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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และข้อควรปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27002:2013 ข้อที่ 7 ความ
มั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security) ข้อย่อย
ท่ี 7.2.4 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance) อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ต้องได้รับการ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานมีความพร้อมใช้และใช้งานได้อย่างถูกต้อง (ภาคผนวก ก) 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มีภารกิจหลักในการก าหนดแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 
2563) ทางหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ทุกปีเพื่อใช้ในการจัดท าโครงการ
ดแูลบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งภายในคณะแพทยศาสตร์ท้ังหมด 

 ในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ได้แก่ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก อุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับอาคาร อุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ท่ีเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย อุปกรณ์
เครือข่ายท่ีให้บริการตลอดเวลามีความเสี่ยงต่อการช ารุดเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นการซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา
อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ช่วยท าให้การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ช้าลง เป็น
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในเชิงป้องกัน ก่อนท่ีอุปกรณ์จะช ารุดหรือเสียหาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
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บ ารุงเมื่อเกิดการช ารุด และลดความถี่ของการขัดข้องที่เกิดขึ้น เพ่ือการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการ ท่ีมีคุณภาพ
และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

 1.2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริการด้านระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีก าหนดระยะเวลาการให้บริการท่ีชัดเจน และยกระดับการให้บริการของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 1.2.3 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ัง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.3.1 อุปกรณ์เครือข่ายมีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแบบ
ตลอดเวลา            
 1.3.2  ลดการเสือ่มสภาพและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครือข่าย   
 1.3.3 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ ท่ีจะด าเนินงานต่อไปอย่างเป็นมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

1.4 ขอบเขต 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการส ารวจ การจัดท าแผนการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ การตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การประเมินสภาพการใช้งานอุปกรณ์และการสรุป
และรายงานผลการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครือข่าย ของผู้ดูแลระบบหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
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มอบหมายในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครือข่ายท่ีให้บริการภายในคณะแพทยศาสตร์ ท่ีต้อง
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครือข่ายประจ าปีหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.5 ค ำจ ำกัดควำม 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อุปกรณ์เครือข่าย หมายถึง อุปกรณ์เครือข่ายท่ีเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย เป็นต้น 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ท้ังในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใด
ระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบใน
การพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง คณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ 

ผู้ประสานงานด้านเทคนิค หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานด้านการให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบหมายให้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์ 

SLA (Service Level Agreement) หมายถึง ข้อตกลงเพื่อรับประกันการบริการระหว่างผู้
ให้บริการกับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าเจ้าหน้าท่ีจะสามารถให้บริการได้ตาม
ระยะเวลาแต่ละกระบวนงานท่ีก าหนดไว้ ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้



                                                                                               

บทที่ 2 

โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชปรารถในพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลท่ี 8) ด้วยมีพระราชประสงค์ให้
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือประชาชน  

เพื่อสนองพระราชปรารภดังกล่าว รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้อนุมัติงบประมาณจ านวนหนึ่งให้
ขยายการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แห่งท่ี 2 จึงได้ก่อก าเนิดขึ้นโดยใช้สถานท่ีของ “ 
โรงพยาบาล ” สภากาชาดไทย ได้มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ในวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2490 และ
เปิดเรียนวันแรกในวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490 

  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โอนมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
เปลี่ยนชื่อเป็น “ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ ตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2510 
เป็นต้นมา 

ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งหน่วยงานภายในให้สอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ดังนี้ 

1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

2. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

3. ภาควิชาจักษุวิทยา 

4. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

5. ภาควิชาจุลชีววิทยา 

6. ภาควิชาชีวเคมี 

7. ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
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8. ภาควิชาปรสิตวิทยา 

9. ภาควิชาพยาธิวิทยา 

10. ภาควิชาเภสัชวิทยา 

11. ภาควิชารังสีวิทยา 

12. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

13. ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร 

14. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

15. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

16. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

17. ภาควิชาสรีรวิทยา 

18. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

19. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

20. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

21. ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

22. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

23. ฝ่ายบริหาร 

24. ฝ่ายวิชาการ 

ท้ังนี้ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ เมื่อกลางปี 2561 โดยแบ่ง
หน่วยงานให้ถูกต้องและเหมาะสมตามสายงานการบังคับบัญชา โดยยังคงมี 21 ภาควิชาเหมือนเดิม 
และเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายในของฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการซึ่งในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะโครงสร้าง
ของฝ่ายบริหาร (จากหนังสือรายงานประจ าปี พ.ศ.2560 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ ผังโครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560) 
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โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 
 ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มีโครงสร้างของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการปฏิบัติงาน และภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน ดังนี้ 

 

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายนวตักรรม
การศกึษาและสารสนเทศ 
ผชค.ฝ่ายนวตักรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผชค.ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
บณัฑิตศกึษา ผชค.ฝ่าย

บณัฑิตฯ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสติ ผชค.กิจการนิสติ

รองคณบดีฝ่ายวิรชักิจ 
ผชค.วิรชักิจ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั ผชค.
ฝ่ายวิจยั

ส านกับริหาร
วิชาการสขุภาพโลก

22 ภาควิชา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

ภาควิชาจกัษุวิทยา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจลุชีววิทยา

ภาควิชาชีวเคมี

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

ภาควิชาปรสติวิทยา

ภาควิชาพยาธิวิทยา

ภาควิชาเภสชัวิทยา

ภาควิชารงัสวีิทยา

ภาควิชาวิสญัญีวิทยา

ภาควิชาเวชศาสตรช์นัสตูร

ภาควิชาเวชศาสตรป์้องกนัและสงัคม

ภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู

ภาควิชาศลัยศาสตร์

ภาควิชาสรรีวิทยา

ภาควิชาสติูศาสตรน์รเีวชวิทยา

ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยา

ภาควิชาออรโ์ธปิดิกส์

ภาควิชาอายรุศาสตร์

ภาควิชาเวชศาสตรฉ์กุเฉิน

คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ (ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ) 

งานนวัตกรรมและ
สารสนเทศและห้องสมุด 

-ศนูยเ์ทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร ์

    -หน่วยธุรการ 

    -หน่วยบริการ

โสตทศันปูกรณ ์

    -หน่วยสื่อประสม 

    -หน่วยสื่อสิ่งพิมพ ์

    -หน่วยสื่อสิ่งประดิษฐ์ทาง

การแพทย ์

-ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ศนูยพ์ฒันาสื่อคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา 

-ศนูยฝึ์กทกัษะการแพทย์

เสมือนจริง 

    -หอสมดุคณะ

แพทยศาสตร ์

    -หน่วยบริหารและธุรการ 

    -หน่วยจดัหาและวิเคราะห์

หมวดหมูห่นงัสือ 

    -หน่วยวรสารและบริการ   

สารสนเทศ 

    -หน่วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    -หน่วยหอประวติั 

 

งานบริหาร
การศึกษา 

-หน่วยงานบริหาร

วิชาการ 

-หน่วยงาน

การศึกษาขัน้

ปริญญาตรี 

-หน่วยงานทะเบียน

และประมวลผล 

-หน่วยงาน

แพทยศาสตรศ์ึกษา 

-หน่วยงานหลกัสตูร

แพทยศาสตร์

บณัฑิต ภาคบณัฑิต

(หลกัสตูร

นานาชาติ) 

 

งาน
บัณฑิตศึกษา 

-หน่วยบริหาร

บณัฑิต 

-หน่วยวิชาการ

บณัฑิต 

 

งาน
กิจการ
นิสิต 

 

งานบริหารและ
ส่งเสริมการวิจัย 

-หน่วยบริหารการวิจยั 

-ศนูยค์วามเป็นเลิศ

ทางดา้นชีวสถิติ 

-งานจริยธรรมการวิจยั 

คน, สตัว ์และ IBC 

-หน่วยหอ้งปฏิบติัการ

วิจยักลาง 

-Animal Facllity 

-ศนูยว์ิจยัมหาจกัรีสิรินธร 

ในพระราชปูถมัภ ์

(CRC) 
-หน่วยงานวารสาร 

-ศนูยป์ฏิบติัการวิจยั 

 

 

 

งานวิรัช
กิจ 

 

-MDCU 

Intern

ational 

Village 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration chart)  
 ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มีโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
และภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน ดังนี้ 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

                       

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศเป็น
ผู้บังคับบัญชาการด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม
การศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้ก ากับดูแลและ ติดตามการด าเนินงานและมีผู้อ านวนการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลในระดับนโยบาย 

  

 

 

 

รองคณบดีฝ่ำยนวัตกรรมกำรศึกษำและสำรสนเทศ       

รศ.นพ.วันล่ำ กุลวิชิต 

 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยนวัตกรรมกำรศึกษำและสำรสนเทศ 

1. ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต 

2. รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์  
3. ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลำภ    
4. อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน 

 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

รศ.นพ.วันล่ำ กุลวิชิต 

หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นำยกิตติพล อวัยวำนนท์ 
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 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity chart) 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มีโครงสร้างการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

   

 

 

         

 โครงศร้างการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนบุคลากร รวมท้ังสิ้น 9 
ท่าน ประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 9 ท่าน ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

นายกิตติพล อวัยวานนท์

ฝ่ำยโครงศร้ำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ 
(คอมพิวเตอร์) P7 รัชกฤต  

บวรวัฒนากร

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ 
(คอมพิวเตอร์) P7 สุทิน ทา

ค าห่อ

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ 
(คอมพิวเตอร์) P7รุ่งธวัช  

สุวรรณปรีชา

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบ 
(คอมพิวเตอร์) P7 อานนท์  

หาญค าภา

ฝ่ำยบริหำรงำนศูนย์

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน P7 
วิโรจน์  วิทยานารถไพศาล

เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 
P7 วสัน  นนทศิริ

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน P8 
ชวิศา  ชัยประภา

เจ้าหน้าท่ีส านักงานท่ัวไป 
P8 เมธาสิทธ์  ศรีอินทร์
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จ ำนวนบุคลำกรของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลุ่มงำน ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
1. งานโครงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. นายกิตติพล อวัยวานนท์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นายสุทิน ทาค าห่อ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
3. นายรัชกฤต  บวรวัฒนากร เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
4. นายรุ่งธวัช สุวรรณปรีชา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
5. นายอานนท์  หาญค าภา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 

2. งานบริหารงานศูนย์ 6. นายวิโรจน์  วิทยานารถ
ไพศาล 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน P7 

7. วศัน  นนทศิริ เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 
8. ชวิศา ชัยประภา เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  
9. เมธาสิทธิ์  ศรีอินทร์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

  
 2.1.4 ภำระหน้ำที่ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  1. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยให้ะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        2. จัดหาและบริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อเอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน 
การวิจัยการบริหารและ การบริการของบุคลากรและ ส่วนงานต่างๆ 

        3. สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สารสนเทศและ การสื่อสารพร้อมท้ังให้บริการด้านการ
รับส่งข่าวสารการติดตั้ง การตรวจซ่อม การบ ารุงรักษาเครื่องมือและ อุปกรณ์สารสนเทศและการ
สื่อสารให้แก่คณาจารย์ นิสิต และภาควิชาต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ 
        4. ก าหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบ การส ารวจ การจัดเก็บ การประมวล 
การใช้ประโยชน์และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ บริการสื่อสารของภาควิชาและ หน่วยงาน
ในสังกดัคณะแพทยศาสตร์ 
        5. ดูแลและบริหารจัดการระบบต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ ในด้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

        6. ดูแลระบบระบบเครือข่ายและ ให้บริการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
รองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย 
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        7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อต ำแหน่ง 

 1) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสายงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
(ระดับปฏิบัติการ) ระบุบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสายงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ระดับ
ปฏิบัติการ) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1.1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

    (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่ง
ส าเร็จรูป เพื่ออ านวยความสะดวกแก่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในความรับผิดชอบด าเนินไป
ได้อย่างราบร่ืนและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

    (2) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่ง และคู่มือค าอธิบาย
ชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานท่ีได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไข
ข้อผิดพลาดของค าสั่ ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

     (3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและ
แก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2) ด้ำนกำรวำงแผน 

วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 



11 

 

1.3) ด้ำนกำรประสำนงำน 

       (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว ้

       (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.4) ด้ำนกำรบริกำร 

       (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมท้ังตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

       (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 

 

    2) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ นำยรัชกฤต  บวรวัฒนำกร ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์ระบบ(คอมพิวเตอร์) ระดับปฏิบัติกำร (P7) ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

1. ดูแลรักษาควบคุมตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณท้ังแบบท่ัวไปและแบบไร้สาย ซึ่ง
รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกระจายสัญญาณในรูปแบบต่างๆ และระบบบริหาร
จัดการเครือข่ายส่วนกลาง 

2. ป้องกันการโจมตีของระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Network Security 
3. ดูแลรักษา เครือข่าย LAN และ WAN ท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบภายในคณะ

ท้ังหมด 
4. ควบคุมและติดตั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงโดยอาศัยระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 
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5. จัดท าร่างและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียด 
(Terms of Reference) ของอุปกรณ์ด้านเครือข่ายและบริการด้านระบบต่างๆ 

6. ตรวจเช็คสภาพ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท้ังหมดภายในศูนย์และจัดท าหนังสือสัญญาด้านการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์สินค้า
และผลิตภัณฑ์ Maintenance Approved (MA) 

7. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้ งงบประมาณ เพื่อจัดท า
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 

8. งานบริการการให้ค าปรึกษา , การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งานบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เครือข่าย 

9. ให้บริการให้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาแก่
ผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

10. งานในการดูแลเว็บไซด์ของศูนย์ฯ 

จากภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

     บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน 

3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเชิงป้องกัน ต้องเป็นผู้รอบรู้
ในงานท่ีพึงปฏิบัติ ท้ังในวิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหน้าท่ีต้องศึกษา
ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครือข่าย ดังนี้ 

3.1.1 แนวคิดกำรบ ำรุงรักษำ  

การบ ารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีกระท าต่อเครื่องจักรเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือรักษาหรือป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหาย โดยให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้
ตลอดเวลา ช่วยลดการเสื่อมสภาพและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาให้น้อยท่ีสุด 

ประวัติควำมเป็นมำของกำรบ ำรุงรักษำ  

ยุคท่ี 1 (ก่อนปี พ.ศ. 2493) เป็นยุคท่ีนิยมท าการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์หลังจากเกิด
เหตุขัดข้องแล้ว ไม่มีการวางแผนการป้องกันการช ารุดเสียหายของอุปกรณ์ไว้ก่อน เมื่อเกิดขัดข้อง 
ช ารุดเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการท างานหรือกระบวนการผลิตไม่สามารถใช้งานได้แล้วจึงท าการ
ซ่อมแซม 

ยุคท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2493-2503) เป็นยุคท่ีได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาโดยมุ่งเน้นการ
ป้องกัน (preventive maintenance) มาใช้ เพื่อวางแผนป้องกันอุปกรณ์เกิดการช ารุด การท างาน
หรือกระบวนการผลิตสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

ยุคท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2503 – 2513) เป็นยุคท่ีได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาทวีผลให้
ความส าคัญในขั้นตอนของการออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
โดยค านึงถึงความยากง่ายของการบ ารุงรักษาและน าหลักการด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ร่วมด้วย 
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ยุคท่ี 4 (หลังปี พ.ศ. 2513-ปัจจุบัน) เป็นยุคท่ีได้น าเอาแนวคิดของทุกยุคเข้ามาประกอบ
ด้วยกัน โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในงานบ ารุงรักษา ไม่ได้เป็นงานเฉพาะฝ่ายบ ารุงรักษาเท่านั้น เป็น
ลักษณะของการบ ารุงรักษาโดยมุ่งเน้นการป้องกัน (preventive maintenance) การเกิดปัญหาเป็น
หลัก เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น 

ประเภทของกำรบ ำรุงรักษำ 

1.Breakdown maintenance (กำรซ่อมบ ำรุงโดยกำรซ่อมแซมส่วนที่เสีย)  

การบ ารุงรักษาวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นแนวคิดในงานการบ ารุงรักษา ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ในต าราบางเล่มให้
นิยามวิธีการบ ารุงรักษาแบบนี้ว่า “ ด าเนินการโดยไร้การบ ารุงรักษา”  เพราะในความเป็นจริงฝ่าย
ซ่อมบ ารุงจะไม่ต้องปฏิบัติงานใด ๆ เลยจนกว่าจะมีรายงานว่าเครื่องจักรช ารุด ใช้งานต่อไปไม่ได้   
อย่างไรก็ตามการบ ารุงรักษาประเภทนี้ก็ยังคงมีใช้ในบางสถานการณ์ เช่น ในอาคารท่ีไม่สลับซับซ้อน 
หรือมีอุปกรณ์อะไหล่ทดแทนพร้อมอยู่เสมอ  หรือสามารถสั่งซื้อได้อย่างทันทีทันใด โดยท่ีค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจากการบ ารุงรักษาประเภทนี้ ควรน้อยกว่าการประยุกต์ใช้วิธีการบ ารุงรักษาแบบอื่น  เช่น การ
บ ารุงรักษาหลอดไฟฟ้าท่ีปล่อยท้ิงไว้จนหลอดขาด   หรือก็อกน้ าประปาช ารุด   

2.Planned/ Preventive maintenance (กำรบ ำรุงรักษำตำมแผน)  

เพื่อเป็นการลบล้างข้อบกพร่องในการบ ารุงรักษาเมื่อช ารุด จึงได้มีการพัฒนางานทางด้านการ
บ ารุงรักษาตามแผนขึ้นมา  กล่าวโดยย่อก็คือ การบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดขึ้นโดยอาจจะได้มาจากประสบการณ์หรือจากคู่มือการใช้งานของระบบและอุปกรณ์นั้น ๆ 
อย่างไรก็ตามการช ารุดของอาคารและอุปกรณ์โดยไม่คาดฝันก็ไม่สามารถขจัดออกไปได้   เพราะว่า
ในทางสถิติแล้ว การช ารุดของอาคารและอุปกรณ์ไม่ได้เป็นการกระจายตัวแบบสม่ าเสมอ หรือมี
รูปแบบท่ีแน่นอน  ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะ เลือกช่วงการบ ารุงรักษาตามแผนท่ีเหมาะสม และในบาง
กรณีถึงแม้ว่าได้ปฏิบัติการบ ารรุงรักษาตามแผนแล้วก็ตาม  ก็ยังคงมีโอกาสท่ีจะเกิดการช ารุดของ
เครื่องจักร และอุปกรณ์โดยไม่คาดคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  สรุปได้ว่าการบ ารุงรักษาแบบนี้จะท าให้
เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิตท้ังทางตรงและทางอ้อม  ตัวอย่างการบ ารุงรักษาแบบนี้ได้แก่  การ
ตรวจเช็คระดับน้ ามันลิฟท์โดยสารท่ีบริเวณช่องตรวจระดับน้ ามัน การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันตามระยะเวลา
การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนท่ีส าคัญบางชิ้นตามระยะเวลา  ปัญหาหนึ่งท่ีพบเสมอในการท าการบ ารุงรักษา
ตามระยะเวลาคือ ท าการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นโดยไม่จ าเป็น และในบางกรณีอาจจะเป็นการรบกวน
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ชิ้นส่วน ในระบบอื่นโดยไม่จ าเป็นรวมถึงอาจจะมีการประกอบกลับชิ้นส่วนไม่ถูกต้อง ซึ่ งนับว่าเป็น
ผลเสียมากว่าผลดีเสียอีก  ในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาจึงมีวิธีการบ ารุงรักษาแบบใหม่ท่ีเรียกว่า 
Reliability centered maintenance (RCM)  โดยมีการด าเนินการย่อ ๆ ดังนี้   

3.Predictive maintenance (กำรบ ำรุงรักษำโดยกำรคำดคะเน)  

เคร่ืองจักรสมัยใหม่มีกลไกที่ละเอียด และซับซ้อนกว่าเคร่ืองจักรในสมัยก่อน ๆ รวมท้ังเป็นการ
ยากท่ีจะท าการถอดเปลี่ยน หรือท าการตรวจเช็คตามจุดท่ีส าคัญของงานบ ารุงรักษาตามแผน (PM) 
วิธีการในการบ ารุงรักษาโดยการคาดคะเนนับได้ว่าเป็นปรัชญาใหม่ในศาสตร์ของการบ ารุงรักษา
เครื่องจักร  แนวความคิดโดยสรุปก็คือการใช้วิธีการ หรือเทคนิคใหม่ ๆ ของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ 
เช่น อุปกรณ์ในการวัดแรงสั่นสะเทือน  กล้องอินฟาเรด เทอร์โมกราฟฟี่  เป็นต้น โดยพื้นฐานแล้ว
พอท่ีจะจัดแบ่งการบ ารุงรักษาแบบนี้ออกเป็นวิธีย่อย ๆ คือ  Vibration analysis, Oil/wear particle 
analysis, Performance monitoring, Temperature monitoring  

การศึกษาติดตามสภาพเครื่องจักร (Condition monitoring) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการ
ติดตามสุขภาพเครื่องจักร (Machine health monitoring) ก็จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบ ารุงรักษา
แบบคาดคะเน  ความจริงแล้วการท า CM (Condition monitoring) หรือ  MHM (Machine health 
monitoring) ไม่ใช่ของใหม่ เพราะโดยท่ัวไปแล้ว วิศวร หรือผู้ควบคุมเครื่อง ก็ใช้สามัญส านึกในการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอยู่แล้ว  เช่น การใช้สายตาตรวจดูลักษณะท่ัวไป  การใช้จมูกดมกลิ่นไหม้  การ
ใช้หูฟังเสียงท่ีผิดปกติ  และการใช้นิ้วสัมผัส (ความร้อน) เป็นต้น  อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะเป็นลักษณะการประเมินสภาพเครื่องจักรท่ีไม่มีข้อยุติท่ีแน่นอน ท้ังนี้เนื่องจากความไม่
เท่ียงตรงของประสาทสัมผัสของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ดังนั้นการใช้เครื่องมือวัดเชิงปริมาณ
ส าหรับการบ ารุงรักษาแบบคาดคะเนจึงเป็นสิ่งส าคัญ  ท้ังนี้เพราะท าให้ได้ข้อสรุปท่ีไม่มีการบิดเพริ้วได้
ในการปะรเมินสภาพของเครื่องจักร  ดังนั้นความหมายของ Predictive maintenance ก็พอท่ีจะ
สรุปได้ว่า เมื่อสามารถทราบถึงลักษณะของต้นทุนของการช ารุด  จึงพอท่ีจะสามารถจัดเตรียมการ
ล่วงหน้าส าหรับแรงงาน ชิ้นส่วนอะไหล่ และก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีไม่ขัดกับแผนการผลิตหลัก
ได้  ในกรณีท่ีมีการประยุกต์ใช้ Predictive maintenance ท่ีเหมาะสมแล้วผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคือ  
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4.Proactive maintenance (กำรบ ำรุงรักษำแบบป้องกันล่วงหน้ำ) นับเป็นวิธีบ ารุงรักษา
อาคารและเครื่องจักรท่ีค่อนข้างใหม่ต่อวงการ  ท้ังนี้เพราะแนวคิดดังกล่างเพิ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ
ประมาณ ค.ศ. 1985 โดยย่อแล้วงานบ ารุงรักษาแบบนี้จะมุ่งพิจารณารากของปัญหา (Root cause of 
failure) 

 

3.1.2 มำตรฐำนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเชิงป้องกันในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) มาตรฐาน ISO/IEC 27002:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีว่าด้วยข้อควรปฏิบัติในการควบคุม
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Code of Practice for Information Security) 
เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
กล่าวไว้ในข้อย่อยท่ี 7.2.4 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance) อุปกรณ์เครือข่าย
ต่างๆ ต้องได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาและใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง (ภาคผนวก ก) 

2) ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 โดยเริ่มประกาศใช้นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ดูแลระบบมีหน้าท่ีซ่อม
บ ารุงรักษา แก้ไขข้อบกพร่องและจัดท าตารางเวลาแผนบ ารุง เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้ตาม
ปรกติ และในกรณีท่ีต้องหยุดระบบเพื่อซ่อมบ ารุง ผู้ดูและระบบต้องจัดท าแผนและขั้นตอนการซ่อม
บ ารุงรักษาระบบ เสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนด าเนินการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ (ภาคผนวก ข) 

3.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของอุปกรณ ์

  1) สภำวะแวดล้อมทั้งหมดโดยรอบ เช่น ฝุ่นละออง อุณหภูมิท้ังความร้อนและ
ความชื้นโดยรอบ หรือแม่นกระท้ังกระแสไฟฟ้าท่ีผิดปรกติ สามารถจะส่งผลต่อความเสียหายของ
อุปกรณ์ และเพิ่มโอกาสให้อุปกรณ์เครือข่ายเส่ือมสภาพก่อนก าหนดได้ 
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  2.) ช่องโหว่ของระบบปฏิบัติกำร ส าหรับอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถบริหารจัดการได้ 
หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ให้บริการต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจาก
ผู้ประสงค์ร้าย ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานควรปรับปรุงหรืออัพเดตเวอร์ชั่น
ของซอฟต์แวร์อย่างสม่ าเสมอ 

  3.) ผู้ใช้งำน หลายครั้งท่ีเกิดปัญหาจะพบว่า ผู้ใช้งานใช้งานระบบผิดประเภทจนเกิด
ปัญหา เช่น น าอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าติดตั้ง หรือน าโปรแกรมบางชนิดท่ีไม่ได้รับมาตรฐานเข้าเชื่อมต่อ สู้
ระบบคอมพิวเตอร์ 

 3.1.4 อุปกรณ์เครือข่ำยที่ต้องอำศัยกำรบ ำรุงรักษำ 

 อุปกรณ์เครือข่ายท่ีติดตั้งให้บริการแก่ผู้ใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง อุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก อุปกรณ์
จัดการความเร็วบนระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบป้องกันภัยคุมคาม อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจร
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์กระจายปริมาณงานเครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ส าหรับควบคุมและ
ใช้งานสลับสัญญาณ เครื่องควมคุมโทรศัพท์แบบ ip phone  อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย 
อุปกรณ์สลับสัญญาณ เครืองส ารองไฟฟ้า ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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 รำยกำรอุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนภำยใต้ระบบเครือข่ำย 

ล ำดับ ประเภทอุปกรณ์ รุ่น ยื่ห้อ จ ำนวน 
1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server   
  Cisco UCS C220 M3 Rack 

Server UCSC-C220-M3SBE=  
Cisco 1 

  Cisco UCS C220 M3 Rack 
Server UCSC-C220-M3SBE= 

Cisco 1 

  Cisco UCS C22 M3 Rack 
Server  UCSC-C22-M3S 

Cisco 1 

  Dell Power Edge R210 Dell 1 
2 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการ

บุกรุก 
Firewall    

  Palo Alto PA5020 Palo Alto 2 
  Web Application Firewall     
  F5 Web Application 

Firewall  BIG-IP i2800 
F5 WAF 2 

  Adaptive Security 
Appliance 

  

  Cisco ASA 5550 Cisco 1 
  Sourcefive Sourcefive 1 
3 อุปกรณ์จัดการความเร็วบนระบบ

เครือข่าย 
Bandwidth Management   

  Allot and bypass allot 2 
4 อุปกรณ์ระบบป้องกันภัยคุมคาม IPS    
  TippingPoint S5200NX  HPE 2 
5 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจร

คอมพิวเตอร์  
Log Server   

  LT500-Hybrid SRAN Light 1 
6 อุปกรณ์บริหารจัดการ IP Address DHCP/DNS Compliance Box   
  Blue Cat Managenent 

Sever 
Blue Cat  1 

  Blue Cat DHCP Sever Blue Cat 1 
  Blue Cat DHCP Sever Blue Cat 1 
  Blue Cat DNS Sever Blue Cat 1 
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  Blue Cat DHCP Sever Blue Cat 1 
  efficient IP SDS_1100 efficient 1 
7 อุปกรณ์กระจายปริมาณงาน

เครือข่าย 
load balancer   

  F5 Web Application 
Firewall  BIG-IP i2800 

F5 WAF 2 

8 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Vsphere and stotage   
  Blade Chassis HP BLc7000 HPE 1 
  Blade Server HP BL460 HPE 1 
  Storage HP StoreServ 7200 HPE 1 
  HP Storgeworks MSA2000 HPE 1 
  Arc Sight 3200 (Logger ) Arc Sight 2 
  Dell Emc unity Dell 1 
  Dell EMC PowerEdge 

MX700 
Dell 1 

9 อุปกรณ์ส าหรับควบคุมและใช้งาน
สลับสัญญาณ 

Monitor/KVM   

  Cisco Prime Network 
Control System Appliance 

Cisco 1 

  KVM KVM 1 
  KVM KVM 1 

10 เครื่องควมคุมโทรศัพท์แบบ ip 
phone และ ลูกข่าย 

Voice   

  Cisco Unified IP Phone 
Expansion Module 7916 

Cisco 4 

  Cisco Unified IP Phone 
7975G 

Cisco 1 

  Cisco Unified IP Phone 
7975G 

Cisco 1 

  Cisco IP Phone 7821 CP-
7821-K9 

Cisco 300 

11 อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้
สาย และ ลูกข่าย 

Wireless   

  Cisco 5508 Wireless 
Controller 

Cisco 1 
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  Cisco 080AIR-CT5508-500-
K9 

Cisco 1 

  Cisco 4431 Integrated 
Services Router 

Cisco 2 

  Cisco 892 Router Cisco 1 
  Dell power connect 2821 Dell 2 
  Cisco AIR-CAP2702I-E-K9 Cisco 120 
  Aruba 7210, 4x 10GBase-X 

(SFP+), 1x 350W AC PS 
Aruba 1 

  Aruba Clearpass Aruba 1 
12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch/Core Switch   
  Cisco Catalyst 4500 WS-

C4507R+E 
Cisco 2 

  Cisco Catalyst 4500 WS-
C4507R+E 

Cisco 1 

  Cisco Catalyst 4506-E 
Switch 

Cisco 1 

  Cisco Catalyst 3750 Cisco 1 
  Cisco catalyst 2960 -

x/48Port 
Cisco 1 

  Cisco catalyst 2960 -x Cisco 1 
  Cisco catalyst 9400 Cisco 2 
  Cisco Catalyst 9300 | 

C9300-24U-A 
Cisco 2 

  Cisco Catalyst 2960X-24PS-
L Switch 

Cisco 40 

  Cisco Catalyst 3650  WS-
C3650-24TS-S 

Cisco 3 

  Cisco Catalyst 3850-24T-E 
Switch 

Cisco 8 

  Brocade MLX-8 Router Brocade  
  Brocade FCX 624S Brocade 2 
  Brocade FCX 624S-F Brocade  

13 เครื่องส ารองไฟฟ้า BatteryPack   
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  APC Smart-UPS RT 10000 + 
BatteryPack 

APC 3 

  APC RBC 5000 APC 1 
  Smart UPS 2200XL APC 1 

14 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย Firealarm    
  Firealarm systems for data 

center 
Vesda 1 

  Firealarm systems for data 
center 

Vesda 1 

 

1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) เครื่องศูนย์บริการข้อมูลโดยมักเรียกว่า เครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีบริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกข่ายบนเครือข่าย เช่น บริการ
ไฟล์ (File Server) , การบริการงานพิมพ์ (Print Server) เป็นต้น เครื่องเซิร์ฟเวอร์อาจเป็น
คอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโคร คอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยคอมพิวเตอร์ท่ี
ออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้มักจะมีสมรรถนะสูง รวมถึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความ
ทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) เนื่องจากต้องท างานหนัก หรือต้องรองรับงานตลอด 
24 ชั่วโมง ดังนั้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จึงมีราคาท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานท่ัวๆไป 

 

                              ตัวอย่างภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ที่มำ (https://sites.google.com/site/kuramakiew/2-12-kheruxng-mae-khay-hrux-
kheruxng-seirfwexr-server) 
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2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบกำรบุกรุก  คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ท่ีไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรานั้นถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีท้ังหลาย หรือการสื่อสารท่ีไม่ได้
รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบัน มีท้ังรูปแบบ Hardware และ Software หน้าท่ีของ Firewall นั้น เปรียบเสมือนการท่ีเรา
สร้างก าแพงให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และมีประตูทางผ่านของข้อมูลต่าง ๆ จากเครือข่ายอื่น ๆ โดยตรงประตูจะมียามคอยรักษา
ความปลอดภัยตรวจสอบการเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ซึ่ง Firewall จะเป็นตัวกรองข้อมูลว่า 
ข้อมูลชนิดนี้คือ ใคร (Source) จะไปท่ีไหน (Destination) และข้อมูลชนิดนี้จะให้ให้หรือท าอะไร 
(Service/Port) ถ้ารู้สึกว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่ปลอดภัย Firewall จะไม่ยอมให้ข้อมูลนั้นเข้าไปได้ 

 

       ตัวอย่างภาพอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก 

ที่มำ (https://medium.com/@rungsiman.ksp/firewall-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD 
%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-
%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A 
%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%86-c1e2a369ff8c) 

 

 

 

https://medium.com/@rungsiman.ksp/firewall-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0
https://medium.com/@rungsiman.ksp/firewall-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0
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3) อุปกรณ์จัดกำรควำมเร็วบนระบบเครือข่ำย (Bandwidth Management) บริการท่ี
ช่วยในการบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ของแต่ละ Application เช่น Internet,   Mail,   Web, และ 
Application ประเภทอื่นๆ เป็นต้นให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละหน่วยงานซึ่งสามารถก าหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและช่วยให้ Application ท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพรวมท้ังเป็นการจ ากัดการใช้งานใน
Application ท่ีไม่เป็นประโยชน์อีกด้วย 

 

 

      ตัวอย่างภาพอุปกรณ์จัดการความเร็วบนระบบเครือข่าย 

ที่มำ (http://www.bc.msu.ac.th/project_file/chapter2(440).pdf) 

 

4) อุปกรณ์ระบบป้องกันภัยคุมคำม (IPS) ท าหน้าท่ีเมื่อมีการระบุกิจกรรมท่ีน่าสงสัย ดังนั้น
อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นกับความสมบูรณ์ของระบบของคุณเมื่อถึงเวลาท่ีมีการบุกรุกโดย IPS จะ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

4.1 แบ่งตามแพลตฟอร์ม (Network or Host based)วิธีการแยกความแตกต่างของ 
IPS ได้ง่ายสุดคือ แบ่งประเภทตามแพลตฟอร์ม โดยจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
Network Intrusion Prevention Systems ( NIPS)  แ ล ะ  Host Intrusion Prevention 
Systems (HIPS) ซึ่ง NIPS เฝ้ามองทราฟฟิกภายในระบบเน็ตเวิร์กว่ามีการมุ่งประสงค์ร้ายจาก
ภายนอกท่ีน่าสงสัยหรือไม่ หรือว่ามีกิจกรรมภายในเน็ตเวิร์กท่ีน่าสงสัยหรือไม่ ถ้าพบก็จะปิด
กั้นเครือข่ายท่ีน่าสงสัยเหล่านั้น ส่วน HIPS นั้นจะถูกติดตั้งให้อยู่ท่ีเคร่ืองโฮสต์ หน้าท่ีโดยท่ัวไป
คือ เฝ้ามองส่วนของการร้องขอ (request) ของระบบแล้วปิดกั้นการร้องขอท่ีไม่เหมาะสม ใน
ส่วนของ NIPS นั้นจะแจ้งเตือนปัญหาและป้องกันในส่วนของสภาพแวดล้อมของเครือข่าย 
ในขณะท่ี HIPS จะจ าเพาะเจาะจงไปยังเครื่องโฮสต์เคร่ืองใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น 

http://www.bc.msu.ac.th/project_file/chapter2(440).pdf)
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4.2 วิธีการแยกความแตกต่างของ IPS ได้ง่ายสุดคือ แบ่งประเภทตามแพลตฟอร์ม โดย
จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Network Intrusion Prevention Systems (NIPS) และ 
Host Intrusion Prevention Systems (HIPS) ซึ่ง NIPS เฝ้ามองทราฟฟิกภายในระบบเน็ต
เวิร์กว่ามีการมุ่งประสงค์ร้ายจากภายนอกท่ีน่าสงสัยหรือไม่ หรือว่ามีกิจกรรมภายในเน็ตเวิร์ก
ท่ีน่าสงสัยหรือไม่ ถ้าพบก็จะปิดกั้นเครือข่ายท่ีน่าสงสัยเหล่านั้น ส่วน HIPS นั้นจะถูกติดตั้งให้
อยู่ท่ีเคร่ืองโฮสต์ หน้าท่ีโดยท่ัวไปคือ เฝ้ามองส่วนของการร้องขอ (request) ของระบบแล้วปิด
กั้นการร้องขอท่ีไม่เหมาะสม ในส่วนของ NIPS นั้นจะแจ้งเตือนปัญหาและป้องกันในส่วนของ
สภาพแวดล้อมของเครือข่าย ในขณะท่ี HIPS จะจ าเพาะเจาะจงไปยังเครื่องโฮสต์เครื่องใด
เคร่ืองหนึ่งเท่านั้น 

 

 

         อุปกรณ์ระบบป้องกันภัยคุมคาม 

ที่มำ (http://kmcenter.rid.go.th/kcitc/2011/index.php?option=
com_content&view=article&id=148:-ids-ips&catid=47:2011-08-25-08-18-13) 

 

5) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ (Log Server) การรวบรวมข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง วันท่ี ปริมาณ เวลา ระยะเวลา เส้นทาง ชนิด
ของบริการ หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีในการขอดูข้อมูลของผู้กระท าผิด โดยผู้ให้บริการนั้น ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์เสมอ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเสียเงินใช้หรือไม่ก็ตาม 

 

http://kmcenter.rid.go.th/kcitc/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=148:-ids-ips&catid=47:2011-08-25-08-18-13
http://kmcenter.rid.go.th/kcitc/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=148:-ids-ips&catid=47:2011-08-25-08-18-13
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             ตัวอย่างภาพอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

ที่มำ (https://th.wikipedia.org/wiki/การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์) 

 

6) อุปกรณ์บริหำรจัดกำร IP Address (DNS/DHCP) เป็นเครื่องมือการจัดการเครือข่ายท่ี
ท างานร่วมกับสองโปรโตคอล ได้แก่ Transmission Control Protocol (TCP) และ Internet 
Protocol (IP)ซึ่งทั้งสองนี้จ าเป็นต้องมีเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันและเช่ือมต่อกับเครือข่าย 

6.1 DNS server คือ Domain Name System server เป็นเคร่ืองบริการแปลงชื่อเว็บ
เป็นหมายเลข IP ซึ่งการแปลงชื่อนี้อาจเกิดในเครื่อง local เอง จาก cache ในเครื่อง local 
หรือจากเครื่องบริการของผู้ ให้บริการ เช่น watt.seas.virginia.edu เป็นชื่อเขต และ 
128.143.7.186 เป็นเลขท่ีอยู่ของชื่อเขตนี้ เป็นต้น ท้ังนี้เนื่องจากชื่อเขตนั้นเป็นชื่อท่ีมนุษย์
เข้าใจได้แต่เครื่องไม่เข้าใจ เมื่อระบุชื่อเขตแล้ว บริการชื่อเขตจะแปลชื่อภาษาอังกฤษนั้นให้
เป็นเลขที่อยู่ตามกฎเกณฑ์ของอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งเพื่อให้เคร่ืองเข้าใจ 

6 . 2  DHCP server คื อ  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  คื อ 
โปรโตคอลท่ีใช้ในการก าหนด IP Address อัตโนมัติแก่เคร่ืองลูกข่ายบนระบบ ท่ีติดตั้ง TCP/IP 
ส าหรับ DHCP server มีหน้าท่ีแจก IP ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ า เป็นการลดความซ้ าซ้อน เมื่อ
เครื่องลูกเริ่ม boot ก็จะขอ IP address, Subnet mark, หมายเลข DNS และ Default 
gateway 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
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          ตัวอย่างภาพอุปกรณ์บริหารจัดการ IP Address 

ที่มำ (http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/helpdesk/helpdesk-faqs/232-help-
110504) 

 

7) อุปกรณ์กระจำยปริมำณงำนเครือข่ำย ( load balancer) ระบบเซิร์ฟเวอร์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง รองรับการท างานทีมีปริมาณงาน (Workload) เป็นจ านวนมากได้เป็นอย่างดี เกิด
จากการน าเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เคร่ืองท่ีมีหน้าท่ีการท างานเดียวกันมาท างานร่วมกันเพื่อกระจายปริมาณ
งานไปยังแต่ละเครื่อง ท าให้ระบบสามารถรองรับการท างานหนักๆ ได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นใน
การออกแบบระบบให้เหมาะกับทุกๆ สถานการณ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของของผู้ใช้งาน  

 

 

        ตัวอย่างภาพอุปกรณ์กระจายปริมาณงานเครือข่าย 

ที่มำ (https://netway.co.th/kb/Load Balancer/KB Load Balancer/ด้วยตัวช่วย Load 
Balancer-360020210472) 

 

 

 

http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/helpdesk/helpdesk-faqs/232-help-110504
http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/helpdesk/helpdesk-faqs/232-help-110504
https://netway.co.th/kb/Load%20Balancer/KB%20Load%20Balancer/ด้วยตัวช่วย%20Load%20Balancer-360020210472
https://netway.co.th/kb/Load%20Balancer/KB%20Load%20Balancer/ด้วยตัวช่วย%20Load%20Balancer-360020210472
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8) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage) คือ  Server ท่ีถูกออกแบบมาให้ใช้จัดเก็บข้อมูล
โดยเฉพาะ โดยมากก็มักจะมีความโดดเด่นในเรื่องของจ านวน Hard Disk ท่ีสามารถใส่ได้ ซึ่งถ้าเป็น 
Hard Disk แบบ 3.5″ ก็อาจจะใส่ได้ตั้งแต่ 12 ลูก, 24 ลูก, 36 ลูก และถ้าเป็น Hard Disk แบบ 2.5″ 
ก็อาจจะใส่ได้ตั้งแต่ 24 ลูก ไปจนถึง 72 ลูกครับ โดยกินพื้นที่เพียงไม่เกิน 4U เท่านั้น และถ้าหากพื้นท่ี
เพียงเท่านั้นยังไม่พอ Storage Server เองก็สามารถท าการเชื่อมต่อไปยัง External Hard Disk หรือ
ท่ีเราเรียกกันว่า JBOD ได้เช่นกัน โดยอาจจะเชื่อมต่อไปได้ถึง 64 ลูก , 128 ลูก หรือแม้แต่ 240 ลูก 
ส าหรับ CPU หรือ RAM นั้น เราก็สามารถเลือกใส่ลงไปใน Storage Server ได้อย่างค่อนข้างอิสระ
เหมือนกับการเลือกซื้อ Server โดยสามารถใช้ได้ท้ัง CPU จาก Intel, AMD ท้ังแบบ Single CPU, 
Dual CPUs หรือ Multiple CPUs ตั้งแต่ 2-10 Cores 

 

 

    

        ตัวอย่างภาพอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 

ที่มำ (https://www.throughwave.co.th/2011/09/02/storage-server-alternative-
data-storage/) 

 

 

 

 

https://www.throughwave.co.th/2011/09/02/storage-server-alternative-data-storage/
https://www.throughwave.co.th/2011/09/02/storage-server-alternative-data-storage/
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9) อุปกรณ์ส ำหรับควบคุมและใช้งำนสลับสัญญำณ คือ คืออุปกรณ์สลับควบคุมใช้งาน
คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ด้วยจอ คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดเดียวกัน มีรุ่นท่ีสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ 2 
คอมพิวเตอร์ จนถึง นับพันเครื่อง  

 

 

                   ตัวอย่างภาพอุปกรณ์ส าหรับควบคุมและใช้งานสลับสัญญาณ 

 ท่ีมา (https://sawaddeeit.com/th/articles/115082-kvm-products) 

 

10) เครื่องควมคุมโทรศัพท์แบบ ip phone และ ลูกข่ำย คือ  โทรศัพท์ท่ีใช้รองรับ
เทคโนโลยี VoIP มีลักษณะการท างานต่างกับโทรศัพท์บ้านแบบอนาล๊อกท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป เวลาใช้งาน
จะต้องต่อไอพีโฟนเข้ากับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตโดยตรง (ซึ่งต้องมี server รองรับการให้บริการ
โทรศัพท์ภายในโครงข่าย IP ด้วย) โดยไอพีโฟนจะน าเอาเสียงท่ีอยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอลขนาด 64 
Kbps มาบีบอัดพร้อมกับการเข้ารหัส ท่ีมีลักษณะพิเศษใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลต่ า (Low-bit-rate 
Vocoder) ให้เหลือประมาณ 8-10 Kbps แล้วจัดให้อยู่ในรูปแพ็คเก็ตไอพี (IP Packet) ก่อน จากนั้นก็
จะส่งผ่านเครือข่ายไปยังปลายทางท่ีต้องการ 

 

  ภำพที่ 12 ตัวอย่างภาพเครื่องควมคุมโทรศัพท์แบบ ip phone 

 ที่มำ (http://netserv.pn.psu.ac.th/ipphone.php) 

https://sawaddeeit.com/th/articles/115082-kvm-products
http://netserv.pn.psu.ac.th/ipphone.php
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11) อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ำยไร้สำย และ ลูกข่าย คือ  อุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายท่ีอยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน และเพ่ือประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

                         

        ตัวอย่างภาพอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย 

 ที่มำ (http://wise.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3438) 

 

12) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ คือ  อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเชื่อมอุปกรณ์ network เข้าด้วยกัน 
โดยอาศัยสาย cable ต่อเข้ากับ port แต่ละอุปกรณ์ และยังสามารถจัดการเชื่อมต่อระหว่าง network 
ได้ อุปกรณ์แต่ละตัวท่ีต่อเข้ากับ switch จะได้รับ network address เป็นตัวบอกตัวตนของแต่ละ
อุปกรณ์ เพ่ือให้การส่งข้อมูล packet ไปถึงได้ถูกต้องและเจาะจง อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับ network 

 

     ตัวอย่างภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

ที่มำ (https://www.pi-tech.biz/17230782/ระบบเครือข่ายกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) 

 

 

http://wise.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3438
https://www.pi-tech.biz/17230782/ระบบเครือข่ายกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
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13) เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ คือ  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ีท าหน้าท่ีจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาท่ีเกิดไฟดับ หรือแม้แต่กรณีท่ีเกิด
ปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ หรือไฟกระชาก โดยหน้าท่ีของ UPS หรือเครื่องส ารองไฟฟ้าจะท า
การปรับแรงดันให้ระดับอยู่คงท่ีปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ไม่ให้เกิดความ
เสียหาย ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน หรือ ไฟกระชาก เป็นต้น 

 

           ตัวอย่างภาพเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ที่มำ (https://www.chuphotic.com/knowledge-detail.php?ID=10) 

 

15) ระบบสัญญำณเตือนอัคคีภัย คือ  ระบบท่ีจะแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดตั้งเพื่อให้
สามารถรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ จะท าให้ท้ังสามารถช่วยชีวิตผู้คน 
รวมไปถึงป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินได้ ส าหรับอุปกรณ์เซนเซอร์ของระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัยมีหลากหลายประเภทซึ่งมีการใช้งานท่ีความแตกต่างกัน 

 

 

       ตัวอย่างภาพระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

ที่มำ (https://www.secom.co.th/products/fire-alarm/) 

https://www.chuphotic.com/knowledge-detail.php?ID=10


31 

 

3.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

      กำรปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                No 

 

                                                                         Yes 

 

 

 

 

 

 

            

 

เร่ิมต้น 

ส ำรวจอุปกรณ์และก ำหนดแผนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์ 

 ขออนุมัติจาก
หวัหน้าส่วนงาน 

ด ำเนินกำรซ่อม/แจ้ง
เปลี่ยนอุปกรณ์ 

สรุปรำยงำนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 

สิ้นสุด 

พบปัญหำ 

ประเมินสภำพอุปกรณ์ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยแบ่งออกได้ดังนี้       

  3.2.1 ขั้นตอนกำรส ำรวจอุปกรณ์และก ำหนดแผนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย  

        ผู้ดูแลระบบหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ต้องมีการส ารวจอุปกรณ์
เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีติดตั้งให้บริการภายในคณะแพทยศาสตร์ ท้ังท่ีติดตั้งภายในห้อง
ศูนย์กลางควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) และจุดติดตั้งอุปกรณ์ตามอาคารย่อย ผู้
ปฏิบัติต้องมีการศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์และวิธีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ท้ังหมด พร้อม
ท้ังด าเนินงานวางแผนงานและก าหนดการปฏิบัติงานบ ารุง  รักษาอุปกรณ์เครือข่าย แล้ว
น าเสนอต่อหัวหน้าศูนย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการบ ารุงรักษาก่อนการด าเนินงาน ดัง
ตัวอย่างใน (ภาคผนวก ค) 

  3.2.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์ 

       เป็นขั้นตอนการด าเนินงานตรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่าย และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ เครือข่าย กรณีพบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ด าเนินการแก้ไข และต้องเปลี่ยน
อุปกรณ์ให้ด าเนินการแจ้งบริษัทผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีตามข้อก าหนด 
คุณสมบัติการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  

        การ ตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย สามารถด าเนินการได้ท้ังใน
รูปแบบ Hardware และ Software การตรวจสภาพและการบ ารุงรักษาเชิง Hardware เช่น 
สังเกตสัญลักษณ์ไฟแจ้งเตือนการท างาน ตรวจการเชื่อมต่อระบบสายสัญญาณต่างๆ ท าความ
สะอาดอุปกรณ์ เป็นต้น การตรวจสภาพและบ ารุงรักษาเชิง Software เช่น ตรวจการท างาน
ของ ระบบปฏิบัติการ ตรวจสอบ Status ของอุปกรณ์ ตรวจสอบ Log Message ของอุปกรณ์ 
การ อัพเดทเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ เป็นต้น  

        การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
เครือข่าย มีดังนี้  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์และ สายเชื่อมต่อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ใน
รูปแบบ Local manage เพ่ือตรวจสอบ config และ log file 
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2) ผ้าส าหรับเช็ดฝุ่นละออง ใช้เช็ดฝุ่นละอองท่ีเกาะกับอุปกรณ์เครือข่ายหรือตู้
เก็บอุปกรณ์  

3) น้ ายาท าความสะอาด ใช้เช็ดคราบบนอุปกรณ์ท่ีท าความสะอาดได้ยาก  

4) เครื่องเป่าฝุ่น ใช้ดูดหรือเป่าฝุ่นละอองภายในตู้เก็บอุปกรณ์หรือ ภายใน
อุปกรณ์เครือข่าย  

3.2.3 สรุปรำยงำนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 

      เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ผู้ปฎิบัติงานจะต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานบ ารุงรักษาดังตัวอย่าง (ภาคผนวก ง) และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานให้ทราบ เพ่ือ
ใช้ในเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
คณะแพทย์ต่อไป 

3.3 ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน         
  ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบอุปกรณ์ครือข่าย มีข้อควรระวัง ดังนี้ 

         1. การตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายท่ีก าลังท างาน หรือให้บริการแก่
ผู้ใช้งานอยู่ ควรมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบและ ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง ไม่ให้อุปกรณ์หยุด
ท างาน อาจมีผลกระทบต่อการผู้ใช้งานระบสารสนเทศ 

         2. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ของเหลวในการท าความสะอาดอุปกรณ์อาจ ท าให้อุปกรณ์
 ช ารุดเสียหาย 

         3. ก่อนปฏิบัติควรศึกษาคู่มือการบ ารุงรักษาอุปกรณ์แต่ละประเ



                                                                                               

             บทที่ 4 

                           เทคนิคกำรปฏิบัติงำน      

4.1 กิจกรรมและแผนกำร 

    การปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย มีกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี ดังตารางท่ี 3 

กิจกรรมและแผนกำรปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำเคร่ือข่ำย 

กิจกรรม รำยละเอียด มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

1) ส ารวจและ จัดท า
หมายเลขอุปกรณ์
เครือข่าย 

ส ารวจ จ านวนอุปกรณ์เครือข่าย
ทั้งหมดและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องและ
จัดท าทะเบียนอุปกรณ์ 

1 สัปดาห์ 1 ครั้ง/ปี 

2) จัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์  

วางแผนก าหนดการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ และน าเสนอต่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

3 วัน 3 ครั้ง/ปี 

3) ด าเนินการตรวจสภาพ
ซ่อมแซมและ 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่าย 

ด าเนินการตรวจสภาพและเข้า
ซ่อมแซมอุปกรณ์ตามแผนที่ก าหนด 

3 เดือน ตามสภาพของอุปกรณ์ 

4) ทดสอบและประเมิน
การใช้งาน 

ทดสอบและประเมินสภาพหลังจาก
ที่ บ ารุงรักษาซ่อมแซมเรียบร้อย
แล้ว 

3 วัน 12 ครั้ง/ปี 

5) สรุปและจัดท าการ
ด าเนินงานรายงาน 

สรุปรายงานผลการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และน าเสนอต่อหัวหน้างาน
ต่อไป 

1 วัน 12 ครั้ง/ปี 
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4.2 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

4.2.1 ส ำรวจและจัดท ำหมำยเลขอุปกรณ์ 

ขั้นตอนของการส ารวจและจัดท าหมายเลขอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ส ารองไฟ และระบบ
ป้องกันอัคคีภัยในห้องเก็บอุปกรณ์ท้ังหมดท่ีได้กล่าวไว้ในบทท่ี 3 ผู้ปฏิบัติสามารถสามารถศึกษา
ตัวอย่างได้จากแบบฟอร์มการส ารวจ ในภาคผนวก ค   

4.2.2 ตรวจสภำพซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย 

ขั้นตอนตรวจสภาพซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ท่ีติดตั้งอยู่ภายใต้การให้บริการ
ระบบเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์จุฬา มีวิธีการปฏิบัติท่ีต่างกันใน
แต่ละประเภทของการใช้งาน จึงควรศึกษาอุปกรณ์แต่ละชนิดจากคู่มือการ ใช้งานและการแก้ไขปัญหา
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้น รายการตรวจสภาพบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม มีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

รำยกำรตรวจสอบสภำพและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย 

1) อุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์กระจำยสัญญำณและอุปกรณ์แม่ข่ำย 

อุปกรณ์เครือข่ายประเภทอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์แม่ข่าย ได้แก่ อุปกรณ์ค้นหา
เส้นทาง (Router) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายระดับแกนหลัก (Core Switch) อุปกรณ์รักษาความ 
ปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Distribution/Access Switch) 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย IP Phone เป็นต้น อุปกรณ์เครือข่ายการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายประเภทอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์แม่ข่าย มีวิธีการ
และความถี่ของการปฏิบัติ ดังตารางท่ี 3 
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รำยกำรตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ประเภทกระจำยสัญญำณและอุปกรณ์แม่ข่ำย  

 
รำยกำรตรวจสภำพซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 

วิธีกำรปฏิบัติ (x=ปฏิบัติ)  
ควำมถี่ ตรวจจำก

กำร
สังเกต 

ตรวจเช็ค
ทดสอบ 

ท ำ
ควำม
สะอำด 

ตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเชิงกำยภำพ 
1. ตรวจสภาพอุปกรณ์โดยทั่วไป 

- สภาพฝุ่นละออง ความสกปรก 
- ไฟสถานะการท างาน 
- สถานะการท างานที่แสดงในจอ LCD 
- สถานะการท างานด้วยเสียง  

      2.   ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณ 
      3.   ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์ 

 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
x 

 
 

Q 
M 
M 
M 
Q 
M 

ตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำเชิงระบบ 
      1.   การตั้งค่าและการส ารองไฟล์คอนฟิก 
      2.   ตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
      3.   ตรวจสอบประวัติการใช้งานผ่าน Log Message ของ
อุปกรณ์   
      4.   ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ด้วย Test program 
ของอุปกรณ์ 

 
 

 
x 
x 
x 
x 

  
W 
Q 
M 
Q 

หมำยเหตุ ความถี่ของการปฏิบัติงาน D = ทุกวัน W=ทุกสัปดาห์ M=ทุกเดือน Q=ทุก 3 เดือน Y=ทุก
ปี         
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 2) อุปกรณ์ส ำรองไฟ 

 อุปกรณ์ส ารองไฟมีวิธีการและความถี่ในการปฏิบัติ ดังตารางท่ี 4 

รำยกำรตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์อุปกรณ์ส ำรองไฟ  

 
รำยกำรตรวจสภำพซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 

วิธีกำรปฏิบัติ (x=ปฏิบัติ)  
ควำมถี่ ตรวจจำก

กำร
สังเกต 

ตรวจเช็ค
ทดสอบ 

ท ำ
ควำม
สะอำด 

ตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเชิงกำยภำพ 
1. ตรวจสภาพอุปกรณ์โดยทั่วไป 

- สภาพฝุ่นละออง ความสกปรก 
- ไฟสถานะการท างาน 
- สถานะการท างานที่แสดงในจอ LCD 
- สถานะการท างานด้วยเสียง  

      2.   ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณ 
      3.   ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์ 

 
 
 
x 
x 
 
x 
x 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
x 

 
 

Q 
W 
W 
W 
W 
W 

ตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำเชิงระบบ 
      1.   การตั้งค่าและการส ารองไฟล์คอนฟิก 
      2.   ตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
      3.   ตรวจสอบประวัติการใช้งานผ่าน Log Message ของ
อุปกรณ์   
      4.   ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ด้วย Test program 
ของอุปกรณ์ 

 
 

 
x 
x 
x 
x 

  
Y 
Q 
W 
W 

หมำยเหตุ ความถี่ของการปฏิบัติงาน D = ทุกวัน W=ทุกสัปดาห์ M=ทุกเดือน Q=ทุก 3 เดือน Y=ทุก
ปี 
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  3) ระบบสัญญำณเตือนอัคคีภัย 

 อุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัยมีวิธีการและความถี่ในการปฏิบัติ ดังตารางท่ี 5 

รำยกำรตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์อุปกรณ์ส ำรองไฟ(2)  

 
รำยกำรตรวจสภำพซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 

วิธีกำรปฏิบัติ (x=ปฏิบัติ)  
ควำ
มถี่ 

ตรวจจำก
กำร
สังเกต 

ตรวจเช็ค
ทดสอบ 

ท ำควำม
สะอำด 

ตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเชิงกำยภำพ 
1. ตรวจสภาพอุปกรณ์โดยทั่วไป 

- สภาพฝุ่นละออง ความสกปรก 
- ไฟสถานะการท างาน 
- สถานะการท างานที่แสดงในจอ LCD 
- สถานะการท างานด้วยเสียง  

      2.   ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณ 
      3.   ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      4.   ตรวจสอบเซนเซอร์ทุกจุดที่ติดตั้งภายในห้องเซอร์เวอร์ 
      5.   ตรวจสอบระบบไฟฟ้า                      

 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 

 
 
x 

 
 

M 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

ตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำเชิงระบบ 
      1.   ตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
      2.   ตรวจสอบประวัติการใช้งานผ่าน Log Message ของ
อุปกรณ์   

 
 

 
x 
x 
 
 

  
Y 
Q 
 
 

หมำยเหตุ ความถี่ของการปฏิบัติงาน D = ทุกวัน W=ทุกสัปดาห์ M=ทุกเดือน Q=ทุก 3 เดือน Y=ทุก
ปี  

 กำรปฏิบัติงำนตรวจสภำพและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย 

 การปฏิบัติงานตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายมีท้ังหมดสองรูปแบบ คือ แบบการ
ซ่อมบ ารุงเชิงกายภาพ และแบบซ่อมบ ารุงเชิงระบบ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้    
  3.1) การซ่อมบ ารุงเชิงกายภาพ เป็นการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ท่ัวไป เช่น ตรวจ
สภาพอุปกรณ์โดยท่ัวไป สภาพฝุ่นละออง ความสกปรก ไฟสถานะการท างาน สถานะการท างานท่ี
แสดงในจอ LCD สถานะการท างานด้วยเสียง ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณ 
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ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์ ตรวจสอบเซนเซอร์ทุกจุดท่ีติดตั้งภายในห้องเซอร์เวอร์ ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า และในส่วนฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกท่ีเกาะติดอยู่ ท่ีตัวอุปกรณ์หากฝุ่นมีปริมาณมาก
จะต้องใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นดูดออก แต่หากเป็นคราบสกปรกจะเน้นใช้การเช็ดท าความสะอาด ด้วยผ้าเช็ด 
และจะเน้นตรวจสอบตามช่องระบายความร้อนต่างๆท่ีติดอยู่ในตัวอุปกรณ์เนื่องจากหากมีฝุ่นจ านวน
มาก อาจจะส่งผลต่ออุณหภูมิท่ีสูงขึ้น ขณะอุปกรณ์ท างานได้ และหมั่นท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ
ตามคู้มือหรือตามตารางการซ่อมบ ารุงแนะน า        
  3.2) การตรวจสภาพเชิงระบบ เป็นการตรวจสอบ ซึ่งจะตรวจสอบในบางอุปกรณ์ท่ีมี
ระบบปฏิบัติการท่ีติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ เช่น การตั้งค่าและการส ารองไฟล์คอนฟิก ตรวจสอบเวอร์ชั่น
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ตรวจสอบประวัติการใช้งานผ่าน Log Message ของอุปกรณ์  ทดสอบ
การท างานของอุปกรณ์ด้วย Test program ของอุปกรณ์ เป็นต้น โดยความถี่ของการปฏิบัติงานขึ้นอยู่
กับล าดับความส าคัญของอุปกรณ ์     

   3.2.1) การส ารอง Config File เป็นเหมือนการส ารองการตั้งค่าต่างๆของ
อุปกรณ์เพื่อ เก็บส ารองในกรณีท่ีอุปกรณ์เกิดปัญหา หรือในกรณีท่ีต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในรุ่นเดียวกัน
ตามภาพดังต่อไปนี ้

       ภาพตัวอย่างการส ารอง Config File  
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 3.2.2) การตรวจสอบ เวอร์ชั่นของอุปกรณ์ Log Message เพ่ือให้อุปกรณ์ท่ียัง
ใช้งานอยู่อยู่ในสภาพท่ีทันสมัย และสามารถรองรับการใช้งานได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันโดย
จะมีความส าคัญมากกับอุปกรณ์ส่วนกลางหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เฝ้าระวังความปลอดภัยต่อระบบ 
และอุปกรณ์ส่ังงานหรือควบคุม อุปกรณ์ต่างๆ ดังภาพดังต่อไปนี้      

            

 

         ภาพตัวอย่างการตรวจสอบเวอร์ชั่นของอุปกรณ์      
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                  ภาพตัวอย่าง Log Message  

 3.2.3) ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ด้วย Test program ของอุปกรณ์โดย
การตรวจสอบดังกล่าวจะด าเนินการเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากจะเน้นเป็นการรีเช็ค โดยโปรแกรม
เพ่ือใช้รับรองผลการ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด้วยผลสรุปของโปรแกรม ตามภาพดังดังต่อไปนี ้

                                
              ภาพตัวอย่างการท างานของอุปกรณ์ด้วย Test                               
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4.3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ
อุปกรณ์ก่อนระยะเวลาอันควร และเป็นการตรวจสอบสภาพก่อนท่ีจะเกิดปัญหาของอุปกรณ์ ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม และเพ่ือให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ควรจะมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนกำรส ำรวจอุปกรณ์และก ำหนดแผนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย 
ผู้ปฏิบัติงานต้องส ารวจอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจะบ ารุงรักาท้ังหมดให้ครบถ้วน และบันทึกลงในแบบฟอร์ม 
ท้ังในรูปแบบของเอกสาร และแบบ Soft file เพื่อเก็บรักษาส ารองและผู้เกี่ยวข้องก็สามารถเข้าถึง
ข้อมูลท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมไว้ได้ด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติ ก็จะต้องมีแก้ไขท้ังใน
แบบเอกสาร และ Soft file ด้วย 

2) ตรวจสอบสภำพ และซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบ
สภาพ และซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ตามแผนการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด และด าเนินตามระยะเวลา
ความถี่ อย่างต่อเนื่องเนื่องจากอุปกรณ์ ท้ังหมดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ดูแล และ
หากละเลยการบ ารุงรักษาก็อาจจะส่งผลต่อการใช้งานและสร้างความเสียหายต่อการใช้งานได้ 

3) กำรประเมิณสภำพของอุปกรณ์ที่ ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ ผู้ปฏิบัติงานต้องท า
การประเมิณสภาพของอุปกรณ์ท่ี ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เพื่อจัดท ารายงานและสรุปต่อหัวหน้างาน 
เพ่ือให้รับทราบข้อมูลต่อไป



                                                                                               

     บทที่ 5 

        ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ                                
                          

5.1 ปัญหำอุปสรรค          
 จากการปฏิบัติงานตรวจสภาพและบ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่าย ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติการท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 3 แล้วนั้น ผู้เขียนได้พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้
เสนอแนวทางแก้ไขตามดังต่อไปนี้                                                                        

               
 ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไขของผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมอุปกรณ์
เครือข่ำย 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
ขั้นตอนการส ารวจ
อุปกรณ์และก าหนด
แผนการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่าย 

1. การส ารวจที่
ยากล าบากต่อการเก็บ
รหัสตัวอุปกรณ์ ที่ติดอยู่
บนผนัง 

- ต้องเก็บรหัสอุปกรณ์ก่อนติดตั้งเสมอหาก
ทราบว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์นั้นไว้บนผนังเช่น
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเป็นต้น 

ด าเนินการตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในที่
แคบหรือมีสิ่งกีดขวาง 
 
 
 
2. อุปกรณ์บางตัวไม่
สามารถปิดการใช้งานได้ 

- ควรติดตั้งอุปกรณ์อยู่ในห้องไฟฟ้าหรือห้องที่
ก าหนดเหมือนกันในแต่ละชั้นเพ่ือให้ง่ายต่อ
การดูแลรักษา และออกนโยบายในการดูแล 
- อุปกรณ์ท่ีไม่สามารถปิดได้ ควรจะต้อง
ด าเนินการบ ารุงรักษาพร้อมบริษัทท่ีจ าหน่าย 
เนื่องจากต้องขอความร่วมมือในการน า 
อุปกรณ์รุ่นหรือประเภทที่ใกล้เคียงเข้าติดตั้ง
ทดแทนในระหว่างด าเนินการ ซ่อมแซมหรือ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  

การประเมิณสภาพของ
อุปกรณ์ 

  

สรุปรายงานการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ          
 ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาคู่มือและด าเนินการตามแผนการอย่างเคร่งครัดเท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์
บางชนิดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีความอ่อนไหวต่อการใช้งาน จึงอาจส่งผลเสียหายได้หากไม่ปฏิบัติตาม 
หรือหากอยู่นอกเหนือจากแผนการด าเนินการต้องมีประชุมเพื่อก าหนดแผนการอีกครั้งร่ วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิดต่อไป                                                                         
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