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บทคดัยอ่ 
โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอการติดตั้ง IP PHONE และการเปลี่ยนแปลงการรับส่ง

ข้อมูลจากโทรศัพท์แบบเดิมเป็นการส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่บน IP PHONE ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่
ได้รับจากการฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขั้นตอนการติดตั้ง เริ่มตั้งแต่เปิดฝาใส่ซิมการ์ดและตั้งค่าต่างๆจนถึงการเข้า
เว็บไซต์ เพ่ือใช้เบอร์ในซิมการ์ดโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย และหลักการทำงานของเครื่อง IP PHONE 
ได้ศึกษาและนำเสนอโดยละเอียดในรายงานสหกิจฉบับนี้แล้ว 
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Abstract 

This project presented the installation of IP PHONE and change of data 
transmission from a traditional telephones to the transmission of information via 
frequency bands on the IP PHONE. The experience was gained from the internship in 
the cooperative education program between Siam University and National 
Telecommunications Company Limited (Public). Installation procedures began with 
opening the cover to insert the SIM card and settings for accessing the website in 
order to use the number on the SIM card to transfer data over the network. The 
working principle of the IP PHONE transmitter was studied and presented in detail in 
this cooperative report. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 
     ในปัจจุบันนี้ผู้ให้บริการเบอร์พ้ืนฐานสูญเสียรายได้ในเรื่องของค่าโทรศัพท์เบอร์พื้นฐานไปมาก สืบ
เนื่องมาจากการเข้ามาของระบบ VoIP เช่น เมื่อผู้บริโภคต้องการโทรออกแต่ไม่ได้ใช้เบอร์พื้นฐานใน
การโทร เบอร์พ้ืนฐานจึงทำหน้าที่เป็นเบอร์ที่ใช้รับสายเพียงอย่างเดียว แตผู่้บริโภคเลือกที่จะไปใช้
ช่องทางการโทรผ่าน อินเตอร์เน็ต , ผ่าน Line หรือ ผ่านมือถือ ที่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า 
     ผู้ให้บริการเบอร์พ้ืนฐานปัจจุบัน จึงเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผ่านสายโทรศัพท์ทองแดงมาเป็น
ระบบ VoIP แทน เช่นเมื่อผู้บริโภคขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันจะให้บริการเป็น Fiber Optic แล้ว
มีกล่องแปลง(ONU) ซึ่งในกล่องนี้เองก็อาจจะมี Port Telephone ให้นำเครื่อง Analog Phone หรือ 
FAX มาต่อใช้งาน หรือ สามารถนำ Account จากผู้ให้บริการมา Log in ใช้งานบน IP Phone หรือ 
Voice Gateway 
     ปริญญานิพนธ์นี้ ซึ่งได้มาจากการออกปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม โดยได้เข้าปฏิบัติที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี ส่วน
ที่เข้าไปปฏิบัติงานจะเป็นส่วนของแผนก ผู้ช่วยช่างเทคนิค ในส่วนแผนกนี้จะทำงานเกี่ยวกับการให้
คำปรึกษาด้าน IT ปัญหาของการใช้งานอินเตอร์เน็ตและตั้งค่าอุปกรณ์เบื้องต้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพ่ือแสดงความแตกต่างระหว่างโทรศัพท์เบอร์พื้นฐานแบบปุ่มกด (แบบสายทองแดง)

ในอดีตกับโทรศัพท์แบบ IP PHONE (แบบคลื่นตวามถ่ี) ที่มีความทันสมัย ตามยุคปัจจุบัน 

1.2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานโทรศัพท์แบบ IP PHONE ทางด้านความเร็ว และ

ความหลากหลายในการนำไปใช้ 

1.2.3 เพ่ือให้ได้เข้าใจในระบบการทำงานโทรศัพท์แบบ IP PHONE 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ศึกษารายละเอียดหลักการทำงานและการติดตั้งเครื่อง IP PHONE (TOT) ใช้ 4G ที่

คลื่นความถี่ 2300 MHz มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 384Kbps-15Mbps 
1.3.2 ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการโอนถ่ายข้อมูลจากแบบสายทองแดงเป็นแบบคลื่น

ความถี่ 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแบบปุ่มกดธรรมดากับแบบ IP PHONE 

1.4.2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงานของเครื่อง IP PHONE 

1.4.3 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในความสามารถด้าน Performance ของเครื่อง IP PHONE 
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บทที่  2 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เครื่องโทรศัพท์แต่ละประเภท 

2.1.1 โทรศัพท์พื้นฐาน 

 

รูปที่ 2.1 โทรศัพท์พ้ืนฐาน 

โทรศัพท์พื ้นฐาน (Plain old telephone service) คือเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์แบบ
อนาลอกที่ให้บริการการสนทนาเสียงผ่านคู่สายทองแดง ซึ่งเป็นบริการโทรศัพท์แบบดั้งเดิมที่มีใช้มา
ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2419 โดยปัจจุบันมักจะให้บริการอยู่ในรูปของโทรศัพท์บ้านในครัวเรือน ห้างร้าน 
สำนักงาน, และใช้ในโทรศัพท์สาธารณะ 

ระบบโทรศัพท์พื้นฐานมีลักษณะเด่นจากความน่าเชื่อถือของระบบที่สูงมาก ใช้งานได้ใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ ให้เสียงสนทนาที่ชัดเจน และไม่มีปัญหาช่องสัญญาณเต็ม , ซึ่งปัจจุบัน ระบบ
โทรศัพท์พ้ืนฐานมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

• เป็นระบบสื่อสารด้วยเสียงแบบสองทาง 

• ใช้การส่งสัญญาณเสียงแบบบาลานซ์ ผ่านคู่สายทองแดง 

• มีระบบเสียงแสดงสถานะการโทร (เช่น เสียงสัญญาณพร้อมโทรออก, สัญญาณสายไม่ว่า 

• สามารถโทรออกได้ โดยส่งเสียงสัญญาณกดปุ่มตามหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1


4 
 

2.1.2 เครื่อง IP PHONE 

 

รูปที ่2.2 IP PHONE 

หน้าตาจะคล้ายโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทั่วไป มีปุ่มเลข รวมถึง ปุ่มถือสาย โอนสาย และ ดูไอดีของ
คนโทรเข้ามาเหมือนกับโทรศัพท์ตั ้งโต๊ะ แต่จะสามารถใช้งานได้โดยการส่งสัญญาณผ่านระบบ
เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตได ้

ข้อมูลด้านเทคนิค ( IP PHONE (TOT) ) 

- ProductName = 4G-LTE Wireless Terminal 
- Model = ZLT M60A 
- Input Voltage = DC12V 1A 
- IP Address = 192.168.8.1 
- User Name = admin      Password = admin 
- หนา้จอแสดงผล LCD 
- Battery Li-ion 
- 1 เครื่อง ต่อ 1 SIM Card หรือ 1 เบอร ์
- รับสัญญาณคลื่นความถี่จาก SIM Card และส่งสัญญาณ wifi ในตัวเครื่อง 
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สิ่งท่ีแตกต่างจากโทรศัพท์พื้นฐานมีหลายประการ เช่น 

• วิธีเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ วิธีการทำงาน 

• ให้สัญญาณเสียงคุณภาพคมชัด HD ซึ่งมีความถ่ีเสียงมากกว่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะธรรมดาอย่าง
น้อย 2 เท่า 

• มีรุ่น จอ Touch Screen และ รุ่นที่ใช้ OS Android 

• มีฟังก์ชั่นการใช้งานโทรศัพท์ที่มากกว่าเช่น สามารถพูดคุยแบบ VDO ได้การเลือก forward 
บางสาย หรือ forward ทุกสาย 

• มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งาน 

• มีรุ่นให้เลือกใช้หลากหลายตรงตามการใช้งาน 

• สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟ 

 

 
 

รูปที่ 2.3 ด้านหน้า IP PHONE 
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รูปที่ 2.4 ด้านหลัง IP PHONE 
 

2.1.3 CPE Router 

 

รูปที่ 2.5 ด้านหน้า CPE Router 
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CPE (Customer Premises Equipment) คือ อุปกรณ์รับสัญญาณจาก Base Station (ต้นทาง) 

และส่งต่อให้กับ Access Point (ปลายทาง) 

Access Point คือ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

เป็นตัวเชื่อมการส่งสัญญาณโทรศัพท์และปล่อยสัญญาณระหว่างโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 

 

 

รูปที่ 2.6 ด้านหลัง CPE Router 
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2.2 SIM แต่ละประเภท 

2.2.1 SIM 3G 

 

รูปที่ 2.7 SIM 3G ใช้งานบนคลื่นความถี่ 850/900/2100 MHz 

   ในยุคแรกนั้น 3G/UMTS ยังมีความเร็วค่อนข้างต่ำ สามารถรับส่งข้อมูลได้สูงสุดที่ความเร็ว 384 
kbps เนื่องจากยังใช้เทคโนโลยี WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) อยู่
ต่อมานั้นได้มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจนเป็น HSPA หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ H ซึ่งทำให้สามารถทำ
ความเร็วได้มากขึ้น อยู่ที่ประมาณ 2-7.2 Mbps จากนั้นก็ได้มีการ พัฒนา HSPA (Hight-Speed 
Packet Access) ขึ้นไปอีกจนเป็น HSPA+ หรือ H+ นั้นเอง ซึ่งจะทำให้ได้ความเร็วอยู่ที่ 21-42 
Mbps 

 

 

รูปที่ 2.8 เปรียบเทียบความเร็วของเครือข่ายแต่ละประเภท 
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สรุปอย่างสั้นๆก็คือ 3G นั้นแบ่งเป็นมาตราฐานได้ดังนี้ 

• UMTS ใช้เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลที่มีชื่อดังต่อไปนี้ 
• WCDMA   เป็นเทคโนโลยี UMTS ในยุคแรกๆ ยังส่งข้อมูลได้ช้า 
• HSPA       พัฒนาต่อจาก WCDMA ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น 
• HSPA+    พัฒนาต่อจาก HSPA อีกต่อหนึ่งส่งข้อมูลได้เร็วมากขึ้นอีก 

 

 

รูปที่ 2.9 chart แสดงถึงจุดที่จะรับสัญญาณเป็น 3G, H, และ H+  

 

2.2.2 SIM 4G 

 

รูปที่ 2.10 SIM 4G 

 

     4G เป็นระบบ ดิจิตอล LTE (Long Term Evolution) , LTE Advance มีการรับส่ง ทั้ง voice, 
data, MMS, VDO call, Media, high speed ความเร็ว 30Mbps-1Gbps 
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ประเภทของ 4G LTE 

     คุณสมบัติของ 4G LTE จะกระจายสัญญาณบนคลื่นตวามถี่ 2300 MHz ตามทฤษฎี 4G LTE 
แบ่งเป็น 2 ชื่อ มาตรฐาน คือ 

• 4G LTE ที่สามารถอัพโหลด 30Mbps และดาวน์โหลด 100Mbps 
• LTE Advance ที่สามารถอัพโหลด 500Mbps และดาวน์โหลด 1Gbps 

 

2.3 วิธีขอติดตั้งเครื่อง IP PHONE  

1 ทางบริษัทผู้ให้บริการ จะโทรหาผู้บริโภคเองว่าจะมีการตัดถ่ายระบบจากสายทองแดงเป็นแบบ IP 
PHONE หรือแบบคลื่นความถี่ ในพื้นที่ที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ ผู้บริโภคทำเพียงแค่รออยู่ที่บ้าน จะมีช่าง
ฝ่ายเทคนิคเข้ามาทำการติดตั ้งเครื่อง IP PHONE และมีแบบฟอร์มสัญญาให้ลงข้อมลูต่างๆของ
ผู้บริโภค 

2 ผู้บริโภคสามารถเข้ามาขอกรองแบบฟอร์มทำสัญญาเองได้ที่บริษัท และจะมีช่างเทคนิคเข้าทำการ
ติดตั้งเครื่อง IP PHONE ให้ตามที่อยู่ของผู้บริโภค 

ค่าบริการ 

ไม่คิดค่าบริการ 
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2.4 แบบฟอร์ม 

2.4.1 คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ 

 

รูปที่ 2.11 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ 

 

รูปที่ 2.12 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 1 



12 
 

 

รูปที่ 2.13 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 2 

 

 

รูปที่ 2.14 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 3 

 

 

รูปที่ 2.15 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 4 
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รูปที่ 2.16 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 5 

 

 

รูปที่ 2.17 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 6 

 

 

รูปที่ 2.18 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 7 
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รูปที่ 2.19 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 8 

 

 

รูปที่ 2.20 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 9 

 

 

รูปที่ 2.21 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 10-11 
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รูปที่ 2.22 แบบฟอร์ม คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ ข้อที่ 12 
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2.4.2 แบบขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ / แก้ไขปรับปรุงผู้ให้บริการ 

 

รูปที่ 2.23 แบบขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ / แก้ไขปรับปรุงผู้ให้บริการ 
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2.4.3 หนังสือขอรับสิทธิพิเศษขอยืมอุปกรณ์ 

 

รูปที่ 2.24 หนังสือขอรับสิทธิพิเศษขอยืมอุปกรณ์ 
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บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

 

ชื่อสถานประกอบการ           : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี 

ที่ตั้ง                                : เลขที่ 101/21-26 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 

                                       เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

โทรศัพท์                          : 02 437 6638 
Website                          : https://www.tot.co.th/  

 

รูปที่ 3.2 แผนที่ตั้งของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี 



19 
 

3.2 ประวัติความเป็นมา 

2497 สถาปนาเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 24 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ ง
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยแยกจากกอง
ช่างโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ให้บริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวงประกอบด้วยชุมสายวัด
เลียบ ชุมสายบางรัก ชุมสายเพลินจิต และ ชุมสายสามเสน พนักงาน 732 คน ทรัพย์สิน 50 
ล้านบาท 
 

3.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ 

            3.3.1 วิสัยทัศน์ ( Vision ) มุงสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติที่สนองตอบ
ต่อความต้องการของลูกค้าและสาธารณะชนอย่าใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

            3.3.2 พันธกิจ ( Mission ) ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ให้ความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความม่ันคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
รวมถึงบริการสาธารณะต่างๆ อย่างเท่าเทียงและท่ัวถึง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

           3.3.3 เป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 

 3.3.3.1 เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายเพื่อเป็นหลักประเทศภายในปี 2551 

 3.3.3.2 มีสัดส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA Margin) ต่อรายได้จาก
การให้บริการของ ทีโอที ( ไม่รวมค่าเชื่อมโยงและร่วมการงาน ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปี 2554 

 3.3.3.3 พัฒนาโครงข่ายไปสู่ NGN ให้แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 80 ภายใน 2554 

และสมบูรณ์ภายในปี 2555  

                    3.3.3.4 ลดจำนวนพนักงานลงไม่น้อยกว่า 2500 คน ภายใน 4 ปี ( ระหว่างปี 2551-

2554 ) 

                    3.3.3.5 มีหลักการบริหารอย่างโปร่งใสมีมาตรฐานสากลและได้รางวัล TQC  

( Thailand Quality Class ) 
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3.4 แผนผังโครงสร้างองค์กร 

 
 

รูปที่ 3.3 แผนผังโครงสร้างองค์กรของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

 
3.5 ตำแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝึกสหกิจศึกษาเพ่ิมเติม ในแผนกผู้ช่วยช่าง โดยมี
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือ ผู้ช่วยช่างแผนก งานบริการลูกค้าและเทคนิค จะเน้นการทำงานด้าน การ
ดูแลลูกค้า และระบบงานเทคนิคทั่วไป ทั้งนี้สามารถอธิบายการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยสังเขปได้ดังนี้ 

3.5.1 งานบริการลูกค้า 
3.5.2 งานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าทางด้านเทคนิคการใช้งานเบื้องต้น 
3.5.3 งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ชื่อ     : นายชัยพงษ ์สุดเขียว 
ตำแหน่ง   : (นักศึกษาฝึกปฎิบัติงาน) 
แผนก    : ผู้ช่วยช่างเทคนิค 
 

3.6 ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
 

 
 

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา   : นายชาญภูมิ เอ่ียมทศ 
  ตำแหน่ง    : ช่างเทคนิค 
  แผนก   : งานสนับสนุนและประสานงาน 
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3.7 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานผู้จัดทำสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานกับ บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 

3.8.1 ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

▪ ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

3.8.2 กำหนดหัวข้อโครงงาน 

▪ กำหนดหัวข้อโครงงานโดยการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษาเพ่ือนำไปใช้ทำ
โครงงานได้อย่างเหมาะสม 

3.8.3 วางแผนโครงงาน 

▪ วางแผนกำหนดหัวข้อย่อยและรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการทำลงในโครงงานฉบับนี้ 

3.8.4 ค้นคว้าหาข้อมูล 

▪ ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เพ่ือนำมาใช้ทำลงในโครงงานฉบับนี้ โดยการหาข้อมูลต่างๆ จาก
หนังสือ, อินเทอร์เน็ต และจากการสอบถามพนักงานที่ปรึกษา 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ม.ค. 63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 
 

1.ศึกษาขั้นตอนการ
ปฎิบัติงาน 
2.กำหนดหัวข้อโครงงาน 
3.วางแผนโครงงาน 
4. ค้นคว้าข้อมูล 
5.จัดทำโครงงาน 
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3.8.5 จัดทำโครงงาน 

▪ ผู้จัดทำได้นำข้อมูลการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รวมทั้งการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ จาก
หนังสือ, อินเทอร์เน็ต และจากการสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ปรึกษา เพ่ือนำมาจัดทำ
โครงงาน 

3.9 แบบฟอร์มการให้บริการ 

▪ คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ 

 
 

รูปที่ 3.4 แบบฟอร์มคำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ 
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▪ แบบขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ 

 
รูปที่ 3.5 แบบขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ 
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▪ หนังสือขอรับสิทธิพิเศษยืมอุปกรณ์ 

 
รูปที่ 3.6 หนังสือขอรับสิทธิพิเศษยืมอุปกรณ์ 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 โครงงานฉบับนี้เป็นโครงงานเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการติดตั้งเครื่อง IP PHONE เพ่ือโอน
ถ่ายข้อมูล ในการฝึกงานสหกิจศึกษาผู้จัดทำโครงงานฉบับนี้ได้แบ่งหัวข้อเป็น 2 ส่วนและมีหัวข้อ
ย่อยๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง IP PHONE 

 
รูปที่ 4.1 IP PHONE 

 

 
รูปที่ 4.2 ช่อง Warning 
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4.1.1 เปิดช่อง Warning เพ่ือใส่ SIM Card โดยที่ SIM Card ต้องทำการเปิดการใช้งานและผูกเลข
หมาย 02-xxx-xxxx พร้อมใช้งาน 
 
 

 
รูปที่ 4.3 ใส่ SIM Card 

 
4.1.2 ใส่ SIM Card (ขนาดของ SIM ใหญ่สุด Normal) ในช่อง โดยคว่ำหน้าชิปการ์ดลง 
4.1.3 ทำการเชื่อต่อสายไฟ (Power) เข้าท่ีช่องหมายเลข 1 
4.1.4 เชื่อมต่อสาย LAN จาก Computer มายังช่องหมายเลข 2 
4.1.5 ทำการเปิด สวิทช์ เครื่อง โดยดันตัวสวิทช์ ไปยังช่อง ON หมายเลข 3 

 

 
รูปที่ 4.4 ช่องเสียบสาย 
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4.1.6 ทำการเปิดเครื่อง โดยการกดปุ่ม Power ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอ LCD ติดขึ้นมา (ประมาณ 5 
วินาที) 
 
 

 
 

รูปที่ 4.5 เปิดเครื่อง 
 
 
 

4.1.7 เปิด Web Browser ใส่ IP 192.168.8.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter 
     *** เครื่อง Computer ต้องไม่มีการ Fig IP ไว้ *** 
 

 
 

รูปที่ 4.6 เปิด Web Browser 
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4.1.8 หน้าแรก จะแสดงสถานะของ SIM Card โดย จุดสังเกต คือ 
          WAN IP Address จะแสดง IP ที่ได้รับ หรือ รูป SIM Card จะเป็นสีเขียว 
“ถ้า WAN IP ได้ IP เป็น 0.0.0.0 หรือ รูป SIM Card จะเป็นสีแดง ให้ทำการตรวจสอบการใส่ SIM 
Card ว่าใส่ถูกต้องหรือไม่” 
 

 
รูปที่ 4.7 หน้าแรก 

 
4.1.9 คลิกเลือก ที่ Login 
 

 
รูปที่ 4.8 Login 
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4.1.10 โดยที่ User Name: admin , Password : admin 
 

 
รูปที่ 4.9 ใส่ User  

 
4.1.11 เลือก Device Settings 

 

 
รูปที่ 4.10 เลือก Device Settings 
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4.1.12 เลือก Voice Settings 
 

 
รูปที่ 4.11 เลือก Voice Settings 

 
 

4.1.13 เลือก SIP Server 
 

 
รูปที่ 4.12 เลือก SIP Server 
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4.1.14 ทำการใส่เลขหมาย IP Phone (รายละเอียด จาก เว็บ BMS) 
            Auth Name >>> ใส่เลขหมาย IP Phone ของลูกค้า 
            Phone Name >>> ใส่เลขหมาย IP Phone ของลูกค้า 
            Reg Account >>> ใส่เลขหมาย IP Phone ของลูกค้า 
            Reg Password >>> ใส่รหัสผ่านตามที่ ทีโอที กำหนด 
 
                    Address >>> ใส่ 10.0.15.43 
                    Domain >>> ใส่ 10.0.15.43 
                    Address >>> ใส่ 10.0.15.43 
                      *** ใส่ เฉพาะ SIP Server 1 SIP Server 2 ไม่ต้องใส่ค่าใดๆ เพิ่ม *** 
 

 
รูปที่ 4.13 ใส่ข้อมูล 
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4.1.15 หลังจากใส่ค่าต่างๆ ครบแล้ว เลื่อนไปด้านล่างสุด กด Apply 
 

 

 
รูปที่ 4.14 กด Apply 

 
4.1.16 หน้าจอจะแสดงสถานะว่า Success 
 

 
รูปที่ 4.15 Success 
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4.1.17 ทำการ รีเฟรช (Refresh) หน้าจอ 1 ครั้ง 
             VoIP Register Status จะขึ้นว่า Register Connecting หมายความว่า กำลังเชื่อมต่อโดย 
รอประมาณ 3 นาท ี
 

 
รูปที่ 4.16 ทำการ รีเฟรช (Refresh) 

 
4.1.18 หลังจากครบ 3 นาที จะมีคำว่า VOIP ขึ้นมา ด้านบนขวา ของหน้าจอ ทำการ รีเฟรช                
(Refresh) หน้าจอ1 ครั้ง VoIP Register Status จะขึ้นว่า Register Success แสดงว่า สามารถใช้
งานได้ปกต ิ
 

 
รูปที่ 4.17 มีคำว่า VOIP ขึ้นมา 
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หรือ สังเกตสถานะท่ีหน้าจอ LCD ของเครื่องโทรศัพท์ 
 

 
 

รูปที่ 4.18 สถานะยังไม่สามารถใช้งานได้ 
 

 
 

รูปที่ 4.19 สถานะใช้งานได้จะมีเลขหมายขึ้นมาที่หน้าจอ LCD ของเครื่องโทรศัพท์ 
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4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า Internet 
 
4.2.1 เลือก Device Settings >>> Internet Settings 
 

 
รูปที่ 4.20 เลือก Device Settings >>> Internet Settings 

 
4.2.2 หัวข้อ Network Selection เลือกเป็น 4G/3G Only แล้วกด Apply 
 

 
รูปที่ 4.21 เลือก 4G/3G Only 
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4.2.3 หัวข้อ APN ใส่ค่าต่างๆ ตามนี้ 
              Profile : Default 
              Profile Name : TOT 4G 
              APN : pocket 
                        กด Apply 

 

 
รูปที่ 4.22 หัวข้อ APN 

4.2.4 หลังจาก กด Apply จะข้ึนมาถาม ให้กด yes 

 
รูปที่ 4.23 กด yes 
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4.2.5 ประมาณ 1 นาที จะมีคำว่า LTE ขึ้นมา ด้านบนขวา ของหน้าจอ แสดงว่า สามารถใช้งาน 
Internet ได ้

 

 
รูปที่ 4.24 LTE จะขึ้นมา 

 
 
หรือ สังเกตสถานะท่ีหน้าจอ LCD ของเครื่องโทรศัพท์จะมีคำว่า 4G แสดงขึ้นมา 
 

 
รูปที่ 4.25 ดูที่จอ LCD 
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4.3 ใส่ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 
 
4.3.1 คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ 

 
 

รูปที่ 4.26 กรอก คำขอ / สัญญาบริการโทรศัพท์ 
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4.3.2 แบบขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ 

 
รูปที่ 4.27 กรอก แบบขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริการ 
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4.3.3 หนังสือขอรับสิทธิพิเศษยืมอุปกรณ์ 

 
รูปที่ 4.28 กรอก หนังสือขอรับสิทธิพิเศษยืมอุปกรณ์ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

จากการที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี 
และได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในแผนกผู้ช่วยช่าง โดยพนักงานจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการแก้ไชปัญหาของการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และความรู้ในการติดตั้ง IP PHONE เพ่ือ
ง่ายต่อการทำงาน 

5.1.2 ข้อจำกัดหรือปัญหาของโครงงาน 

- นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานโอนถ่ายข้อมูล จึงทำให้ยัง
ขาดประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูลในระบบ  

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

ควรมีเวลาในการเรียนรู้และศึกษาข้อมูลให้มากขึ้น เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการทำงาน IP 
PHONE แต่ละประเภท หากมีระยะเวลาในการทำโครงงานนี้มากขึ้นจะทำให้สามารถอธิบาย
รายละเอียดข้อมูลต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เพ่ือผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจ ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
สาขาธนบุรี ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้เกี่ยวกับงานโอนถ่ายข้อมูลโทรศัพท์ พ้ืนฐาน เช่น การติดตั้ง
เครื่องแต่ละประเภท ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี ทำให้ผู้จัดทำได้
เข้าใจถึงชีวิตการทำงาน ได้เรียนรู้การทำงานจริง ในสถานการณ์จริง รวมทั้งการเรียนรู้และปรับตัวให้
เข้ากับสถานที่ทำงาน ได้รู้จักวิธีการวางตัวต่อบุคคลต่าง ๆ  ได้ฝึกฝนความอดทนต่ออุปสรรค ได้เรียนรู้
ที่จะแก้ไขปัญหา มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น และได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที ่
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เนื่องด้วยผู้จัดทำไม่มีประสบการณ์ทางด้านงานโอนถ่ายข้อมูลโทรศัพท์ จึงทำให้ยังขาด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการติดตั้งและโอนถ่ายข้อมูล การเรียนรู้งานในรูปแบบใหม่จึง
ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างนาน และความที่ขาดประสบการณ์จึงอาจมีการปฏิบัติงานผิดพลาด
ในบางครั้ง ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากขั้นตอนการติดตั้งและโอนถ่ายข้อมูลมีความละเอียดและซับซ้อนจึงต้องทำความ
เข้าใจด้วยตัวเองและปรึกษาพนักงานพ่ีเลี้ยงอยู่เสมอ เพ่ือให้การทำงานถูกต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด 
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รูปที่ 1 รูปการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

 

 

รูปที ่2 สถานที่ทำงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี 
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รูปที ่3 นิเทศงานสหกิจศึกษา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี 

 

 

 

รูปที ่4 การน าเสนอการสอบโครงงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี 
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