 

 
ภาพที่ 4.10  ผลทดสอบ ping ไปที่ IP 202.28.52.133 สําเร็จ 

 
2. หากสามารถติดต่อ IP ที่ทดสอบได้ปกติ แสดงว่าระบบเครือข่ายระหว่าง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 

และวัดมหาธาตุปกติ ให้แจ้งผู้ที่ดูแลระบบเครือข่ายภายในวัดมหาธาตุและผู้ดูแลศูนย์ข้อมูล (Data Center)  
วัดมหาธาตุ เพ่ือตรวจหาสาเหตุอ่ืน 

3. หากไม่สามารถติดต่อ IP ที่ทดสอบได้ จะปรากฎเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) ติดต่อกัน และแจ้ง
ข้อความ Success rate is 0 percent ดังภาพที่ 4.11 

 

 
ภาพที่ 4.11  ผลทดสอบ ping ไปที่ IP 202.28.52.133 ไม่สําเร็จ 
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หากไม่สามารถติดต่อ IP 202.28.52.133 ได้  ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ ONU ของ TOT แล้วสังเกตที่ไฟ

สถานะ “PON” และ “LOS” หากไฟสถานะ “PON” สว่าง แสดงว่าระบบ TOT ปกติ ดังภาพที่ 4.12 
 

 
ภาพที่ 4.12  ไฟสถานะ “PON” สว่าง 

 
หากไฟสถานะ “PON” ดับ และ “LOS” กระพริบ ดังภาพที่ 4.13 แสดงว่าระบบ TOT ขัดข้อง ให้

แจ้ง Call Center ของ TOT หมายเลข 1477 พร้อมแจ้งหมายเลขวงจรของมหาวิทยาลัย คือ 3527M1001 
 

 
ภาพที่ 4.13  ไฟสถานะ “LOS” กระพริบ 

 
กรณีที่ 2 ถ้าระบบเครือข่ายหลัก ไม่สามารถใช้งานได้เลย เช่น เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ทุกเว็บ รวมถึงเว็บไซต์

หรือระบบต่าง ๆ ที่ต้ังอยู่ที่วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ให้สันนิษฐานว่า Core Switch (Cisco 
3750X) มีปัญหา ให้รีโมทเข้าไปยังอุปกรณ์ หากรีโมทไม่ได้ ให้ต่อสาย Console เข้าไปยังอุปกรณ์ดังกล่าว 
แล้วตรวจดูการใช้ทรัพยากร CPU โดยพิมพ์คําสั่ง ดังน้ี 

show processes cpu 
จะปรากฏข้อมูลดังภาพที่ 4.14 
 

 
ภาพที่ 4.14  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง show processes cpu 
 

และดูการใช้ทรัพยากร CPU ย้อนหลัง โดยพิมพ์คําสั่ง ดังน้ี 
show processes cpu history 
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จะปรากฏข้อมูลดังภาพที่ 4.15 

 
ภาพที่ 4.15  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง show processes cpu history 

 
ถ้า CPU สูงใกล้เคียง 100% แสดงว่ามีปัญหาจากระบบเครือข่ายจากภายใน จนส่งผลให้ Core 

Switch ทํางานหนัก ให้ตรวจดู log ของ Core Switch โดยพิมพ์คําสั่ง ดังน้ี 
show logging 

จะปรากฏข้อมูลดังภาพที่ 4.16 

 
ภาพที่ 4.16  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง show logging 
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Core Switch จะเก็บ log ไว้เพียงจํานวนหน่ึงเท่าน้ัน หากมีปริมาณ log จํานวนมาก ให้เข้าไป
ตรวจสอบในเคร่ืองเก็บ log ได้แก่ IP 202.28.52.9 และเข้าไปยังที่เก็บ คือ /var/log/SWITCH/ แล้วเปิดไฟล์ 
10.1.1.254 ตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. รีโมทไปที่ IP 202.28.52.9 
2. เปลี่ยนสถานะเป็น root 
3. ไปยังที่เก็บไฟล์ ด้วยคําสั่ง cd /var/log/SWITCH/ 
4. เปิดไฟล์ 10.1.1.254 ด้วยคําสั่ง vi 10.1.1.254 แล้วตรวจสอบข้อมูลใน log ซึ่งจะมี

ลักษณะดังภาพที่ 4.17 

 
ภาพที่ 4.17  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง vi 10.1.1.254 

 
แล้วดูข้อมูล log ว่า Interface ที่เช่ือมต่อไปยังอาคารใดผิดปกติ เมื่อพบแล้ว ให้ปิด Interface น้ัน 

ช่ัวคราว เพ่ือให้ระบบเครือข่ายหลักทํางานปกติ แล้วส่งเรื่องต่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายภายในอาคาร พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นตามที่
ตรวจพบ เมื่อแก้ไขระบบเครือข่ายภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Interface ดังกล่าวตามปกติ 

 
กรณีที่ 3 ถ้าเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศไม่ได้ แต่เข้าเว็บไซต์ภายในประเทศได้ปกติ ให้ตรวจสอบ ดังน้ี 
1. รีโมทเข้าไปที่ Router 10.1.1.252 และทดสอบ ping ไปที่ IP 8.8.8.8 ซึ่งเป็น IP ของ Google 

ต่างประเทศ หากระบบเครือข่ายติดต่อไปยัง IP ที่ทดสอบได้ จะปรากฎเคร่ืองหมายอัศเจรีย์ ( ! ) ติดต่อกัน 
และแจ้งข้อความ Success rate is 100 percent ดังภาพที่ 4.18 

 
ภาพที่ 4.18  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง ping 8.8.8.8 สําเร็จ 

2. หากไม่สามารถติดต่อ IP ที่ทดสอบได้ จะปรากฎเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) ติดต่อกัน และแจ้ง
ข้อความ Success rate is 0 percent ดังภาพที่ 4.19 
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ภาพที่ 4.19  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง ping 8.8.8.8 ไม่สําเร็จ 

 
3. หากไม่สามารถติดต่อ IP 8.8.8.8 ได้ ให้ทดสอบกับ IP ต่างประเทศอ่ืนอีก 1-2 IP เช่น 1.1.1.1, 

9.9.9.9 เป็นต้น 
4. หลังจากน้ัน ให้ตรวจสอบข่าวสารจากเว็บไซต์ของ UniNet (www.uni.net.th) ถ้ามีการแจ้ง

เก่ียวกับปัญหาระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ เช่น สายเคเบิลใต้ทะเลขาด เป็นต้น ให้แจ้งต่อผู้เก่ียวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยและประกาศให้ผู้ใช้งานทราบ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารเป็นระยะ 

 
กรณีที่ 4 ถ้าเข้าเว็บไซต์หรือระบบต่าง ๆ ของ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดมหาธาตุ ได้ปกติ  

แต่เว็บไซต์หรือระบบอ่ืน ๆ ช้าผิดปกติ ให้ตรวจสอบ ดังน้ี 
1. รีโมทเข้าไปที่ Router 10.1.1.252 และทดสอบ ping ไปที่ IP 8.8.8.8 ซึ่งเป็น IP ของ Google 

อย่างน้อย 1,000 ครั้ง หากระบบเครือข่ายติดต่อไปยัง IP ที่ทดสอบได้อย่างสมบูรณ์ จะปรากฎเคร่ืองหมาย
อัศเจรีย์ ( ! ) ติดต่อกัน และแจ้งข้อความ Success rate is 100 percent ดังภาพที่ 4.20 

 
ภาพที่ 4.20  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง ping 8.8.8.8 สําเร็จ 100% 

 
2. หากติดต่อ IP ที่ทดสอบได้ไม่สมบูรณ์ จะปรากฎเคร่ืองหมายอัศเจรีย์ ( ! ) เมื่อติดต่อได้ และปรากฎ

เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เมื่อติดต่อไม่ได้ และแจ้งข้อความ Success rate ตามจํานวนที่ติดต่อได้เป็นร้อยละ 
ดังภาพที่ 4.21 
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ภาพที่ 4.21  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง ping 8.8.8.8 สําเร็จไม่ถึง 100% (78%) 
 
 3. หากติดต่อ IP 8.8.8.8 ได้ไม่สมบูรณ์ ให้ทดสอบกับ IP อ่ืนอีก 1-2 IP ที่เป็นปลายทางแตกต่างกัน 
เช่น IP ของ Router ฝั่งวัดมหาธาตุ 202.28.52.138 เป็นต้น หากทดสอบแล้วได้ผลเช่นเดียวกัน แสดงว่าเป็น
ปัญหาที่สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้ติดต่อ Call Center 
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หมายเลข 0 2232 4000 และประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 
 
 เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาที่แน่ชัดแล้ว ให้กําหนดแผนการที่จะแก้ไข โดยบันทึกในกระดาษหรือ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเรียงลําดับขั้นตอนให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการทํางานข้ามขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลให้
แก้ไขล่าช้าหรือไม่สําเร็จ 
 หากการแก้ไข จะต้องปิดระบบ หรือทําการใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ให้กําหนดในแผนการด้วย 
ว่าจะแจ้งใครหรือส่วนงานใด และเวลาใด 
 
 6. แก้ไขปัญหาตามแผนการที่วางไว้ เม่ือกําหนดแผนการแก้ไขแล้ว ให้แก้ไขตามลําดับที่วางไว้ 
รวมทั้งแจ้งผู้ใช้งานทราบด้วย ถ้ามีกําหนดไว้ในแผนการ 

6.1 กรณีวงจรเช่า 40M เครือข่ายระหว่าง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดมหาธาตุ ไม่
สามารถใช้งานได้ ให้สลับวงจรไปใช้งานวงจร 1G ของ UniNet โดยการทํา static route ดังน้ี 

6.1.1 สํ าหรับการดํา เ นินการขณะอยู่ภายใน  มจร  จ .พระนครศรีอ ยุธยา  
ให้ดําเนินการดังน้ี 

1. รีโมทไปที่ Router 202.28.52.138 
2. พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ีใน global configuration mode 

no ip route 202.28.108.0 255.255.255.192 202.28.52.134 
no ip route 202.28.108.96 255.255.255.240 202.28.52.134 
no ip route 202.28.108.80 255.255.255.240 202.28.52.134 

3. ออกจาก global configuration mode แล้วบันทึกค่าด้วยคําสั่ง write 
4. รีโมทไปที่ Router 10.1.1.252 
5. พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ีใน global configuration mode 

no ip route 202.28.52.0 255.255.255.128 10.1.1.251 
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no ip route 202.28.52.128 255.255.255.252 10.1.1.251 
no ip route 202.28.52.192 255.255.255.240 10.1.1.251 
no ip route 202.28.52.224 255.255.255.240 10.1.1.251 

6. ออกจาก global configuration mode แล้วบันทึกค่าด้วยคําสั่ง write 
7. เมื่อวงจรเช่า 40M ข้างต้น ใช้งานได้ปกติแล้ว ให้รีโมทไปที่ Router 

202.28.52.138 
8. พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ีใน global configuration mode 

ip route 202.28.108.0 255.255.255.192 202.28.52.134 
ip route 202.28.108.96 255.255.255.240 202.28.52.134 
ip route 202.28.108.80 255.255.255.240 202.28.52.134 

9. ออกจาก global configuration mode แล้วบันทึกค่าด้วยคําสั่ง write 
10.รีโมทไปที่ Router 10.1.1.252 
11.พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ีใน global configuration mode 

ip route 202.28.52.0 255.255.255.128 10.1.1.251 
ip route 202.28.52.128 255.255.255.252 10.1.1.251 
ip route 202.28.52.192 255.255.255.240 10.1.1.251 
ip route 202.28.52.224 255.255.255.240 10.1.1.251 

12.ออกจาก global configuration mode แล้วบันทึกค่าด้วยคําสั่ง write 
 

6.1.2 สําหรับการดําเนินการขณะผู้ดําเนินการอยู่ภายในวัดมหาธาตุ 
1. รีโมทไปที่ Router 202.28.214.86 
2. พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ีใน global configuration mode 

no ip route 202.28.52.0 255.255.255.128 10.1.1.251 
no ip route 202.28.52.128 255.255.255.252 10.1.1.251 
no ip route 202.28.52.192 255.255.255.240 10.1.1.251 
no ip route 202.28.52.224 255.255.255.240 10.1.1.251 

3. ออกจาก global configuration mode แล้วบันทึกค่าด้วยคําสั่ง write 
4. รีโมทไปที่ Router 202.28.52.138 
5. พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ีใน global configuration mode 

no ip route 202.28.108.0 255.255.255.192 202.28.52.134 
no ip route 202.28.108.96 255.255.255.240 202.28.52.134 
no ip route 202.28.108.80 255.255.255.240 202.28.52.134 

6. ออกจาก global configuration mode แล้วบันทึกค่าด้วยคําสั่ง write 
7. เมื่อวงจรเช่า 40M ข้างต้น ใช้งานได้ปกติแล้ว ให้รีโมทไปที่ Router 

202.28.214.86 
8. พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ีใน global configuration mode 

ip route 202.28.52.0 255.255.255.128 10.1.1.251 
ip route 202.28.52.128 255.255.255.252 10.1.1.251 
ip route 202.28.52.192 255.255.255.240 10.1.1.251 
ip route 202.28.52.224 255.255.255.240 10.1.1.251 
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9. ออกจาก global configuration mode แล้วบันทึกค่าด้วยคําสั่ง write 
10.รีโมทไปที่ Router 202.28.52.138 
11.พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ีใน global configuration mode 

ip route 202.28.108.0 255.255.255.192 202.28.52.134 
ip route 202.28.108.96 255.255.255.240 202.28.52.134 
ip route 202.28.108.80 255.255.255.240 202.28.52.134 

12.ออกจาก global configuration mode แล้วบันทึกค่าด้วยคําสั่ง write 
6.1.3 สําหรับการดําเนินการขณะผู้ดําเนินการไม่ได้อยู่ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 

หรือวัดมหาธาตุ ให้เช่ือมต่อ vpn ไปที่ vpn1.mcu.ac.th และทําตามขั้นตอนเหมือนอยู่ภายในวัดมหาธาตุ 
หรือเช่ือมต่อ vpn ไปที่ vpn2.mcu.ac.th และทําตามขั้นตอนเหมือนอยู่ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

6.2 การแก้ปัญหากรณีลิงค์ระหว่างอาคารดับ 
6.2.1 เมื่อระบบเครือข่ายของอาคารใดดับ ให้รีโมทเข้าไปตรวจสอบที่ Core Switch 

10.1.1.254 
6.2.2 ให้เข้าไปยัง privilege exec mode (หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า enable 

mode) 
6.2.3 พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ี เพ่ือแสดงสถานะของพอร์ตที่เช่ือมต่อไปยังอาคารต่าง ๆ 

show interfaces status 
หรือพิมพ์แบบสั้นว่า 

sh int status 
6.2.4 แล้วตรวจดูว่าพอร์ตที่เช่ือมต่อไปยังอาคารใดดับ เมื่อพบแล้วให้เปิดพอร์ต

ดังกล่าว โดยเข้าไปยัง global configuration mode แล้วเข้าไปยังพอร์ตน้ัน เช่น อาคาร IBSC พอร์ต 
Gi1/0/20 ให้พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ี 

interface gigabitEthernet 1/0/20 
หรือพิมพ์แบบสั้นว่า 

Int g1/0/20 
เมื่อเข้าสู่ interface แล้ว ให้ปิดพอร์ต โดยพิมพ์ค่าดังต่อไปน้ี 

shutdown 
และเปิดใหม่ โดยพิมพ์ค่าดังต่อไปน้ี 

no shutdown 
6.2.5 หากเปิดแล้ว ลิงค์ยังไม่ออนไลน์ ให้ไปตรวจสอบที่อาคารน้ัน ๆ 

 
6.3 การปิด-เปิดพอร์ตที่เช่ือมต่อไปยังอาคารต่าง ๆ 

6.3.1 ในกรณีจําเป็นที่ต้องตัดการเช่ือมต่อไปยังอาคารใดอาคารหน่ึงช่ัวคราว  
ให้รีโมทเข้าไปที่ Core Switch 10.1.1.254 

6.3.2 เข้าไปยัง privilege exec mode (หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า enable mode) 
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6.3.3 พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ี เพ่ือแสดงข้อมูลของพอร์ตที่เช่ือมต่อไปยังอาคารต่าง ๆ 
show interfaces status 

หรือพิมพ์แบบสั้นว่า 
sh int status 

จะปรากฏข้อมูลดังภาพที่ 4.22 
 

 
ภาพที่ 4.22  ตัวอย่างการแสดงผลจากคําสั่ง show interfaces status 

6.3.4 แล้วตรวจดูว่าพอร์ตใดเช่ือมต่อไปยังอาคารใด เมื่อจะปิดพอร์ตของอาคารใด 
ให้เข้าไปยัง global configuration mode แล้วเข้าไปยังพอร์ตน้ัน เช่น อาคารวิปัสสนา (Vipassana) พอร์ต 
Gi1/0/9 ให้พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ี 

interface gigabitEthernet 1/0/9 
หรือพิมพ์แบบสั้นว่า 

Int g1/0/9 
เมื่อเข้าสู่ interface แล้ว ให้ปิดพอร์ต โดยพิมพ์ค่าดังต่อไปน้ี 

shutdown 
6.3.5 เมื่อจะเปิดพอร์ตกลับคืนอีกคร้ัง ให้พิมพ์ค่าดังต่อไปน้ี 

no shutdown 
 

6.4 การแก้ปัญหากรณีเช่ือมต่อไปเว็บไซต์ต่างประเทศไม่ได้ 
มหาวิทยาลัยเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไม่มีวงจรอินเทอร์เน็ตอ่ืนอีก หากเช่ือมต่อไปเว็บไซต์ต่างประเทศไม่ได้  
ให้ติดต่อ Call Center สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา หมายเลข 0 2232 4000 

อีกประการหน่ึง ให้ตรวจสอบข่าวสารจากเว็บไซต์ของ UniNet (www.uni.net.th) ถ้ามีการ
แจ้งเก่ียวกับปัญหาระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ เช่น สายเคเบิลใต้ทะเลขาด เป็นต้น ให้แจ้งต่อผู้เก่ียวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยและประกาศให้ผู้ใช้งานทราบ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารเป็นระยะ 
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6.5 การแก้ปัญหากรณีเข้าเว็บไซต์หรือระบบอ่ืน ๆ นอกจากระบบภายในของมหาวิทยาลัย
แล้วช้าผิดปกติ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปัญหาที่สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  (UniNet) ให้ติดต่อ Call Center สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
หมายเลข 0 2232 4000 และประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 
 
 7. ตรวจสอบการใช้งานว่าใช้งานได้เป็นปกติแล้วหรอืไม่  ถ้าไม่ ย้อนกลับไปหาสาเหตุและวางแผน
แก้ไขใหม่ 
 การตรวจสอบการใช้งาน ให้ตรวจสอบหลาย ๆ กรณี เช่น ตรวจสอบในฐานะผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบ
ในฐานะผู้ใช้งานทั่วไป เป็นต้น รวมถึงสอบถามผู้ใช้งานด้วย 
 
 8. บันทึกข้อมูลในไฟล์ของระบบจัดเก็บสถิติของส่วนงาน เพื่อสรุปสถิติและจัดทํารายงาน  
โดยบันทึกไว้ในไฟล์ Excel สถิติปัญหาเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ MCUNet ปี 25xx  (ให้บันทึกในไฟล ์
ปีปัจจุบัน) และเลือก sheet ของวังน้อย ดังภาพที่ 4.23 และภาพที่ 4.24 
  



37 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.23  ตัวอย่างข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้ หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 4.24  ตัวอย่างข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้ หน้าที่ 2 
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4.2 เทคนคิวิธกีารและข้อควรระวังในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลกั 

ตารางที่ 4.2 เทคนิควิธีการและข้อควรระวัง 
ที่ เหตุการณ์/กรณี เทคนิควิธีการ ข้อควรระวัง 

1. การปิดระบบเครือข่าย
ทั้งหมด 

หากระบบเครือข่ายไม่สามารถ 
ใช้งานได้ทั้งหมด การปิดระบบ
เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา ย่อมไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ให้ปิดได้
ทันที โดยไม่ต้องรอแจ้งผู้ใช้งานก่อน 
แต่ให้แจ้งผูใ้ช้งานทราบหลัง
แก้ปัญหาเสร็จ 

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขณะน้ัน 
ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
ทั้งหมด 

2. การปิดระบบเครือข่าย
บางส่วน 

การปิดระบบเครือข่ายเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ที่อาจสง่ผลให้ผูใ้ช้งานไม่
สามารถใช้งานระบบได้บางส่วนหรือ
ทั้งหมด ให้พิจารณาถึงปัญหาที่
พบว่ารุนแรงระดับใด ถ้าไม่รุนแรง 
ให้กําหนดในแผนการแก้ไขปัญหา 
และดําเนินการนอกเวลาทําการของ
มหาวิทยาลัย 

ต้องปิดระบบเครือข่ายเท่าที่จําเป็น
เท่าน้ัน 

3. การทํา static route 
กรณีวงจรเช่า 40M 
เครือข่ายระหว่าง มจร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
และ วัดมหาธาตุ 
ขัดข้อง 

การเปิดหน้าต่างโปรแกรมสําหรับ
รีโมทไว้พร้อมกันทั้งฝั่งต้นทางและ
ปลายทาง แลว้รีโมทเข้าไปทั้ง 2 ฝั่ง 
รอดําเนินการ จะทําให้ดําเนินการ
ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องรอออกจาก
หน้าต่างโปรแกรมหน่ึงเพ่ือไปเข้าอีก
โปรแกรมหน่ึง 

จะต้องรีโมทไปทําปลายทางก่อน
เสมอ กล่าวคือ เมื่ออยู่ภายใน มจร 
จ.พระนครศรีอยุธยา ให้รีโมท 
ไปทําที่ Router ของวัดมหาธาตุ
ก่อน หรืออยู่ภายในวัดมหาธาตุ  
ให้รีโมทไปทําที่ Router ของ มจร  
จ.พระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากการทํา
ที่ต้นทางก่อน จะทําให้สญัญาณหลุด 
และไม่สามารถรีโมทไปทําที่
ปลายทางต่อได้ 

4. กรณี err-disable 
storm 

ตรวจสอบค่า broadcast level 
และ multicast level ทีกํ่าหนดไว้
ปัจจุบัน แล้วเพ่ิมค่าอีกไม่เกินครั้งละ 
20% 

ให้ระมัดระวังการเพ่ิมค่า storm-
control broadcast level และ 
storm-control multicast level 
จะต้องไม่สูงเกินไป เพราะจะทําให้ 
Core Switch ไม่ปิดพอร์ตดังกล่าว
หากเกิดปัญหาขึ้น 

5. การปิด-เปิดพอร์ตที่
เช่ือมต่อไปยังอาคาร
ต่าง ๆ 

กรณีเร่งด่วนหรือจําเป็น จนไม่
สามารถรีโมทเข้าไปทําที่ Core 
Switch ได้ ใหถ้อดสาย Fiber 
Patch Cord ที่ Core Switch 
โดยตรง 

ต้องทําที่ Core Switch อาคาร
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นต้นทาง ห้าม
รีโมทไปทําที่อาคารปลายทาง 
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ที่ เหตุการณ์/กรณี เทคนิควิธีการ ข้อควรระวัง 

เพราะถ้ามีการปิดพอร์ตแล้ว จะไม่
สามารถรีโมทไปปลายทางได้ 

6. การปิด-เปิดพอร์ตที่
เช่ือมต่อไปยังอาคารที่
มีเส้นทางสํารอง 

ให้ปิด-เปิดพอร์ตที่ Core Switch 
อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งเป็นต้นทาง และปิด-
เปิดพอร์ตเส้นทางสํารองด้วย เช่น 
อาคารเรียนรวมเช่ือมต่อกับอาคาร 
92 ปี ปัญญานันทะ ให้ปิด-เปิด
พอร์ตที่ Core Switch ของอาคาร 
92 ปี ปัญญานันทะ โดยปิดพอร์ตที่
เช่ือมต่อไปอาคารเรียนรวม เป็นต้น 

ต้องตรวจสอบพอร์ตที่จะปิด-เปิดให้
แน่ใจ ระวังจะสับสนระหว่างพอร์ตที่
เป็นเส้นทางหลัก โดยตรวจดูจาก 
description ของพอร์ต 

7. การพิมพ์คําสั่งใน
อุปกรณ์ของ Cisco 

พิมพ์อักษรเพียงตัวเดียว สองตัว 
หรือหลายตัวได้ เป็นลักษณะคําย่อ 
ตราบเท่าที่คําน้ันไม่ซ้ํากับคําอ่ืนใน
โหมดเดียวกัน เช่น sh แทนคาํว่า 
show ใน global configuration 
mode, conf t แทนคําว่า 
configure terminal เป็นต้น และ
สามารถพิมพ์อักษรเพียงตัวเดียว 
สองตัว หรือหลายตัว แล้วกดปุ่ม 
Tab บนแป้นพิมพ์ เพ่ือเติมคําสั่งให้
เต็มได้ และเป็นการเพ่ิมความม่ันใจ
ว่าจะไม่พิมพ์คําสั่งผิด 

ก่อนกด Enter เพ่ือให้คําสั่งทาํงาน 
จะต้องตรวจทานคําสั่งอีกรอบ  
เพ่ือป้องกันการพิมพ์คําสั่งผิด 

8. ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
คําสั่งในอุปกรณ์ของ 
Cisco 

พิมพ์คําสั่งแล้วตามด้วยเครื่องหมาย
คําถาม “?” จะแสดงคําสั่งที่เป็นไป
ได้ขณะนั้น เช่น show ? 

ระวังอย่าสับสนกับคําสั่งใน
ระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งพิมพ์
คําสั่งแล้วตามด้วยเครื่องหมาย  
“/?” จะให้ผลลัพธ์ลักษณะเดียวกัน 

9. คําสั่งที่เคยใช้งานแล้ว สามารถกดปุ่มลูกศร (Arrow key) 
โดยกดปุ่นลูกศรขึ้นหรือลง 
บนแป้นพิมพ์เพ่ือเรียกคําสั่งเดิม
ออกมาใช้ใหม่ หรือเรียกคําสั่งเดิมมา
แก้ไขและเพ่ิมเติมคําสั่งได้ 

 

10. การใช้งาน VPN  เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อจํากัดเรื่องความ
ปลอดภัยและการอนุญาตหรือไม่
อนุญาตบาง Protocol ในเครือข่าย
สาธารณะ (Public Network) เมื่อ
อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้
เช่ือมต่อ VPN ก่อนการใช้งาน 

ต้องยกเลิกการเช่ือมต่อ VPN ทันที 
หลังการใช้งานที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัย มิเช่นน้ัน จะเป็นการ
ใช้งานระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยโดยไม่จําเป็น 
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 จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี (25560-2562) พบว่าปัญหาวงจรเช่า 40M เครือข่ายระหว่าง มจร  
จ.พระนครศรีอยุธยา และ วัดมหาธาตุ ขัดข้องน้ัน ทุกคร้ังเกิดจากปัจจัยภายนอก กล่าวคือเป็นปัญหาจาก TOT 
ผู้ให้บริการวงจรเช่า ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องลดผลกระทบโดยการสลับวงจรจาก 
40M ไปใช้งานวงจร 1G ของ UniNet แทน ซึ่งการสลับวงจร มีทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบดําเนินการเองโดย
บุคคล ในคู่มือน้ี ได้กล่าวไว้เฉพาะดําเนินการเองโดยบุคคล เน่ืองจากแบบอัตโนมัติ ไม่ได้ติดต้ังไว้ใช้งาน สาเหตุ
เน่ืองจากแบบอัตโนมัติ สูญเสียทรัพยากรในการตรวจสอบระบบตลอดเวลา โดยที่โอกาสปัญหาจะเกิดขึ้นเฉลี่ย
เ พี ย ง ปี ล ะ  3 - 4  ค รั้ ง  เ ท่ า น้ั น  และสภ าพแวดล้ อ มขอ ง ร ะบบ ก็ ไ ม่ เ ห ม า ะ กับแบบ อั ต โนมั ติ   
ด้วยปัจจัยหลักคือ วงจร 1G ของ UniNet เป็นระบบเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) ส่วนวงจรเช่า 
40M เครือข่ายระหว่าง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดมหาธาตุ เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล (Private 
Network) มีข้อจํากัดเรื่องความปลอดภัยและการอนุญาตหรือไม่อนุญาตบาง Protocol  
 เพ่ือแก้ปัญหาข้อจํากัดเร่ืองความปลอดภัยและการอนุญาตหรือไม่อนุญาตบาง Protocol ในเครือข่าย
สาธารณะ (Public Network) ผู้จัดทําคู่มือเล่มน้ี ได้นํารูปแบบการใช้งานของ VPN มาประยุกต์ใช้งานบางส่วนแล้ว 
และอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์การใช้งานในรูปแบบอัตโนมัติ 
 หากระบบอินเทอร์เน็ตของ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่สามารถใช้งานได้ และมีความจําเป็นเร่งด่วน
ในการใ ช้ งาน  ให้ แจ้ งผู้ ใ ช้ งานที่ มี ความจํ า เ ป็น เร่ ง ด่วน  เ ช่ือม ต่อ  VPN ไป ยัง  มจร  วัดมหาธา ตุ   
ที่ vpn1.mcu.ac.th ซึ่งจะเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายวงจรเช่า 40M ระหว่าง มจร จ .พระนครศรีอยุธยา  
และวัดมหาธาตุ เพ่ือใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเส้นทางวัดมหาธาตุ แต่จะต้องแจ้งกับผู้ใช้งานท่ีมีความจําเป็น
เร่งด่วนเท่าน้ัน เน่ืองจากความเร็วของระบบเครือข่ายระหว่าง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดมหาธาตุ  
มีจํากัดเพียง 40 Mbps เท่าน้ัน 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

 
 คู่มือเล่มน้ี ผู้จัดทําได้ใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์และประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา และได้รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ในบทน้ี เป็นบทท่ีว่าด้วยปัญหาอุปสรรคและแนวทาง 
แก้ไขและการพัฒนา ซึ่งผู้จัดทําได้รวบรวมและกลั่นกรองจากประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงาน  
และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เก่ียวข้องหลาย ๆ ฝ่าย รวมทั้งเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา โดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 2) ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
โดยจะอธิบายดังต่อไปน้ี 
 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

1.1 ปัญหาด้านงบประมาณ 
 งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ และไม่ต่อเน่ือง ส่งผลให้การจัดหาอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไม่เพียงพอ  
ไม่ต่อเน่ือง และไม่เหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างล่าช้า 
 
 1.2 ปัญหาด้านกฎหมาย 
 ไม่มีระเบียบข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ที่ประกาศใช้โดยมหาวิทยาลัย ส่งผลให้
การป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดหรือการกระทําที่ไม่สมควร ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาพิเศษที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ไม่อาจใช้
ระเบียบข้อบังคับทั่วไปได้ 
 
 1.3 ปัญหาด้านบุคลากร 

1.3.1 ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของมหาวิทยาลัย ต้ังอยู่ที่ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตําบลลําไทร 
อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเป็น 2 แห่ง มีระยะทางห่างกันประมาณ 70 กิโลเมตร แต่ละแห่ง
มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แห่งละประมาณ 30 เครื่อง รับผิดชอบดูแลทั้ง 2 แห่ง โดยบุคลากรเพียง 1 คน 
คือผู้จัดทําคู่มือเล่มน้ี ส่งผลให้การดูแลไม่ทั่วถึง และการแก้ปัญหาเก่ียวกับระบบเครือข่ายหรือปัญหาเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยตรง ไม่สามารถดําเนินการได้ทันที เน่ืองจากการเดินทางระหว่าง 2 แห่งน้ี ต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

1.3.2 การดูแลระบบเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่
พ่ึงพาตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะมากเกินไป เ ช่น ต้องมีที่ พักอาศัยใกล้ที่ทํางาน เ ป็นพระภิกษ ุ
หรือมีสถานภาพโสดและไม่มีครอบครัว พร้อมแก้ปัญหาระบบได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นต้น หากเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานได้ 

1.3.3 การปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางหลากหลายสาขา หรือความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาระบบบริการเว็บโฮสต้ิง (Web Hosting) สําหรับบริการเว็บไซต์ส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้ังอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ต้องอาศัยผู้ เ ช่ียวชาญด้านระบบเครือข่าย 
ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ผู้เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูล และผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรมประยุกต์ ร่วมกัน
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วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ แต่ปัจจุบันผู้จัดทําเป็นผู้ดําเนินการด้วยตนเองทั้งหมด โดยมีบุคลากรใน
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ช่วยในบางกรณีเท่าน้ัน 

1.3.4 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
มีความหลากหลายด้านอายุ สถานภาพ การศึกษา และภาษา ด้านอายุบางท่านมีอายุมาก 80-90 ปี  
ด้านสถานภาพ มีทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี บาทหลวง และคฤหัสถ์ ด้านการศึกษา มีต้ังแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงปริญญาเอก ด้านภาษา มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ 
เป็นอุปสรรคต่อการดูแลหรือแนะนําการใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล บางรายก่อปัญหาต่อระบบ
เครือข่ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น นํา Access Point ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้งานในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 
 1.4 ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.4.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีระบบเครือข่าย 
ที่เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เพียง 1 วงจร คือวงจรท่ีให้บริการโดยสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) เมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับวงจรดังกล่าว จะไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
รวมทั้งไม่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศแก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคหรือประชาชนทั่วไปได้ 

1.4.2 ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
มีความเร็วตํ่าเพียง 1 Gbps ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะระบบเครือข่ายระหว่างอาคาร ส่งผลให้เกิด
ปัญหาคอขวดของระบบเครือข่าย 
 
 1.5 ปัญหาจากปัจจัยภายนอก 

1.5.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหา 
ไฟฟ้าดับบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 และอาจต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 ผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา ที่มีแนวก่อสร้างผ่านหน้ามหาวิทยาลัย
และบริเวณโดยรอบ 

1.5.2 สายใยแก้วนําแสงของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ TOT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
วงจรเช่าแก่มหาวิทยาลัย ขาดบ่อย โดยเฉพาะต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 และอาจต่อเน่ืองไปจนถึงปี  
พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา ที่ต้องย้าย
แนวสายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะก่อสร้างเป็นเหตุให้สายสื่อสาร
ขาดหรือได้รับความเสียหาย 
 
2. ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
 
 2.1 ด้านงบประมาณ 

ปัญหาด้านงบประมาณ เป็นปัญหานอกเหนือการควบคุมของผู้ปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นแต่เพียงผู้เสนอความเห็นหรือให้รายละเอียดในงานที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน ไม่ได้มีอํานาจในการ
พิจารณา ในเรื่องน้ี จึงควรมีแนวทางในการแก้ไขทั้ง 3 ระดับ  คือ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย ควรจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ โดยใช้
สัดส่วนต่องบประมาณทั้งหมด และอ้างอิงกับกลุ่มสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ที่อยู่ในระดับ
เดียวกัน 

2. ระดับส่วนงาน ได้แก่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรวางแผนงบประมาณระยะสั้น และระยะยาวให้เหมาะสม มีลักษณะยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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แผนงบประมาณได้เมื่อจําเป็น เช่น ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย หรือได้รับงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ และควรมีช่องทางในการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม เช่น มีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอความอุปถัมภ์เงินทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

3. ระดับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บุคลากรในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรมีรายละเอียดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอและทันสมัย พร้อมให้รายละเอียดหรือช้ีแจง
ต่อผู้บริหารตลอดเวลา เน่ืองจากเทคโนโลยีปัจจุบันก้าวหน้ารวดเร็ว และกระบวนการด้านงบประมาณ 
ใช้เวลานาน ข้อมูลที่ล้าสมัย อาจส่งผลต่อการวางแผนงบประมาณและกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 2.2 ด้านกฎหมาย 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นส่วนงานหลัก
ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังคณะทํางานศึกษาวิเคราะห์ 
และร่างระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประกาศใช้เป็นระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 2.3 ด้านบุคลากร 

2.3.1 เน่ืองจากศูนย์ข้อมูล (Data Center) มี 2 แห่ง และมีระยะทางห่างกันประมาณ 70 
กิโลเมตร ยากแก่การดูแลโดยบุคลากร 1 คน จึงควรให้มีบุคลากรรับผิดชอบ 1 แห่ง ต่อ 1 คน หรือหาก
บุคลากรไม่เพียงพอ เห็นควรให้รวมศูนย์ข้อมูลทั้ง 2 แห่งเข้าด้วยกัน โดยย้ายศูนย์ข้อมูลจากวัดมหาธาตุ  
ไปรวมกับศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เน่ืองจาก 
มีความพร้อมด้านบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่า 

2.3.2 การที่บุคลากรมีคุณสมบัติบางอย่างที่เอ้ือประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลัย นับว่าเป็น
การดี แต่ถ้าอิงกับคุณสมบัติดังกล่าวมากเกินไป อาจเกิดความเคยชิน หรือเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ที่ต้องมี ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการกําหนดไว้เป็นมาตรฐานสากล 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ จึงควรนําหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
กับบริบทของมหาวิทยาลัย เช่น การทํางานเป็นกะ การจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาทําการหรือวันหยุด  
การว่าจ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น 

2.3.3 การท่ีบุคคลคนเดียวจะรอบรู้ทุกอย่างน้ันเป็นไปได้ยาก ดังน้ัน การปฏิบัติงานท่ีต้อง
อาศัยความรู้เฉพาะทางหลากหลายสาขา จําเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญแต่ละสาขา ร่วมกันวิเคราะห์ ออกแบบ  
และพัฒนางาน หากไม่มีบุคลากรที่เช่ียวชาญแต่ละสาขา หรือมีบางสาขา แต่ไม่ครอบคลุม ควรทําความร่วมมือ
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีความพร้อม หรือขอความอนุเคราะห์จากบุคคลผู้เช่ียวชาญ
แต่ละสาขาเป็นกรณีไป รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาบุคคลภายนอก 

2.3.4 ปัญหาความหลากหลายของผู้ใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยน้ัน เป็นปัญหาที่
แก้ไขได้ยาก แต่ผู้จัดทําเห็นว่าสามารถบรรเทาลงได้ ด้วยการกําหนดมาตรฐานหรือรูปแบบกลางไว้  
ไม่อิงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น ด้านภาษา ควรพัฒนาระบบให้รองรับอย่างน้อยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ด้านอายุ ควรพัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของบุคคล
ทุกวัย ด้านการศึกษา ควรพัฒนาระบบให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ เป็นต้น 
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 2.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.4.1 การที่มีระบบเครือข่ายที่เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพียง 1 วงจรน้ัน ถือเป็น 
ความเสี่ยง ควรมีอย่างน้อย 2 วงจร ที่สามารถใช้งานคู่ขนานกันได้ และเป็นวงจรสํารองซึ่งกันและกันในกรณี
วงจรใดวงจรหน่ึงขัดข้อง ตามความเห็นของผู้จัดทํา ควรเช่าใช้วงจรจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว
อย่างน้อย 100 Mbps อีก 1 วงจร และแนวสายสื่อสารก่อนเข้าถึงมหาวิทยาลัย ไม่ควรอยู่ในเส้นทางเดียวกัน
กับวงจรเดิม เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหากรณีเกิดเหตุกับสายสื่อสาร เช่น ไฟไหม้ รถชนเสาไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโดยปกติ
จะก่อความเสียหายต่อสายสื่อสารทุกเส้นที่พาดผ่านบริเวณเดียกัน 

2.4.2 ปัญหาของระบบเครือข่ายที่มีความเร็วไม่เพียงพอน้ัน ผู้จัดทําเห็นว่าควรปรับเพ่ิม
ความเร็วของเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบเครือข่ายภายในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบ
เครือข่ายระหว่างอาคาร ซึ่งต้องรองรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จํานวนมาก โดยเพ่ิมเป็น 10 Gbps ซึ่งใช้
งบประมาณเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากปรับเปลี่ยนเพียงอุปกรณ์เครือข่ายบางรายการเท่าน้ัน สายใยแก้วนําแสงที่
ติดต้ังอยู่เดิมสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนใด ๆ 
 
 2.5 ปัจจัยภายนอก 

2.5.1 ปัญหาไฟฟ้าดับ เป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม แต่สามารถ
บรรเทาหรือลดผลกระทบลงได้ จากสถิติที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าดับสูงสุดไม่เกิน 24 ช่ัวโมง (ไม่นับรวมกรณีมหา
อุทกภัย ปี พ.ศ. 2554) เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้งานสําหรับระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ภายในห้อง 
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ผู้จัดทําเห็นว่าควรมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่สามารถจ่ายไฟฟ้า 
ให้เพียงพอกับอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์ข้อมูล 

2.5.2 ปัญหาสายใยแก้วนําแสงขาด เป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม 
ผู้จัดทําเห็นว่า หากมีวงจรมากกว่า 1 วงจรแล้ว ปัญหาข้อน้ีจะหมดไป จึงควรมุ่งประเด็นไปในการเพ่ิมวงจรอีก 
อย่างน้อย 1 วงจร อีกประการหน่ึง ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบัน เป็นผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง 
ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2564 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว ปัญหาก็จะลดลง 
 
 2.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําลังพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการรับแจ้งและให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นแบบรวมศูนย์ รวมทุกช่องทางรับแจ้ง
จากผู้ ใ ช้งานไว้ด้วยกัน เช่น งานให้บริการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ งานให้บริการห้องคอมพิวเตอร์  
งานให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ งานให้บริการเว็บไซต์ งานให้บริการระบบเครือข่าย เป็นต้น 
และการติดตามงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แต่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานรูปแบบ
ดังกล่าว ส่งผลให้การแก้ปัญหาระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา ในส่วนของการรับแจ้งจากผู้ใช้งาน ยังคงใช้รูปแบบเดิม ได้แก่ บันทึกข้อความ, แจ้งด้วย
วาจา, โทรศัพท์, line, facebook และ e-mail 

ผู้จัดทําเห็นว่า ควรเร่งการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการรับแจ้งและให้บริการงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเป็นแบบรวมศูนย์ รวมทุกช่องทางรับแจ้งจากผู้ใช้งานไว้ด้วยกัน ให้เสร็จโดยเร็ว 
เป็นไปตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดี เช่น ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
และใช้งานภายในมหาวิทยาลัย โดยอาจเริ่มต้นเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วจึงขยายไปยังส่วนภูมิภาค 
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ประวัติผูเ้ขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นายศรี แก้วงาม 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน 3 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการศึกษา 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 2. เทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 3. พุทธศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 4. ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คอมพิวเตอร์) 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สถานที่ทํางาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 79 หมู่ 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 
 
ผลงาน 1.  คู่มือการใช้งาน VPN สําหรับ Windows XP, 7, 10 
 2.  คู่มืออัพโหลดภาพ gallery.mcu.ac.th 
 3.  คู่มือใช้งานเซิร์ฟเวอร์ sharefile 
 4.  คู่มือใช้งานเซิร์ฟเวอร์ picture 
 5. คู่มือระบบแสดงตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์ม บค.64 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 2 
ใบปริญญาบัตร 
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ภาคผนวก 3 
หลักฐานการศึกษาและอบรม 
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