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ค าน า 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นส่วนงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน  
ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในหลักสูตรหรือรายวิชาที่คณะฯ เปิดสอน 
รวมถึงการจัดท างานวิจัยของผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ โดยมี
การอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนิสิต จึงได้มีการสนับสนุนให้บริการทางด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียนการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียด 
แนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ แก้ไข และให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและ
ท าความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ  
 ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ แก้ไข และให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานแทนได้รับทราบระเบียบและข้ันตอนการให้บริการ และผู้ปฏิบัติงานแทน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบ และ
แก้ไขเก่ียวกับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ แก้ไข และให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเล่มนี้ จะมี
ประโยชน์ส าหรับผู้ใช้บริการ ผู้ปฏิบัติงานแทน ในการน าคู่มือไปใช้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถน าไปแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในเบื้องต้นได้ 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว.บางแสน) ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน ได้รับการยกฐานะให้เป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงอยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน พ.ศ. 2544  
 ใน พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีมติจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 
มกราคม พ.ศ. 2550 โดยได้รวมภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน  
 ต่อมาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดตั้งภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขึ้นใหม่ โดยแยก
ออกจากภาควิชารัฐศาสตร์เดิม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในปัจจุบันจึงมี 3 ภาควชิา ได้แก่ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารฐัประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ สมรรถะหลัก  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นขุมปัญญาด้านการเมือง  
การปกครอง การบริหาร และกฎหมายแห่งภาคตะวันออก  
  
 พันธกิจ (Mission) :  
 1. สร้างบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคม  
 2. ผลิตงานวิชาการให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน
สาธารณะ  
 3. บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยค านึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 4. สืบทอด ประยุกต์วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง การบริหาร กฎหมายไทยให้คงอยู่คู่
สังคมไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 จุดประสงค์ (Purpose) :  
 1. ทุกหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน
ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์  
 2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 3. ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล  
 4. สร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินให้กับคณะด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ  
 5. บริหารจัดการองค์การให้มีความคล่องตัวสูง  
  
 ค่านิยม (Value) :  
 จิตอาสา  
 
 วัฒนธรรมองค์การ :  
 1. มีความเป็นอิสระทางวิชาการ ลักษณะการท างานแบบยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  
 2. มีจิตส านึกในการให้บริการ ท างานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม ประนีประนอม  
 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) :  
 เรียนรู้ ปรับตัว พัฒนา อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ จิตอาสา พัฒนาสังคม  
 
 เอกลักษณ์ :  
 เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ในมิติ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก  
 
การผลิตบัณฑิต  
 ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 12 หลักสูตร ดังนี้  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร  
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
 4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร  
 1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
 2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  
 3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 
 4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
 5. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร  
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  
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 2. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง  
 นอกจากนี้การบริการอ่ืน ๆ ตามพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ให้บริการและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนิสิตและบุคคลทั่วไป มีดังนี้  
 1. งานวิจัยทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และกฎหมาย โดยเน้นพ้ืนที่ศึกษาใน
ภูมิภาคตะวันออก โดยมี “วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย” วารสารวิชาการของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และยังมี “วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา” เป็นวารสารทางวิชาการ
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง ตลอดจนสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย 
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการน าเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ  
 2. งานบริการวิชาการ คณะฯ มีศูนย์การให้บริการวิชาการทางด้านการเมืองการปกครอง 
การบริหาร และกฎหมาย โดยมีจ านวน 2 ศูนย์ คือ  
  2.1 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก  
  2.2 ศูนย์ถ่ายทอดโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตภาคค่ า จาก
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้คณาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา “โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล มิติพ้ืนที่” ส านักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง รวมถึงคณะฯ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่ส านักคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่  
 3. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ทุกมิติของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เช่น “โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย” และ “โครงการ
เทิดพระเกียรติบิดาแห่งกฎหมายไทย ลูกรพีบูรพา” 
 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 ปีการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีบุคลากรรวม 93 คน เป็นสายวิชาการ 
63 คน และสายสนับสนุน 30 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา และ 
             ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ประเภท
บุคลากร 

รวม วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 
1. สายวิชาการ 63 - - 25 38 45 14 4 - - 
2. สายสนับสนุน 30 4 6 16 4 - - - 3 1 

รวม 93 4 6 41 42 45 14 4 3 1 
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หมายเหตุ : นับจ านวนอัตราก าลังทั้งหมดทั่วทั้งองค์การ สายวิชาการ นับรวมอาจารย์ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ และอาจารย์บางส่วนเวลาที่มีสัญญา นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 
มิถุนายน 2563 
 
ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรแต่ละส่วนงานที่สังกัด จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง 

   ทางวิชาการ 
 

ส่วนงานที่สังกัด รวม 
คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. 

ภาควิชารัฐศาสตร์  16 4 12 12 3 1 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  27 7 20 16 9 2 
ภาควิชานิติศาสตร์  19 14 5 17 2 - 
ส านักงานจัดการศึกษา  1 - 1 - - 1 

 
ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทาง  
             วิชาการ 
 

คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต่ากว่า  
ป.ตรี  

ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก  รวม  ช านาญ
การ  

ช านาญ
การ
พิเศษ  

เชี่ยวชาญ  รวม  

4 6 16 4 30 3 1 - 4 
 
1. ขอบเขตของงานตามคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ แก้ไข และการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นี้ ครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทั้ง 2 แบบ คือ 1. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สายยูทีพี (UTP หรือ LAN) โดย
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ Window 7, Window 10 หรือ Mac OS อีกท้ังอุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบกล้องวงจรปิด 
ระบบเข้า-ออกลานจอดรถคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ 2. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 
ไร้สาย (WiFi) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มี SSID จ านวน 3 ชื่อ คือ 1. BUU-WiFi 2. eduroam 
และ 3. BUU-WiFi by True โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7, Window 10 หรือ Mac OS, โทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Addroid 
และ ios, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายได้ 
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2. วัตถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อให้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนด
ที่ส าคัญของกระบวนการ 
 2.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 2.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานที่ได้มีการก าหนดไว้ 
 
3. ค าจ ากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หมายถึง สถาบันที่จัดการเรียนการสอนที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบเปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันภายในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ระบบแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มีการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2 ชุด คือจากส านักหอสมุด และกองกิจการนิสิต เพ่ือให้ใช้งานภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ส าหรับแจกจ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้ในพื้นที่ภายในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และให้บริการทางด้านเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 2. ระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายยูทีพี (UTP หรือ LAN) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อุปกรณ์ที่ควบคุมจะอยู่ในห้องควบคุมไฟฟ้าตามชั้น การเชื่อมต่อแต่ละ
ชั้นเป็นแบบ Fiber Optic โดยแต่ละตัวสามารถใช้งานได้ที่ความเร็ว 10 Gbps โดยสายยูทีพี ที่ใช้
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นชนิด CAT6 ทีร่องรับการใช้งานความเร็วสูงสุดที่ 10 Gbps 
 3. ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ โดยในการเชื่อมต่อแต่ละชั้นเป็นแบบ Fiber Optic แต่ละตัวสามารถใช้งานได้
ความเร็ว 10 Gbps โดยมีอุปกรณ์ในการจัดการ IP ช่องสัญญาณเพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนกัน 
ความถี่ 2.4 GHz, 5 GHz ปริมาณผู้ใช้ที่รองรับแต่ละตัว ปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่วิ่งผ่านระบบ
เครือข่าย ในแต่ละชั้นสามารถแบ่ง Access Point ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Access Point 
(ARUBA 205) ที่รองรับผู้ใช้งานสูงสุดประมาณ 50 Device และ 2. Access Point (ARUBA 225)  
ที่รองรับผู้ใช้งานสูงสุดประมาณ 100 Device โดยดูตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่การใช้งานภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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 ชื่อที่ใช้อ้างถึง Wireless Access Point หมายถึง ชื่อในการอ้างถึงของอุปกรณ์ 
(Service Set Identifier: SSID) ที่ในการให้บริการการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WIFI) 
โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มี SSID จ านวน 3 ชื่อ คือ 1. BUU-WiFi 2. Eduroam และ  
3. BUU-WiFi by True 
 เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หมายถึง เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา (Inter University Network: UniNet) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) รับมาด้วยความเร็ว 20 
Gbps 
 การล็อคอินระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง การใช้ Username และ Password ที่
ได้จากส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้าระบบล็อคอิน เพ่ือใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และภายในมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงระบบ
สารสนเทศอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
4. ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และอ านาจ 
 4.1 คณบดี มีหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะฯ โดยจะให้มี 
รองคณบดีเป็นผู้ช่วยปฏิบัติการด้วยก็ได้ คณบดีย่อมเป็นผู้แทนในกิจการทั่วไปของคณะฯ และ 
รองคณบดีมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 
 4.2 รองคณบดี มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแลการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 4.3 ส านักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแลการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4.4 นิสิต มีหน้าที่ในการขอ Username กับ Password จากส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับการเข้าล็อกอินระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ  
ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 4.5 บุคลากร มีหน้าที่ในการขอ Username กับ Password จากส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับการเข้าล็อกอินระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ  
ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 4.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ด าเนินการให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สามารถใช้งานได้ หากมีปัญหาสามารถด าเนินการแก้ไขหรือตรวจสอบ
สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 กอบสุข คงมนัส (2561) การศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นวิถีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่มี
เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เป็นเสมือนอาวุธส าคัญของผู้เรียนและผู้สอนในการเข้าถึงแหล่งความรู้
และใช้สร้างสรรค์งานได้อย่างสะดวก เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ เป็นโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่น
ส าหรับการเรียนรู้ของบุคคลทั้งแบบเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบกลุ่มซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์แทบเล็ตหรือสมาร์ทโฟนสามารถแบ่งประเภทเครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตามลักษณะการใช้งาน ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือ การจัดการเรียน
การสอนประกอบด้วยเครื่องมือสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งระบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือโต้ตอบใน
ชั้นเรียน 2) เครื่องมือพัฒนาเนื้อหา ประกอบด้วย เครื่องมือพัฒนาเนื้อหา เครื่องมือจับภาพหน้าจอ
และจับภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ และเครื่องมือแบบฟอร์มส ารวจ 3) เครื่องมือทรัพยากรบนเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย เครื่องมือสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เครื่องมือแหล่งทรัพยากรบนเว็บไซต์ เครื่องมือ
หลักสูตรออนไลน์บนเว็บไซต์ เครื่องมือข่าวและจัดการเนื้อหา และเครื่องมือบล็อกและเว็บไซต์  
4) เครื่องมือทางสังคม ประกอบด้วย เครื่องมือเครือข่ายทางสังคมและส่งข้อความ เครื่องมือการ
ประชุมผ่านวิดีโอ เครื่องมือการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกัน และเครื่องมือการท างานเป็นทีมและร่วมมือกัน 
และ 5) เครื่องมือส่วนบุคคลและพัฒนางาน ประกอบด้วย เครื่องมือส านักงาน เครื่องมืออีเมล์ และ
เครื่องมือเพ่ิมผลผลิตส่วนบุคคล  
 เกรียงไกร พละสนธิ และนรีรัตน์ สร้อยศรี (2559, หน้า 16) ผลจากการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเป็นตัวช่วยในการเรียน 
การสอน โดยมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่าด้วย “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนนั้นมีความส าคัญอย่างที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาไป
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” ซึ่งผลของการวิจัย
พบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนเกิด active learning มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหามากข้ึน และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข และสามารถตอบสนองต่อบทเรียนโดยการสร้างผลงานต่าง ๆ โดยใช้บทเรียนเป็นสื่อเสริม
ในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบแบบแผนเพื่อการประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาการ
เตรียมการก่อนการผลิตแบบในห้องเรียนได้เป็นอย่างมาก 
 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ (2554) ได้กล่าวถึงในบทความวิชาการถึงสื่อสังคมออนไลน์ว่า  
การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยน เป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  
เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chatprograms) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronicmail หรือ Email) และเว็บบอร์ด (Webboard) จวบจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เริ่มมี 
การสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวันถึงกันและกันด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
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 จากงานวิจัยข้างต้นผู้เขียนขอสรุปว่า จากการทบทวนเอกสารนั้น พบว่า ในปัจจุบัน 
การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว มีการตอบโต้ไปมาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติ และการเรียนการสอน บทเรียนออนไลน์ เพราะเหตุนี้จึงต้องมี
การพัฒนาระบบพร้อมที่จะให้ใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 



 

บทท่ี 2  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
1. โครงสร้างหน่วยงาน และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์การมหาวิทยาลัยบูรพา 
(ท่ีมา: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563) 
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (Administration Chart) 
 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ท่ีมา: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, 2563) 
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โครงสร้างการบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(ท่ีมา: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, 2563)

หมายเหตุ 
 

(1) การก ากับติดตาม และการบังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จะ
ท าแบบบนลงล่าง (Top Down Approach) 
(2) การรายงานผลการด าเนินงานจะด าเนินการจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา 
(คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสตร์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 

ประธานหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ท่ีมา วิเคราะห์โดยผู้เขียน, 2563)  
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2. ลักษณะงานที่ปฏิบตัิงาน (Job Description) 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน  
  ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 2.2 ผังองค์กร 
 

 
 

ภาพที่ 5 ผังองค์กรในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) 
 
ตารางที่ 4 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 

งานด้าน 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

1. งานดูแลระบบสารสนเทศของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
    โดยท าการติดตั้งระบบสารสนเทศ ดูแล
บริหารจัดการด้านความมั่นคงของระบบ 
จัดท าระบบเครือข่ายในการให้บุคลากร
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วขึ้น และ
สามารถใช้ทรัพยากรในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ร่วมกันได้ ท าการปรับปรุงเพ่ิมเติม 
แก้ไข จัดท าประกาศข้อมูลข่าวสารใน
เว็บไซต์ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรง
ตามความต้องการของบุคลากรในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

1. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
2. ก าหนดขอบเขตและวางแผนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
3. วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
5. ติดตั้งระบบสารสนเทศ 
6. ดูแลบริหารจัดการด้านความม่ันคงของระบบ 
โดยการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
7. จัดท าระบบเครือข่ายในการให้บุคลากรในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 
รวดเร็วขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกันได้ 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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งานด้าน 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

8. ปรับปรุงเพิ่มเติมและแก้ไขเว็บไซต์ ให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
9. จัดท าประกาศข้อมูลข่าวสาร เพื่อลงระบบ
ฐานข้อมูล 
10. ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคณะฯ 

2. งานดูแลคอมพิวเตอร์ ภายในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
    ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เมื่อไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติและท าการแก้ไขปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ 

1. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหา
ใช้งานไม่ได้ 
2. ท าการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3. ด าเนินการลงระบบปฏิบัติการใหม่ กรณีท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เกิดการเสียหายของซอฟต์แวร์ 
4. ด าเนินการลงโปรแกรมใหม่ที่มีความจ าเป็น
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
5. ด าเนินการประสานงานกับร้านค้าเมื่อ
คอมพิวเตอร์มีปัญหาเนื่องจากเกิดจากอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในการ
รับประกันของสินค้า 
6. ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เสียมาเปลี่ยนใหม่ กรณีท่ี
เครื่องหมดการรับประกันของสินค้า 

3. งานดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ  
    (เครื่องพิมพ์งาน, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์) ภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ โดยท าการตรวจสอบอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ เมื่อไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติและ 
ท าการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เบื้องต้น ที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้ 
2. ท าการแก้ปัญหาอุปกรณ์ต่าง ๆ กรณีที่ไม่
สามารถใช้งานได้ 
3. ด าเนินการประสานงานกับร้านค้าเมื่อ
คอมพิวเตอร์มีปัญหาเนื่องจากเกิดจากอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในการ
รับประกันของสินค้า 
4. ด าเนินการประสานงานกับร้านค้าเมื่ออุปกรณ์มี
ปัญหาใช้งานไม่ได้ กรณีท่ีอุปกรณ์เป็นเครื่องเช่า 

4. การให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์  
    โดยการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูป และหาโปรแกรม

1. จัดหาโปรแกรมส าเร็จรูป ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
2. ด าเนินการติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป 
3. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
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งานด้าน 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

ส าเร็จรูป ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

4. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูป  
5. แก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน 

5. งานประสานการด าเนินการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
    โดยการด าเนินการประสานงานกับ
ร้านค้า เพ่ือขอใบเสนอราคาและเทียบ
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ตามท่ีได้รับมอบหมาย และส่งไปยัง
ส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการจัดซื้อ
ต่อไป 

1. ด าเนินการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ที่ต้องการซื้อใหม่ 
2. ท าการหาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ กรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไม่
สามารถใช้งานได้แล้ว 
3. ด าเนินการประสานงานกับร้านค้า เพื่อขอใบ
เสนอราคาและเทียบคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ตามความต้องการ  
4. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัสดุของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อส่งใบเสนอราคา
ร้านค้าและรายละเอียดตามความต้องการ 
5. ฝ่ายพัสดุของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
กับร้านค้าต่อไป 
6. ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ให้ครบ
ตามคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ 
ที่ได้ท าเรื่องจัดซ้ือ 
7. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เบื้องต้น ที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้ 

6. งานดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    โดยด าเนินการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และดูแลความเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1. อ านวยความสะดวกในการเปิดปิด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการขอใช้งาน 
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขอใช้ห้อง เพื่ออ านวย
ความสะดวกในเรื่องของซอฟแวร์ตามต้องการ 
3. ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งาน
ไม่ได้ ท าการตรวจสอบเบื้องต้น หากเป็นที่อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ท าการแจ้งซ่อมกับทางบริษัท เนื่องจาก
อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 
4. ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้
ห้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 



16 
 

 

งานด้าน 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

7. งานดูแลระบบของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  
    ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสแกน
นิ้วเข้าห้อง ระบบเข้า-ออกลานจอดรถ เป็น
ต้น 

1. ดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
2. เพ่ิม ลบ ผู้ใช้งานระบบให้สามารถใช้งานได้
ส าหรับบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
3. แก้ไขการ์ดส าหรับเข้า-ออก ลานจอดรถคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

8. งานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
คณาจารย์และบุคลากรในการสอนระบบ
ออนไลน์ การสอบออนไลน์ การประชุม
ออนไลน์ 

1. เรียนรู้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อน ามาแนะน า
คณาจารย์และบุคลากร 
2. แนะน าช่วยเหลือบุคลากรในระยเบื้องต้น เพ่ือให้
เกิดความช านาญมากขึ้น 
3. ประสานกับบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ใน
การแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดข้ึน 

 
ตารางที่ 5 หน้าที่งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานด้าน 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

1. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานด้านสารสนเทศกับบุคลากร
ภายนอก  
- ให้ข้อมูลงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่
ได้รับมอบหมาย  
- สแกนงาน จัดท าประกาศนียบัตร ท าการ
วิเคราะห์ประเมินผลโครงการตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
- ดูแลระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ลงระบบ
ฐานข้อมูล ThaiJo วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย และวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา และติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลส่วนกลาง
ในระบบ ThaiJo และ TCI กรณีมีปัญหาเรื่อง
ระบบ หรือสอบถามการกรอกข้อมูลในระบบ 

 



 

บทท่ี 3  
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 
1. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow) 
 ส าหรับขั้นตอนกระบวนการ ผู้เขียนออกแบบขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบ แก้ไข 
และให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
มีความชัดเจน สามารถเข้าใจง่าย โดยมีสัญลักษณ์ ดังตาราง 

 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงสัญลักษณ์ออกแบบขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุญาต/
อนุมัติ และการเห็นชอบ เป็นต้น 
 

 แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเชื่อมระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียน
กระบวนการ ไม่สามารถจบได้ภายในหนึ่งหน้า 
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เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

สาย UTP WiFi 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะหรือพกพา 

เข้าระบบล็อคอิน 
WEB Authentication 

เลือกประเภท 
Device 

SSID (BUU-WiFi, 
eduroam, Buu 
WiFi by TRUE) 

ใช้ระบบไร้สาย (WiFi) ใช้ระบบสาย UTP 

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 

1 
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ระบบ ระบบ 

ตั้งค่ารูปแบบ EAP
และขอใบรับรอง

การใช้งาน 

ติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ิม
รองรับการใช้งาน 

USER Authentication 
WiFi 

ตรวจสอบความถูกต้อง Username  
และ Password 

 
1. Username และ Password หมดอาย ุ
2. ลืม Username และ Password 
3. ใส่ Username และ Password  
ไม่ถูกต้อง 

 

ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

Android ios Window7 

Window10 
MAC OS 

 

ไม่ถูกต้อง 
ถูกต้อง 

1 

2 

ตรวจสอบการใช้งานของ Username  

และ Password 
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มีปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

ตรวจสอบ
การเชื่อมต่อ 

ตรวจสอบหมายเลข IP เข้า Control Panel 

เข้า Network and Sharing Center 

เลือก Change adapter setting 

เปิด Enable 
Local Area Connection 

เข้า Control Panel 
 

เข้า Network and Sharing Center 

เลือก Change adapter setting 

ดับเบ้ิลคลิก  
Local Area Connection 

 

เลือก Detail  

ตรวจสอบหมายเลข IP ที่ได้รับ  ติดต่อผู้ดูแลได้ที่ โทร 2369 ต่อ 123 

มีสัญญาณ ไม่มีสัญญาณ 

ตรวจสอบ และแก้ไขให้ใช้งาน 
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

2 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนการ กระบวนการการตรวจสอบ แก้ไข และการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ตรวจสอบ แก้ไข และการให้บริการระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
 
ตารางที่ 7 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1  3 นาที - ผู้ใช้งานเครือข่าย

เป็นบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 
และมี username 
และ password ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- ข้อมูลของ
ผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมี
ความถูกต้อง 

- ส าหรับบุคลากรมี
หนังสือหรือสัญญา
จ้างในการขอ  
username และ 
password จาก
ส านักคอมพิวเตอร์  
- ส าหรับนิสิตมีบัตร
ประจ าตัวนิสิตในการ
ขอ  username และ 
password จาก
ส านักคอมพิวเตอร์  

1. ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
2. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
3. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

https://ict.buu.ac.th/document-download/AUP-BuuNet.pdf
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 นาที - ผู้ใช้งานเครือข่าย
เป็นบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 
และมี username 
และ password ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- เข้าใช้งานโดยใส่ 
username และ 
password ใน WEB 
Authentication 
ส าหรับล็อคอิน 

- ความเร็วในการ
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- username และ 
password ที่ได้จาก
ส านักคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
2. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 

สาย UTP 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ
พกพา 

เข้าระบบล็อคอิน 
WEB Authentication 



 
 

 

23 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาที - เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบ 
ไร้สาย 
- ภายใต้ระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบ 
ไร้สายคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มี 3 
ชื่อภายใต้ SSID คือ  
1. BUU-WiFi  
2. eduroam และ  
3. WiFi by True 
- เลือกการเชื่อมต่อ
ประเภทของ Device 
ให้เหมาะสม 

- ความเร็วในการ
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- username และ 
password ที่ได้จาก
ส านักคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
2. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
เลือกประเภท 

Device 

โทรศัพท์ 

WiFi 

SSID (BUU-WiFi, 
eduroam, BUU 
WiFi by TRUE) 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาที - ประเภท Device 
เลือกเป็นโทรศัพท์ 
- เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบ 
ไร้สาย 
- เลือกการเชื่อมต่อ
ประเภทของระบบ
ปฏิบัติให้เหมาะสม 
- เข้าใช้งานโดยใส่ 
username และ 
password ใน WEB 
Authentication 
ส าหรับล็อคอิน 

- ความเร็วในการ
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- username และ 
password ที่ได้จาก
ส านักคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
2. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 

ระบบ 

ตั้งค่ารูปแบบ EAP
และขอใบรับรอง

การใช้งาน 

USER Authentication 
WiFi 

Android ios 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาที - ประเภท Device 
เลือกเป็น
คอมพิวเตอร์ 
- เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
- เลือกการเชื่อมต่อ
ประเภทของระบบ
ปฏิบัติให้เหมาะสม 
- เข้าใช้งานโดยใส่ 
username และ 
password ใน USER 
Authentication 
WiFiส าหรับล็อคอิน 

- ความเร็วในการ
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- username และ 
password ที่ได้จาก
ส านักคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
2. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

ระบบ 

ติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ิม
รองรับการใช้งาน 

Window10 
MAC OS 

 
Window7 

USER Authentication 
WiFi 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 นาที - เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 
- ตรวจสอบความถูก
ต้องของ username 
และ password ที่
เว็บไซต์  
https://myid.buu.
ac.th 

- ข้อมูลของ
ผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมี
ความถูกต้อง 
- ความเร็วในการ
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- username และ 
password ที่ได้จาก
ส านักคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
2. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้อง Username  

และ Password 
 
 

1. Username และ 
Password หมดอาย ุ
2. ลืม Username และ 
Password 
3. ใส่ Username และ 
Password ไม่ถูกต้อง 

 

ตรวจสอบการใช้งาน
ของ Username  
และ Password 

 

2 

ใช้งาน 

อินเทอร์เน็ต 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 นาที - ผู้ใช้งานมีปัญหา
การใช้งานระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ไม่
สามารถเชื่อมต่อ
สัญญาณได้ 

- ข้อมูลของ
ผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมี
ความถูกต้อง 
- ความเร็วในการ
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- username และ 
password ที่ได้จาก
ส านักคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
2. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

ตรวจสอบ
การเชื่อมต่อ 



 
 

 

28 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 นาที - ผู้ใช้งานมีปัญหา
การใช้งานระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ไม่
สามารถเชื่อมต่อ
สัญญาณได้ 
- ตรวจสอบ
หมายเลข IP ที่
อุปกรณ์ให้ตรงกับ
หมายเลข IP ของ
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
IP: 10.44.xx.xx  
- ไม่สามารถใช้งานได้
ให้ติดต่อผู้ดูแลได้ที่ 
2369 ต่อ 123 

- สามารถใช้งาน
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ 
- ความเร็วในการ
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- username และ 
password ที่ได้จาก
ส านักคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
2. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตรวจสอบหมายเลข IP 

เข้า Control Panel 
 

เข้า Network and Sharing Center 

เลือก Change adapter setting 

ดับเบ้ิลคลิก Local Area Connection 
 

เลือก Detail  

ตรวจสอบหมายเลข IP ที่ได้รับ  

ติดต่อผู้ดูแลได้ที่ โทร 2369 ต่อ 123 

แก้ปัญหาสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะยาว รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 นาที - ผู้ใช้งานมีปัญหา
การใช้งานระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ไม่
สามารถเชื่อมต่อ
สัญญาณได้ 
- ตรวจสอบ
หมายเลข IP ที่
อุปกรณ์ให้ตรงกับ
หมายเลข IP ของ
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
IP: 10.44.xx.xx  
- ไม่สามารถใช้งานได้
ให้ติดต่อผู้ดูแลได้ที่ 
2369 ต่อ 123 

- สามารถใช้งาน
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ 
- ความเร็วในการ
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- username และ 
password ที่ได้จาก
ส านักคอมพิวเตอร์ 

1. นิสิตและ
บุคลากรใน
คณะฯ 
2. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

เลือก Change adapter setting 
 

เข้า Control Panel 
 

เข้า Network and Sharing Center 
 

เปิด Enable Local Area Connection 
 

ดับเบ้ิลคลิก Local Area Connection 
 

เลือก Detail  

ตรวจสอบหมายเลข IP ที่ได้รับ  

ติดต่อผู้ดูแลได้ที่ โทร 2369 ต่อ 123 

แก้ปัญหาสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
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3. หลักการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 
 กฎระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการใช้อินเทอร์เน็ต มีดังนี้ 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0799/2560 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560 เข้าถึงได้จาก https://ict.buu.ac.th/document-
download/account/securitypolicy.pdf 
 2. ข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าถึงได้จาก 
https://ict.buu.ac.th/document-download/AUP-BuuNet.pdf 
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
เข้าถึงได้จาก https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act01.pdf 
 4. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เข้าถึงได้จาก 
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act02.pdf 
 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เข้าถึงได้จาก 
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act03.pdf 
 วิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 โดยภาพรวมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยบูรพามายัง    
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมหาวิทยาลัยบูรพา  
รับสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาจากเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Inter University 
Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ได้รับความเร็วจ านวน 10 
Gbps วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับความเร็วจ านวน 1 Gbps และวิทยาเขตสระแก้ว ได้รับความเร็วจ านวน 
1 Gbps โดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพารับสัญญาณเครือข่ายสารสนเทศจาก UniNet   
ส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับสัญญาณเครือข่าย
จ านวน 2 ขา คือ 1. จากส านักหอสมุดจ านวน 2 เส้น ได้รับความเร็วเส้นละ 10 Gbps และ 2. จาก
กองกิจการนิสิต จ านวน 1 เส้น ได้รับความเร็วจ านวน 10 Gbps ดังภาพ 
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ภาพที ่6 เส้นทางการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยบูรพา  
มายังคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
 การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มี 3 ระบบ คือ 1. ระบบแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการระบบเครือข่าย 2. ระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบสาย UTP (LAN) และ 3. ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ดังภาพ 

 

Internet 
(ผ่าน UniNet) 

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
บูรพา (บางแสน) 

ระบบเครือข่ายวิทยา
เขตจันทบุรี 

ระบบเครือข่ายวิทยา
เขตสระแก้ว 

 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ส านักหอสมุด กองกิจการนิสิต 

10 Gbps 

10 Gbps 

10 Gbps 10 Gbps 

10 Gbps 10 Gbps 
10 Gbps 

1 Gbps 1 Gbps 
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ภาพที่ 7 การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
 จากภาพ สามารถอธิบายการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 1. ระบบแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ระบบแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการระบบเครือข่าย ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
  1.1 มี Core Switch L3 จ านวน 1 ตัว มีหมายเลขครุภัณฑ์ 601502703000003   
โดยรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2 ชุด คือจากส านักหอสมุด จ านวน 2 ขา ที่ความเร็วในการรับส่ง 20 
Gbps และกองกิจการนิสิต ที่ความเร็วในการรับส่ง 10 Gbps และมีการแบ่ง VLAN ไว้ จ านวน 12 
VLAN เพ่ือให้ใช้งานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มการใช้งาน 3 ลักษณะ คือ 
1. ระบบแม่ข่าย (Server) 2. ระบบอินเทอร์เน็ตแบบสาย UTP (LAN) และ 3. ระบบอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สาย (WiFi) 
  1.2 เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประกอบไปด้วย   
   1.2.1 DHCP Server เป็นเครื่องส าหรับแจกจ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ใน
พ้ืนที่ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา, 

ระบบแม่ข่าย (Server) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในคณะฯ 

ระบบอินเทอร์เน็ตแบบสาย UTP (LAN) ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/พกพา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

เครื่องปริ้นเตอร์ 

อุปกรณ์สารสนเทศที่รองรับ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
- กล้องวงจรปิด 
- ระบบทางเข้า-ออก ลานจอดรถคณะฯ 

อุปกรณ์สื่อสาร เช่น 
- โทรศัพท์มือถือ 
- แท็บเล็ต 
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อุปกรณ์สื่อสาร เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเลต, อุปกรณ์สารสนเทศที่รองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กล้องวงจรปิด ระบบทางเข้า-ออก ลานจอดรถคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
และเครื่องปริ้นเตอร์ 
   1.2.2 WEB Server เป็นเครื่องที่ให้บริการทางด้านเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีรองรับ จ านวน 2 Domain คือ www.polsci-
law.buu.ac.th และ psl.polsci-law.buu.ac.th 
   1.2.3 AIR WAVE Server เป็นเครื่องส าหรับจัดการระบบเครือข่ายไร้สายที่ท างาน
ร่วมกับเครื่อง WiFi Controller  
  1.3 Network Switch L2  
   1.3.1 Switch แบบไม่มี Power Over Ethernet (POE) ส าหรับการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต แบบสาย UTP (LAN) โดยมีการแบ่ง VLAN ส าหรับการใช้งาน ภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ได้แก่ ห้องส านักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน ห้องสมุด และการใช้งานเครื่องปริ้น
เตอร์ 
   1.3.2 Switch แบบมี Power Over Ethernet (POE) ส าหรับการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต แบบไร้สาย (WiFi) โดยมีการแบ่ง VLAN ส าหรับการใช้งาน ภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 2. ระบบอินเทอร์เน็ตแบบสาย UTP (LAN) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
  2.1 Network Switch L2 มีจ านวน 13 ตัว โดยอยูในห้องควบคุมไฟฟ้าตามชั้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   2.1.1 ชั้น 1 จ านวน 1 ตัว 
   2.1.2 ชั้น 2 จ านวน 3 ตัว 
   2.1.3 ชั้น 3 จ านวน 5 ตัว 
   2.1.4 ชั้น 5 จ านวน 1 ตัว ใช้ร่วมกับชั้น 4 
   2.1.5 ชั้น 6 จ านวน 1 ตัว ใช้ร่วมกับชั้น 7 
   2.1.6 ชั้น 8 จ านวน 1 ตัว 
   2.1.7 ชั้น 9 จ านวน 1 ตัว 
  2.2 Uplink ในการเชื่อมต่อแต่ละชั้นเป็นแบบ Fiber Optic โดยแต่ละตัวสามารถใช้
งานได้ที่ความเร็ว 10 Gbps 
  2.3 สาย UTP ที่ใช้ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นชนิด CAT6 ที่รองรับการ
ใช้งานความเร็วสูงสุดที่ 10 Gbps 
 ระบบอินเทอร์เน็ตแบบสาย UTP (LAN) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มีแผนผังดังภาพ 

http://psl.polsci-law.buu.ac.th/
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ภาพที่ 8 แผนผังระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายยูทีพี (UTP หรือ LAN) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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 3. ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
  3.1 Network Switch POE L2 มีจ านวน 6 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1.1 ชั้น 2 จ านวน 1 ตัว 
   3.1.2 ชั้น 3 จ านวน 1 ตัว 
   3.1.3 ชั้น 5 จ านวน 1 ตัว ใช้ร่วมกับชั้น 4 
   3.1.4 ชั้น 6 จ านวน 1 ตัว ใช้ร่วมกับชั้น 7 
   3.1.5 ชั้น 8 จ านวน 1 ตัว 
   3.1.6 ชั้น 9 จ านวน 1 ตัว 
  3.2 Uplink ในการเชื่อมต่อแต่ละชั้นเป็นแบบ Fiber Optic โดยแต่ละตัวสามารถใช้
งานได้ความเร็ว 10 Gbps 
  3.3 WiFi Controller ส าหรับจัดการ WiFi ภายในคณะทั้งหมด เช่น การจัดการ
หมายเลข IP ช่องสัญญาณเพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนกัน ความถ่ี 2.4 GHz, 5 GHz ปริมาณผู้ใช้ที่
รองรับแต่ละตัว ปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่วิ่งผ่านระบบเครือข่าย  
  3.4 Access Point ส าหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ทั้งหมด จ านวน 45 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.4.1 ชั้น 1 จ านวน 4 ตัว 
   3.4.2 ชั้น 2 จ านวน 6 ตัว 
   3.4.3 ชั้น 3 จ านวน 5 ตัว 
   3.4.4 ชั้น 4 จ านวน 4 ตัว 
   3.4.5 ชั้น 5 จ านวน 6 ตัว 
   3.4.6 ชั้น 6 จ านวน 6 ตัว 
   3.4.7 ชั้น 7 จ านวน 6 ตัว 
   3.4.8 ชั้น 8 จ านวน 4 ตัว 
   3.4.9 ชั้น 9 จ านวน 4 ตัว 
 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Access Point (ARUBA 205) ที่รองรับ
ผู้ใช้งานสูงสุดประมาณ 50 Devices และ 2. Access Point (ARUBA 225) ที่รองรับผู้ใช้งานสูงสุด
ประมาณ 100 Device โดยดตูามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่การใช้งาน ดังภาพ 
  



 

 

36 

 
 

ภาพที่ 9 แผนผัง Access Point ส าหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
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 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) โดยใช้ชื่อ SSID 
จ านวน 3 ชื่อ คือ 1. BUU-WiFi 2. eduroam และ 3. BUU-WiFi by True  
 1. BUU-WiFi เป็นการให้บริการภายใต้แนวคิด “ล็อกอินครั้งเดียว ใช้ได้ทั่วมหาวิทยาลัย” 
(ไม่ต้องล็อกอินผ่าน Web browser) สามารถใช้งานได้ภายใน มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะไปอาคารไหน  
ถ้ามี WiFi ชื่อ BUU-WiFi ไม่ต้องล็อกอินผ่าน Web browser ใหม่ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลย 
 2. eduroam มาจากค าว่า “Education Roaming” เป็นการใหบ้ริการเครือข่ายโรมม่ิง
เพ่ือการศึกษา การวิจัย โดยมีสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมเป็นสมาชิก เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรจากสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ที่
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกด้วยกัน สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ทันทีเม่ือเชื่อมต่อ เข้ากับจุดให้บริการ WiFi ที่ใช้ชื่อ SSID เป็น eduroam โดยการยืนยันตัวบุคคล
ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกให้โดยสถาบันต้นสังกัด 
 เครือข่าย eduroam ใช้รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลาง (roaming) ด้วยบัญชี
ผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด (Identity Provider) และเมื่อผ่านขั้นตอนยืนยันตัวบุคคลแล้ว ผู้ใช้
สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการ
เครือข่าย (Service Provider) มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสมาชิกของ eduroam ผ่านเครือข่ายของ
ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการ 
eduroam ของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยบูรพาให้บริการใน 2 ส่วนคือ 1. เป็นผู้ให้บริการ
เครือข่าย (Service Provider) ส าหรับให้บริการเครือข่ายกับแขกผู้มาเยือน และ 2. เป็นผู้ตรวจสอบ
พร้อมยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Provider) ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ต้องไป
ปฏิบัติภารกิจในสถาบันการศึกษาอ่ืน และการให้บริการเครือข่าย eduroam ส าหรับแขกผู้มาเยือน 
(บุคลากรจากสถาบันที่เป็นสมาชิก) สามารถเชื่อมต่อและยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดย
สถาบันต้นสังกัดผ่านด้วยโปรโตคอล WPA (WPA2-Enterprise) และ EAP ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Traffic Log) ของผู้ใช้งาน เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 การใช้งาน eduroam ส าหรับนิสิต อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อไป
ปฏิบัติภารกิจในสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก eduroam สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้ โดย
เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่มี SSID ทีช่ื่อ eduroam แล้วยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งาน 
BuuNet ID เพ่ือเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น username@buu.ac.th โดยในการใช้งานต้องให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่สถาบันที่ให้บริการเครือข่ายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนีน้ิสิต อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เป็นสมาชิก eduroam สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ 
 3. BUU-WiFi by True ข้อตกลงความร่วมมือการติดตั้งระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ
ไร้สาย (WiFi) ระหว่างมหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน หรือ True โดย
ได้ติดตั้งจุดให้บริการ WiFi ในอาคาร ผู้ใช้งานต้องล็อกอินผ่าน Web browser เหมือนกับ BUU-WiFi 
โดย Access Point ส าหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายใต้ชื่อ 
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BUU-WiFi by True ติดตั้งบริเวณหน้าลิฟท์ มีทั้งหมด จ านวน 5 ตัว คือ 1. ชั้น 1 จ านวน 1 ตัว      
2. ชั้น 2 จ านวน 1 ตัว 3. ชั้น 4 จ านวน 1 ตัว 4. ชั้น 8 จ านวน 1 ตัว และ 5. ชั้น 9 จ านวน 1 ตัว 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ แก้ไข และการให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายละเอียด
การด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา การใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องมีการยืนยันตัวตนของ
ผู้ใช้งานผ่านระบบล็อกอินตามลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 การเข้าใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสาย UTP (LAN) และแบบที่ 2 การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(WiFi) 
 แบบท่ี 1 การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสาย UTP (LAN) เป็นการเข้าระบบ 
ล็อคอินแบบ WEB Authentication มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ปกติจะมีหน้าจอส าหรับการล็อคอินโดยอัตโนมัติ เมื่อท าการเปิด Browser หากไม่ขึ้นให้
ท าการเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ส าหรับล็อคอิน ก่อนใช้อินเทอร์เน็ต https://login.buu.ac.th/ เพ่ือท าการ
ล็อคอิน ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอส าหรับการล็อคอินระบบอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 

https://login.buu.ac.th/%20เพื่อ
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 2. เมื่อ login สามารถดูข้อมูลการใช้งานที่ https://info.buu.ac.th/ ดังภาพ 
 

  
 

ภาพที่ 11 หน้าจอส าหรับดูข้อมูลการใช้งาน 
 

 จากภาพอธิบายได้ว่า user ทางฝั่งซ้ายมือนั้น จะเป็นชื่อผู้ใช้งานของท่านที่ได้มีการ Login 
ไว้ เช่น user ที่ล็อคอินคือ suttatip เวลา login ส าเร็จจะขึ้นปรากฎเป็น suttatip@buu.ac.th และ
แสดงหมายเลข IP ที่ใช้งาน ณ เครื่องปัจจุบัน 
 ในส่วนของด้านล่างจะเป็น Quota User ที่สามารถใช้งานได้ต่อวัน ต่อ user 1 user  
(1 user ได้ Quota Bandwidth 30 GB ต่อวัน) มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทาง
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย 
“UniNet” เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพามีแบนด์วิธ (ความเร็ว) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุด อยู่ที่ 4 Gbps โดย
ให้บริการผู้ใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย มีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 10,000 (user) คนพร้อมกันหรือ
กว่า 30,000 devices ในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแบนด์วิธที่เพียงพอส าหรับใช้งานใน
ช่วงเวลา 08:00 น.-20:00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน, มหาวิทยาลัย
จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารแบนด์วิธอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป แนวทางในการบริหารแบนด์วิธ มีดังนี้ 
 ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีโควต้าแบนด์วิธสูงสุด 30 GB ต่อวัน  
ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ในความเร็วปกติตั้งแต่เวลา 08:00 น.-20:00 น. 
ปริมาณข้อมูลรวม (Data) ที่เกิดข้ึนระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน ทั้งขาเข้าและขาออก 
(download/upload) จะถูกหักลบออกจากโควต้าแบนด์วิธของผู้ใช้งาน ส่วนการใช้งานหลังจากนั้น 
คือเวลา 20:00:01-07:59:59 ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต จะไม่ถูกหักออกจากโควต้า  
แบนด์วิธ ในการเติมโควต้าแบนด์วิธกลับคืน ระบบจะเติมกลับในอัตรา 200 Kbps (kilobit per 
second) เติมตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งในระหว่างที่มีการใช้งานและไม่ได้ใช้งาน และเมื่อเติม
เต็มโควต้า 10 Gbps แล้ว ระบบจะหยุดเติมจะไม่มีการสะสมโควต้า หากผู้ใช้งานมีการใช้งาน

https://info.buu.ac.th/%20ดัง
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อินเทอร์เน็ตจนโควต้าแบนด์วิธเต็ม และยังคงใช้อินเทอร์เน็ตต่อเนื่องไปอีก จะท าให้โควต้าของ
ผู้ใช้งานติดลบ ซึ่งผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ แต่จะใช้ได้ในความเร็วที่ต่ ากว่าปกติอัตรา
การเติมกลับโควต้าแบนด์วิธ ปัจจุบัน ก าหนดเอาไว้ที่ 200 Kbps ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังเพ่ือความเหมาะสมส าหรับให้มหาวิทยาลัยมีแบนด์วิธที่เพียงพอต่อการใช้งานช่วงเวลาที่มี
กิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
 โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานโดยบัญชีผู้ใช้ (Buu Account) คือ ชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้ส าหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงระบบ
เครือข่าย และบริการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Username ส าหรับนิสิต จะใช้รหัสนิสิต 
เช่น 62999999 Username ส าหรับบุคลากรต้องน าสัญญา เพื่อขอ Username ที่ส านักคอมพิวเตอร์ 
Password ต้องเป็นชุดตัวอักขระที่ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, และอักขระพิเศษ 
อ่ืน ๆ (A-Z, a-z, 0-9, $!@#$% ) เป็นต้น รวมแล้วจ านวน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ตัวอย่าง En9k0@3!2# 
โดยรหัสผ่านต้องมีการเปลี่ยนทุก 180 วัน เนื่องจากตามประกาศส านักคอมพิวเตอร์ ประกาศนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยน
รหัสผ่านใหม่ เป็นประจ าเสมอ โดยได้ก าหนดอายุของรหัสผ่านไว้ที่ 180 วัน หากผู้ใช้งาน (นิสิตและ
บุคลากร) ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านภายใน 180 วัน ระบบจะระงับบัญชีผู้ใช้งานไว้อัตโนมัติ ดังนั้น
ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอก่อนครบ 180 วัน หรือก่อนรหัสผ่านหมดอายุ 
ซึ่งก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุ 15 วัน จะมีเมลจาก Administratorbuu.ac.th ส่งไปเตือนให้ท่าน
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยจะมีเมลเตือนทุกวัน จนกว่าจะได้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ 
 3. เมื่อไม่มีการใช้งานระบบแล้วท าการ logout โดยท าการกดปุ่ม logout ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าจอส าหรับล็อคเอ้าท์การใช้งาน 
 

 จากภาพอธิบายได้ว่า เมื่อกดปุ่ม “Logout this device” กรณีท่ีต้องการออกจากระบบ
เฉพาะเครื่องปัจจุบันเครื่องเดียวเท่านั้น และเมื่อกดปุ่ม “Logout all devices” กรณีท่ีต้องการออก
จากระบบทุกเครื่องที่มีการล็อคอิน username ที่ต้องการล็อคเอาท์ออก  

https://ict.buu.ac.th/document-download/account/securitypolicy.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/account/securitypolicy.pdf
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 แบบท่ี 2 การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID 
จ านวน 3 ชื่อ คือ 1. BUU-WiFi 2. Eduroam และ 3. BUU-WiFi by True มีรายละเอียดการใช้งาน 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID ชื่อ “BUU-WiFi”  
 กรณีที่ 1 การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID ชื่อ “BUU-WiFi” บน Windows 7 
มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ดาวน์โหลดเครื่องมือช่วยการเชื่อมต่อ “setup-window7.zip” โดยดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ http://WiFi.buu.ac.th/tools/setup-window7.zip จากนั้นบันทึกไฟล์ลงหน้า Desktop  
 2. ท าการแตกไฟล์ setup-window7.zip จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 13 หน้าจอส าหรับการตั้งค่าส าหรับ Window 7 
 

3. ท าการ Run ไฟล์ Setup โดยคลิกขวาที่ไฟล์ setup.bat เลือก Run as administrator 
เมื่อรันไฟล์ setup.bat ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 14 หน้าจอติดตั้งโปรแกรมส าหรับ Window 7 
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 4. เมื่อรันไฟล์ setup.bat แล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม “Enter” เพ่ือ
ออกจากโปรแกรม ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 15 หน้าจอรันไฟล์ setup.bat ที่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) 
 

 5. หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ขั้นตอนต่อไปเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยการคลิกท่ี
สัญลักษณ์ “เชื่อมต่อ WiFi” ที่มุมขวาล่าง ดังภาพ  
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงไอคอนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (WiFi) ส าหรับ Window 7 
 
 6. เลือก WiFi ที่มีชื่อว่า “BUU-WiFi” และท าการเชื่อมต่อด้วยการคลิกท่ีปุ่ม Connect  
 

 
 

ภาพที ่17 หน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ส าหรับ Window 7 
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 7. ใส่ Username และ Password ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับ E-Mail 
ของมหาวิทยาลัย (BUU Account) ลงในหน้าต่างดังภาพ  
 

 
 

ภาพที่ 18 หน้าจอใส่ Username และ Password ส าหรับ Window 7 
 
 8. เมื่อท าการเชื่อมต่อส าเร็จจะต้องพบข้อความ “Connected” ที่ BUU-WiFi ดังภาพ  
 

 
 

ภาพที่ 19 หน้าจอพร้อมใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (WiFi) ส าหรับ Window 7 
 

  9. เมื่อท าการเชื่อมต่อส าเร็จ ต้องท าการล็อคอินผ่าน Browser หากไม่ขึ้นให้ท าการเปิด 
เข้าสู่เว็บไซต์ส าหรับ login ก่อนใช้อินเทอร์เน็ต https://login.buu.ac.th/ เพ่ือท าการล็อคอิน    
ตามข้ันตอนในการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสาย UTP (LAN) ซึ่งอธิบายแล้วในแบบที่ 1 
ข้างต้น 
 
 

https://login.buu.ac.th/%20เพื่อ
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 กรณีที่ 2 การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID ชื่อ “BUU-WiFi” บน Windows 
10 มีข้ันตอน ดังนี้  
 1. เชื่อมต่อเครือข่ายด้วยการคลิกท่ีสัญลักษณ์ “เชื่อมต่อ WiFi” ที่มุมขวาล่าง ดังภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงไอคอนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (WiFi) ส าหรับ Window 10 
 

 2. เลือก WiFi ที่มีชื่อว่า “BUU-WiFi” และท าการเชื่อมต่อด้วยการคลิกท่ีปุ่ม Connect  
 

 
 

ภาพที่ 21 หน้าจอเลือกชื่อ SSID ที่มีชื่อว่า BUU-WiFi ในเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
(WiFi) ส าหรับ Window 10 
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 3. ใส่ Username และ Password ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับ E-Mail 
ของมหาวิทยาลัย (Buu Account) ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 22 หน้าจอใส่ Username และ Password ส าหรับ Window 10 
 

 4. จากนั้นให้ท าการเชื่อมต่ออีกครั้งด้วยการกดปุ่ม “Connect” ลงในหน้าต่างดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 23 หน้าจอเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (WiFi) ส าหรับ Window 10 
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 5. เมื่อท าการเชื่อมต่อส าเร็จ จะพบหน้าจอดังภาพ  
 

 

 
ภาพที่ 24 หน้าจอพร้อมใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (WiFi) ส าหรับ Window 10 

 
 กรณีที่ 3 การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID ชื่อ “BUU-WiFi” ส าหรับ MAC OS 
มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. เปิด WiFi ที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก SSID ชื่อ “BUU-WiFi” ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 25 หน้าจอเลือกชื่อ SSID ที่มีชื่อว่า BUU-WiFi ในเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
(WiFi) ส าหรับ MAC OS 
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 2. เมื่อท าการเลือก WiFi เป็นที่เรียบร้อยจะพบหน้าจอถามเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่าย โดยใส่ 
Username และ Password ใช้ Username และ Password เดียวกับ E-Mail ของมหาวิทยาลัย 
(Buu Account) แล้วท าการเชื่อมต่อโดยคลิกปุ่ม Join 
 

 
 

ภาพที่ 26 หน้าจอใส่ Username และ Password ส าหรับ MAC OS 
 
 3. เมื่อท าการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าเร็จ จะพบหน้าจอดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 27 หน้าจอพร้อมใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (WiFi) ส าหรับ ส าหรับ MAC OS 
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 กรณีที่ 4 การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID ชื่อ “BUU-WiFi” บน Andriod มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เข้าสู่เมนูการตั้งค่า แล้วเลอืก Wi-Fi ดังภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 28 หน้าจอเลือกอุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (WiFi) ส าหรับ Andriod 
 

 2. เชื่อมต่อ WiFi โดยเลือก “BUU-WiFi” 
 

 
 

ภาพที่ 29 หน้าจอเลือกชื่อ SSID ในเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ส าหรับ Andriod 
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 3. เมื่อเชื่อมต่อ BUU-WiFi แล้วจะพบหน้าจอเพ่ือให้ระบุ Username และ Password  
ดังภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 30 หน้าจอตั้งค่าก่อนเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ส าหรับ Andriod 
 

 จากนั้นในหัวข้อ “วิธี EAP” ให้เลือกค าว่า “PEAP” เท่านั้น ดังภาพ 
 

 

 
 

ภาพที่ 31 หน้าจอใส่หัวข้อ “วิธี EAP” ส าหรับ Andriod 

หัวข้อ EAP ให้เลือก PEAP 
เท่านั้น 
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 จากนั้นในหัวข้อ “ใบรับรองการใช้งาน CA” ให้เลือกไม่ตรวจสอบ เท่านั้น ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 32 หน้าจอใส่หัวข้อหัวข้อ “ใบรับรองการใช้งาน CA” ส าหรับ Andriod 
 
 จากนั้นท าการระบุ Username ที่ช่องเอกลักษณ์ (Identity) และใส่ Password โดยใช ้
Username และ Password เดียวกับ E-Mail ของมหาวิทยาลัย (BUU Account) แล้ว              
ท าการเชื่อมต่อ ดังภาพ 

 
 

 
 

ภาพที่ 33 หน้าจอใส่ Username และ Password ส าหรับ Andriod 

หัวข้อ.ใบรับรอง
การใช้งาน CA  

ให้เลือกไม่
ตรวจสอบ เท่านั้น 



51 
 

 

 4. เมื่อท าการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าเร็จจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ  
 

 
 

ภาพที่ 34 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าเร็จส าหรับ Andriod 
 
 ต้องท าการล็อคอินผ่าน Browser หากไม่ขึ้นให้ท าการเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ส าหรับ login ก่อน
ใช้อินเทอร์เน็ต https://login.buu.ac.th/ เพ่ือท าการล็อคอิน ตามขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตผ่านสาย UTP (LAN) ซึ่งอธิบายแล้วในแบบที่ 1 ข้างต้น 
 กรณีที่ 5 การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID ชื่อ “BUU-WiFi” บน ios มีข้ันตอน 
ดังนี้ 
 1. ท าเปิดสถานะการเชื่อมต่อ WiFi โดยเข้าสู่เมนูการตั้งค่า แล้วเลือก Wi-Fi จากสีขาวให้
เปลี่ยนเป็นสีเขียว ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที ่35 หน้าจอตั้งค่าการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าหรับ ios 

https://login.buu.ac.th/%20เพื่อ
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 2. ตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi ต้องเป็นสถานะเปิดใช้งาน จากนั้นเชื่อมต่อ WiFi 
ที่มีชื่อว่า “BuuWiFi” 
 

 
 

ภาพที่ 36 หน้าจอการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าหรับ ios 
 
 3. ท าการใส่ชื่อผู้ใช้โดยใช้ Username และ Password เดียวกับ E-Mail ของมหาวิทยาลัย 
(BUU Account) แล้วท าการเชื่อมต่อ และกดปุ่ม “เข้าร่วม” ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 37 หน้าจอยืนยันเข้าร่วมการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าหรับ ios 
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 4. หากใส่ Username และ Password ถูกต้องจะใบรับรองให้เลือก “เชื่อถือ” ดังรูป 
 

 
 

ภาพที่ 38 หน้าจอแสดงใบรับรองการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าหรับ ios 
 
 5. เมื่อท าการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าเร็จจะพบหน้าจอดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 39 หน้าจอแสดงแสดงการเชื่อมต่อ BUU-WiFi ส าเร็จส าหรับ ios 
 
 ขั้นตอนการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID ชื่อ “Eduroam” ทุกอุปกรณ์ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ Smart Phone แท็บแลต มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เชื่อมต่อ WiFi โดยเลือก SSID ชื่อ “eduroam” (สามารถดูขั้นตอนการเชื่อมต่อใน    
แต่ละอุปกรณ์ ในขั้นต้นที่ได้กล่าวแล้วดังหน้า 39-51) 
 2. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะมีหน้า Browser ขึ้นมาให้ใส่ Username และ Password 
ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับ E-Mail ของมหาวิทยาลัย (BUU Account) โดยใส่เป็น
ชื่อ E-Mail เช่น suttatip@buu.ac.th จากนั้นกดปุ่ม “Connect” หรือ ปุ่ม “เชื่อมต่อ” ดังภาพ 

 

mailto:suttatip@buu.ac.th%20ดัง
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ภาพที่ 40 หน้าจอใส่ Username และ Password เชื่อมต่อ WiFi โดย SSID ชื่อ “eduroam” 
 
 ขั้นตอนการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ที่มี SSID ชื่อ “BUU-WiFi by TRUE” ทุก
อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ Smart Phone แท็บแลต มีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. เชื่อมต่อ WiFi โดยเลือก SSID ชื่อ “BUU-WiFi by TRUE”  
 2. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะมีหน้า Browser ขึ้นมาให้ใส่ Username และ Password 
ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับ E-Mail ของมหาวิทยาลัย (BUU Account) จากนั้นกด
ปุ่ม “Log In” โดยต้องท าการล็อคอินผ่าน Browser หากไม่ขึ้นให้ท าการเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ส าหรับ 
login ก่อนใช้อินเทอร์เน็ต https://login.buu.ac.th/ เพ่ือท าการล็อคอิน ตามข้ันตอนในการเข้าใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสาย UTP (LAN) ซึ่งอธิบายแล้วในแบบที่ 1 ข้างต้นดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 41 หน้าจอส าหรับล็อคอินเชื่อมต่อ WiFi โดย SSID ชื่อ “BUU-WiFi by TRUE” 

https://login.buu.ac.th/%20เพื่อ
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 กรณีที่ท าการ login ไม่ผ่าน หรือหน้าจอขึ้น Login failed ดังภาพ 
 หาก User-Password ถูกต้อง และหน้าจอยังขึ้น Login Failed ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 42 แสดงการล็อคอินเข้าระบบไม่ผ่าน 
 
 สามารถมีวิธีการตรวจสอบ และแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบว่า Username และ Password ถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบภาษาท่ี
เครื่องว่าเป็นภาษาไทย หรือ ENG ดูภาษาให้ตรงกับ Password ที่ใช้ หรือสามารถตรวจสอบได้ที่
เว็บไซต์ http://myid.buu.ac.th 
 วิธีตรวจสอบว่า User และ Password ถูกต้องหรือไม่ ท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน กู้คืน
รหัสผ่าน สามารถท าได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://myid.buu.ac.th ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศใน 
การอ านวยความสะดวกด้าน User และ Password ส าหรับเข้าใช้สารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ดังภาพ 
 

http://myid.buu.ac.th/
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ภาพที่ 43 เว็บไซต์ส าหรับให้บริการเกี่ยวกับรหัสผ่าน 
 

เว็บไซต์ http://myid.buu.ac.th เป็นเว็บไซต์ที่ทางส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เปิดให้บริการเกี่ยวกับรหัสผ่าน โดยไม่ต้องโทรศัพท์สอบถาม แต่ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนครั้งแรก เพ่ือ
สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือสามารถกู้คืนรหัสผ่าน กรณีที่ลืมรหัสผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะบัญชีผู้ใช้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและ
นามสกุลของผู้ใช้งาน หมายเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ประเภทของบุคลากร และ
จ านวนวันที่เหลืออยู่ก่อนรหัสผ่านหมดอายุ โดยผู้ใช้งานต้องท าการเข้าสู่ระบบในเมนู “เข้าสู่ระบบ” 
ทั้งนี้ระบบยังมีคู่มือการใช้งานเมนูต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://myid.buu.ac.th/manualdoc 
 2. หาก login ผ่าน Browser Internet Explorer แล้วมีปัญหา แนะน าว่าเปลี่ยน 
Browser ในการ login ใหม่ โดยใช้ผ่าน Browser Chrome หรือ Firefox และควรท าการ update 
ตัว Browser ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3. ตรวจสอบว่าวันที่ในเครื่องเป็นปัจจุบันหรือไม่ บางเครื่องถ้าถ่าน BIOS หมดอาจท าให้
วันที่ย้อนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่อง ควรต้องปรับวันที่ให้เป็นปัจจุบันก่อนเข้าหน้า 
login  
 4. วิธีการตรวจสอบ สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์  
 กรณไีม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีวิธีการตรวจสอบตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ตรวจสอบสัญลักษณไ์อคอนมุมขวาล่าง ว่ามีเครื่องหมายกากบาทหรือไม่ ถ้ามี
เครื่องหมายกากบาท แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณดังรูป 

http://myid.buu.ac.th/
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ภาพที่ 44 แสดงไอคอนไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
 
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเลือก 
Control Panel > Network and Sharing Center ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 45 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ Control Panel ส าหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 
 3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Network and Sharing Center เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกค าว่า 
“Change adapter setting” เพ่ือเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังภาพ 
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ภาพที่ 46 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ Network and Sharing Center ส าหรับตรวจสอบ 
การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 
 4. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Network Connections เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวาที่รูป Local Area 
Connection แล้วคลิก Enable เพ่ือท าการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังรูป 
 

 
 

ภาพที่ 47 หน้าจอแสดงการเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
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 5. เมื่อท าการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว จะแสดงดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 48 แสดงหน้าจอการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว 
 
 กรณเีครื่องคอมพิวเตอร์มีสัญญาณ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากการได้รับหมายเลข
ไอพีแอดเดส (IP Address)  
 1. ตรวจสอบการได้รับหมายเลขไอพีแอดเดส โดยการเลือก Control Panel > Network 
and Sharing Center ดังภาพ 
 

 
 
ภาพที่ 49 แสดงการเข้าสู่หน้าจอ Control Panel ส าหรับตรวจสอบการได้รับหมายเลข IP Address 
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 2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Network and Sharing Center เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกค าว่า 
“Change adapter setting” เพ่ือตรวจสอบการได้รับหมายเลข IP Address ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 50 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ Network and Sharing Center ส าหรับตรวจสอบการได้รับ
หมายเลข IP Address 

 
 3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Network Connections เรียบร้อยแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิก Local Area 
Connection แล้วจะข้ึนหน้าจอ Ethernet Status ดังรูป 
 

 
 

ภาพที่ 51 แสดงหน้าจอ Ethernet Status 
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 4. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Ethernet Status เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Detail” ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 52 แสดงหน้าจอ Ethernet Status ส าหรับตรวจสอบการได้รับหมายเลข IP Address  
 
 5. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Network Connection Details เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบ
หมายเลข IP Address ที่ได้รับ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 53 หน้าจอแสดง Network Connection Details 
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 จากภาพ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 IPv4 Address   เป็น IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 IPv4 Subnet Mask  เป็นเลข Subnet Mask 
 IPv4 Default Gateway เป็นเลข Default Gateway 
 IPv4 DHCP Servers  เป็นเลข DHCP Servers 
 IPv4 DNS Servers  เป็นเลข DNS Servers 
 หลังจากท าการตรวจสอบการได้รับหมายเลข IP Address เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบ 
หมายเลข IP Adress ที่ถูกต้อง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 IPv4 Address   10.44.x.x 
 IPv4 Subnet Mask  255.255.255.0 
 IPv4 Default Gateway 10.44.x.1 
 IPv4 DNS Servers  10.44.11 
 โดยค่าของ x คือค่าของตัวเลขตั้งแต่ 1-253  
 ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สามารถติดต่อได้ที่ส านักงาน 
ชั้น 2 โดยตรง หรือ โทรภายใน 2369 ต่อ 123 
 การสร้างบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราว 
 ทางส านักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบออกบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราว เพ่ือลด
ขั้นตอนการขอ account ส าหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตให้ส่วนงานสร้าง 
account ชั่วคราว ให้กับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับส่วนงานเองได้ แทนการขออนุเคราะห์ 
account  จากส านักคอม โดยสามารถสร้างได้สูงสุด จ านวน 300 แต่ละ account  มีอายุการใช้งาน
สูงสุด 60 วัน โดยจะสร้างในนามของหน่วยงาน มีข้ัตตอนการสร้าง account ดังนี้ 
 1. เข้าเว็บไซต์ https://guestaccount.buu.ac.th/ 
 

 
 

ภาพที่ 54 หน้าจอส าหรับล็อคอินเข้าระบบ 
 
 

https://guestaccount.buu.ac.th/
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 2. หลังจากล็อคอินเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกปุ่ม “Create Account” เพ่ือท าการสร้าง 
Guest Account ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 55 หน้าจอส าหรับสร้าง Guest Account 
 
 3. ท าการสร้าง Guest Account โดยใส่รายละเอียด จ านวนบัญชีผู้ใช้ วันที่เริ่มต้นใช้งาน 
และใช้งานถึงวันที่ ซึ่งสามารถสร้างได้ล็อตใหญ่ที่สุด คือ จ านวน 300 account และก าหนดอายุของ 
account (วันเริ่มต้น-สิ้นสุด) ได้นานที่สุดคือ 60 วัน โดยขณะที่ account ล็อตนั้น ๆ Active หรือถูก
ใช้งานอยู่ จ านวนโครงการโค้วต้าการสร้างก็จะถูกหักออกไปด้วย จนกว่า account ล็อตที่ Active 
เหล่านั้น จะหมดเวลาหรือสิ้นสุดเวลาการใช้งาน จ านวนโค้วต้าจึงกลับมา ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 56 หน้าจอแสดงรายละเอียดส าหรับสร้าง Guest Account 
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 4. หลังจากสร้าง account เสร็จ แสดงรายละเอียด account ที่สร้างขึ้น น าไปใช้งานให้
กดปุ่ม “Print View” เพ่ือแสดงไฟล์ .pdf แบบฟอร์ม account ส าหรับผู้ใช้งานชั่วคราว เพื่อสั่งพิมพ์
และน าไปแจกหรือใช้งานต่อไป ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 57 หน้าจอข้อมูล account ส าหรับผู้ใช้งานชั่วคราว 
 

 5. การน าไปใช้งาน ต้องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพ่ือ
สามารถอ้างอิงหรือระบุตัวตนตามกฎหมายได้ และให้เก็บแบบฟอร์มไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 90 วัน 
ก่อนท าลายทิ้ง ในการท าลาย ให้ท าลายด้วยเครื่องท าลายเอกสาร หรือเครื่องย่อยกระดาษ หรือ
ท าลายด้วยวิธีอ่ืน ที่ปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอย่าน ากระดาษแบบฟอร์ม ที่มีข้อมูลส่วน
บุคคลกลับมาใช้อีก (reuse) 
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ภาพที่ 58 หน้าจอส าหรับกรอกรายละเอียดข้อมูล account ผู้ใช้งานชั่วคราว 
 
4. แนวทางในการปฏิบัตงิาน 
 การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย จะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
 1. การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบภายใน (Intranet) คือ การเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์คณะต่าง ๆ ระบบฐานข้อมูลของส านักหอสมุด ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น ด้านงานวิจัย (ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย, ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชา
การ, ระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย) ด้านการเงิน (ระบบบัญชีสามมิติ, ระบบ
งบประมาณ) ด้านการบริหารจัดการ (ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์, ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์     
e-meeting, ระบบสารสนเทศเพ่ือการควบคุมภายใน, ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต, ระบบ
จัดการความรู้ KM BUU, ระบบลาออนไลน์, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) และ Server 
ภายในมหาวิทยาลัย ที่อยู่ภายใต้ Domain@buu.ac.th ซึ่งวิธีนี้หากท่านใช้งาน Computer ภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ท่านต้องล็อคอินผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน (User Authen) จึงจะสามารถ
ต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
 2. การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบภายนอก (Internet) คือ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ 
นอกเหนือจาก Domain @buu.ac.th เช่น เว็บ google, hotmail, yahoo, wikipedia, amazon 
เป็นต้น การใช้งานรูปแบบนี้ ท่านต้องมีการ login ผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนที่เว็บไซต์ 
http://login.buu.ac.th  
 ซ่ึง User และ password ดังกล่าว สามารถขอได้ที่ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และเปลี่ยนแปลง password ด้วยตนเองได้ที่เว็บ http://mail.buu.ac.th หรือ โดย password นั้น
จะมีระยะเวลาในการใช้งานเพียง 180 วัน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง Password ในช่วง 180 วัน 
password จะถูกระงับการใช้งาน ต้อง reset ใหม่ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://myid.buu.ac.th 

http://login.buu.ac.th/
http://myid.buu.ac.th/
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5. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ด าเนินการดูแลการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแต่ละอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการมีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตที่แตกต่าง
กัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือโทรศัพท์มือถือระบบ Android 
หรือระบบ IOS ย่อมมีขั้นตอนการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน และถ้าหากไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ ผู้ใช้สามารถด าเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตใน
เบื้องต้นได ้หากแก้ไขเบื้องต้นแล้วยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อมายังผู้ดูแลระบบ 
อาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ละอุปกรณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องส านักงานชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ หรือ โทรศัพท์ 038-102369 ต่อ 123  
 
6. ระบบติดตามและประเมินผล 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีระบบการติดตามผลโดยแสดงผ่านทางเว็บแอพลิเคชั่น 
แสดงเป็นกราฟความหนาแน่นของระบบเน็ตเวิร์คทั้งหมดภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้ง 
การเชื่อมต่อแบบมีสาย และการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ดังภาพ 
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ภาพที ่59 กราฟแสดงระบบความหนาแน่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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 นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสต์มีผังแสดงสถานะของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งถ้าระบบเครือข่ายมีสถานะที่เป็นปกติสามารถใช้งานได้จะยังมี
ผังระบบ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 60 แสดงสถานะอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบสาย UTP (LAN) 
 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงสถานะอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย



 

บทท่ี 4 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
1. ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตัิงานส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถระบุปัญหาและความเสี่ยงส าคัญรวมทั้งแนวทางแก้ไข ที่พบในการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการการตรวจสอบ แก้ไข และการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 8 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ ปัญหาและความเสี่ยงส าคัญ แนวทางแก้ไขปัญหา 
1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในการ

เชื่อมต่อ ในแต่ละอุปกรณ์ หรือแต่ละ
ระบบปฏิบัติการ 

ท าคู่มือวิธีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

2 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อม
สัญญาณได้ เช่น ไฟดับ ส านักคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนอุปกรณ์ อุปกรณ์ช ารุดสียหาย เป็นต้น 

แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้ทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

3 Monitor แสดงผังระบบเครือข่ายแสดง
สถานะเป็นสีแดง แสดงว่าอุปกรณ์มีปัญหาที่
ไม่สามารถส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 

เช็คอุปกรณ์ท่ีแสดงสถานะสีแดง ว่ามี
สาเหตุมาจากอะไร และท าการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
 ผู้ใช้ ควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่ีตนเองได้ใช้งาน เพ่ือให้การใช้งาน
ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1. มีระบบ Network Management ที่ช่วยตรวจสอบสถานะการให้บริการของอุปกรณ์ 
เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น Monitor Device, Monitor Service ต่าง ๆ และ
สามารถใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบทรัพยากรระบบเพ่ือวิเคราะห์ได้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2. ท าให้ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความปลอดภัย 
มากยิ่งขึน้ พร้อมทั้งสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได ้
 3. ท าให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มีความเสถียรภาพเพ่ิมข้ึน และมีศักยภาพในการ
ให้บริการ ได้อย่างต่อเนื่อง 
 4. บันทึกปัญหาการด าเนินงานการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือปรึกษาหารือกับ
หัวหน้าส่วนงาน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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3. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ แก้ไข และให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ 
 
ตารางที่ 9 แสดงรายการเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร (ภาคผนวก ก) 
1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

พ.ศ. 2560 
2 ข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2560 
4 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

 
 โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่เก่ียวกับแนวปฏิบัติและการใช้
อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์ 
https://ict.buu.ac.th/index.php?r=document%2Fpublish-doc 

https://ict.buu.ac.th/document-download/account/securitypolicy.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/account/securitypolicy.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/AUP-BuuNet.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act01.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act01.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act02.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act03.pdf
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ภาคผนวก ก 
กฎระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกบัแนวปฏิบัติและการใช้อินเทอร์เน็ต 

 
 ก-1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560 
 ก-2 ข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ก-3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 ก-4 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
 ก-5 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ict.buu.ac.th/document-download/account/securitypolicy.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/AUP-BuuNet.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act01.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act02.pdf
https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act03.pdf
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ก-1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560 
 

 

https://ict.buu.ac.th/document-download/account/securitypolicy.pdf
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ก-2 ข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ก-3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 

 

https://ict.buu.ac.th/document-download/raw/act01.pdf
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ก-4 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
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ก-5 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
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