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ชื่อโครงการ   
 

"งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคโนโลยีระบบ
สายสัญญาณ (Cabling Technology) มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี”  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการบริการวิชาการกับชุมชนตามหน่วยงานต่างๆ 
ที่อยู่บริเวณใก้ลเคียงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  อย่างต่อเนื่อง
มาตลอด โดยจัดโครงการอาทิเช่น การให้บริการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์       
ต่อพ่วง   และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ในปีงบประมาณ 
2561 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ เล็งเห็นว่าการเข้าถึงองค์ความรู้เฉพาะทางเป็นสิ่งจ าเป็น แต่อาจมีความยากล าบากใน
การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ การสร้างโอกาสให้บุคลากรของ หน่วยงานต่างๆ ในชุมชนบริเวณรอบๆ 
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ บุคลากรของ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้เข้าถึงองค์ความรู้เฉพาะทางจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและสังคม  
 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคโนโลยีระบบสายสัญญาณ (Cabling Technology) ที่จัดขึ้น
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณได้แก่สาย LAN, 
สาย Fiber Optic, สาย CCTV, อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่ต้องใช้กับระบบ
สายสัญญาณต่างๆ และเพ่ือให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณโดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
สายสัญญาณ Open Cabling ส าหรับทุกสภาพการใช้งานรวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในมาตรฐานของระบบ
สายสัญญาณ โครงสร้างของระบบสายสัญญาณในอาคารส านักงาน การวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ เทคโนโลยีการ
ออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล อีกท้ังเพ่ือเข้าใจ
ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง  สามารถใช้ เครื่ องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม            
สามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณได้อย่างถูกต้อง ทั้งสาย LAN, สายCoaxial, สาย Fiber Optic เครื่องมืออ่ืนๆ
รวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ 
 

 การจัดโครงการในครั้งนี้จะส่งผลให้หน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้กับหน่วยงานของตนเองอย่างเหมาะสม ช่วยเพ่ิมศักยภาพการท างาน 
อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน ชุมชน และสังคมซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีระบบสายสัญญาณ 
2.2 เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเพ่ิมศักยภาพในการท างานของตนเองและ 
      หน่วยงาน 
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมงานวิจัย ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4. คณะที่ปรึกษา 
4.1  ผศ.ชาญชัย    กุศลจิตกรณ์  ผู้อ านวยการส านักฯ 
4.2  รศ.ดร.ชูพันธุ์    รัตนโภคา  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
4.3  อาจารย์ณัฐวุฒิ    สร้อยดอกสน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4.4  อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์  พิทักษ์เสถียรกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ มจพ.ปราจีน 
 

5. คณะกรรมการด าเนินการ 
5.1  อาจารย์ ดร.สุธิดา  ชัยชมชื่น  ประธานกรรมการ 
5.2  นายวัชร    พิชยนันท์  กรรมการ 
5.3  นางสาวธัญนันท์ กระดาษ   กรรมการ  
5.4  นายอนุชิต  ชาบ าเหน็จ  กรรมการ 
5.5  นายกนก     บุญพันธ์จันที  กรรมการ 
5.6  นายนรินทร์  บุญปิง   กรรมการ 
5.7  นายเกษม   ตั้งเกียรติศิริ   กรรมการ 
5.8  นายชาตรี   ธนูศิลป์   กรรมการ 
5.9  นายเตมีย์   ช่วยชูวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

6. วิทยากร ผู้ช่วยประจ าหลักสูตร 
6.1 วิทยากร จ านวน 1 ท่าน จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
6.2 ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 3 ท่าน จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
     (มีการปฏิบัติให้เข้าหัวสายสัญญาณ ประเภทต่างๆ) 
 

7. จ านวนผู้เข้าอบรม 
      7.1 บุคลากรจากหน่วยงานในบริเวณใกล้เคียงกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      วิทยาเขตปราจีนบุรี จ านวน 20 คน  
 7.2 บุคลากรของ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จ านวน 10 คน   
 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. 
 

9. สถานทีฝึ่กอบรม 
 ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตปราจีนบุรี อาคารสิรินธร ชั้น 6 ห้อง 606  
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ผู้เข้าอบรมสามารถน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบสายสัญญาณไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 10.3  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
                  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
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ก าหนดการ  
"งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลักสูตร เทคโนโลยี

ระบบสายสัญญาณ (Cabling Technology) มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี” 

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  
 

ณ  ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี อาคารสิรินธร ชั้น 6 ห้อง 606 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย  
วันพฤหัสบดทีี่ 3 พฤษภาคม 2561   

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน  

08.45-09.00 น. 
พิธีเปิดการฝึกอบรม อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์   

พิทักษ์เสถียรกุล 

09.00-10.30 น. 
Network Solution , CCTV Solution , IP CCTV 
Solution 

วิทยากร และผู้ช่วย
จากบริษัท อินเตอร์
ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

10.30-10.45 น. พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. 
Fiber Optic Technology , FTTH Solution, PoE 
Solution and EoC Solution 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
มาตรฐานและการออกแบบ , Lan Termination 
Work Shop 

14.30-14.45 น. พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง 

14.45-16.00 น. 
CCTV Termination Work Shop , Fiber Optic 
Fusion Splicing Work Shop 

16.00-16.30 น. 
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์   

พิทักษ์เสถียรกุล 
 
หมายเหตุ ก าหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
  


