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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 

 วิสัยทัศน์ 
เป็นหนว่ยงานมืออาชีพ ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  (ICT) ของมหาวิทยาลยั 
 

 พันธกิจ 
1. พฒันาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ 

(Service Mind) ตอ่ตนเองและสว่นรวม 
2. พฒันาการบริหารจดัการของส านกังานฯ ในการปฏิบตัิงานและการให้บริการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. พัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและความถูกต้อง

แม่นย าด้านการปฏิบตัิงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการอย่างมีคณุภาพ ส าหรับการเรียนการสอนและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยั 

 

 เป้าหมาย 
1. เป็นหนว่ยงานท่ีมคีวามเป็นเลศิในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
2. เป็นหนว่ยงานท่ีเป็นศนูย์กลางการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อสนบัสนนุงานด้านวชิาการและ

การบริหารจดัการ 
 

 ยุทธศาสตร์ส านักงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพัฒนาส านักงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 2000 มียุทธศาสตร์หลกั ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการด าเนินงานภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือข่ายและ Data Center 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาและจัดหา Hardware และ Software ด้าน IT เพื่อการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1:  การพฒันาบคุลากรและระบบบริหารจดัการการด าเนินงานภายใน 
เป้าประสงค์ 

1.1 เจ้าหน้าที่มีทกัษะด้าน IT และ จิตส านกึในงานบริการ 
1.2 ส านกังานฯมีการบริหารจดัการภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ  
1.3 ส านกังานฯมีการควบคมุการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ  

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาทักษะด้าน IT ควบคู่จิตส านึกในงานบริการ 
1.1.1 สง่เสริมให้บคุลากรได้รับการฝึกอบรมในหลกัสตูรที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกบังานท่ีได้รับมอบหมาย 
1.1.2 สง่เสริมให้บคุลากรมีโอกาสศกึษาดงูาน หรือเข้ารับฟังการสมัมนา ในงานด้านบริการของส านกังานฯ 
1.1.3 จดัสรรให้บคุลากรทกุคนมีโอกาสในการเข้ารับการอบรมของมหาวทิยาลยั 
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กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาระบบบริหารงานภายใน 
1.2.1 พฒันาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการด าเนินงานภายใน 
1.2.2 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อควบคมุการใช้ทรัพยากร 
1.2.3 ปรับปรุงกระบวนการและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้ชดัเจน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือขา่ยและ Data Center 
เป้าประสงค์ 

2.1 นกัศกึษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที ่สามารถเข้าถึงระบบเครือขา่ยได้อยา่งทัว่ถงึ มีเสถียรภาพและปลอดภยั  
2.2 โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศของหนว่ยงานตา่งๆใน

มหาวิทยาลยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2.1. การพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายการให้บริการในด้านต่างๆ 

2.1.1 เพิ่มจดุเช่ือมตอ่เครือขา่ยให้เหมาะสมตอ่ภาวะการใช้งานของผู้ใช้ 
2.1.2 พฒันาศนูย์กลางระบบเคร่ืองแมข่า่ย (Data Center) ให้มีประสทิธิภาพและรองรับความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพฒันาและจดัหา Hardware และ Software ด้าน IT เพื่อการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ 

3.1 อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนมคีวามพร้อม และเหมาะสมตอ่การใช้งาน 
3.2 ความพร้อมของซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมตอ่การเรียนการสอน 

กลยุทธ์ 3.1 การคัดสรรและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมมาใช้ในห้องเรียน  
3.1.1 จดัหาอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ของคอมพิวเตอร์ท่ีถกูต้องตามกฎหมายลขิสทิธ์ิทางปัญญา 
3.1.2 ปรับปรุงอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพและเหมาะสมในการใช้งาน ส าหรับการเรียนการสอน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4:   การบริการพฒันาแอพพลเิคชัน่และเว็บไซต์ทีม่ีประสทิธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

4.1. พฒันาแอพพลเิคชัน่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   
4.2. แอพพลเิคชัน่และเว็บไซต์ที่ได้รับการพฒันาสามารถรองรับการแสดงผลในหลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น IOS, 

Android  
กลยุทธ์ 4.1 การพัฒนาผู้ใช้ให้เข้าใจการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

4.1.1 อบรมเจ้าหน้าที่และกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศของผู้ใช้ 
กลยุทธ์ 4.2 การสนับสนุนด้านเคร่ืองมอืในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และอุปกรณ์การให้บริการ 

4.1.1 ศกึษาและจดัหาซอฟท์แวร์และอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการพฒันา 
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1.2 ข้อมูลองค์กร (Organization Profile) 
 
ประวัติความเป็นมาของส านักงานฯ 

ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS)ได้รับการก่อตัง้ขึน้เป็นส านกังานอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 
2550  ตามหนังสือค าสัง่แต่งตัง้มหาวิทยาลยั ท่ี 161/2007  ลงวันที่ 25 กันยายน 2550  เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านการ
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services) ให้กบัมหาวิทยาลยั โดยได้รวมลกัษณะงานด้านการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศจาก 3 ศนูย์ เพื่อให้บริหารงานเป็นส านกังานเพียงส านกังานเดียว ซึ่งก่อนหน้านีง้านด้านการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Services) ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามลกัษณะงานออกเป็น 3 งานใหญ่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์เอยเูน็ต และศูนย์พฒันาระบบสารสนเทศ  และเมื่อเดือนตลุาคม 2552 ได้มีการโอนย้ายความรับผิดชอบ 
การวางแผน การจัดการและด าเนินการเก่ียวกบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และวิชวลไลเซอร์ ส าหรับห้องเรียน ห้อง
ประชุม และกิจกรรมเฉพาะกิจตา่งๆจากฝ่ายโสตทศันปูกรณ์มายงัส านกังาน ITS ตามหนงัสือค าสัง่มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ที่ 
201/2552 ลงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2552 

ปีการศึกษา 2555 เดือนมกราคม ส านกังานฯได้รับค าสัง่เร่ืองการโอนย้ายบคุลากรจากเดิม จ านวน 74 คน เหลือ 50 
คนโดยประมาณ เนื่องจากมหาวิทยาลยัมีนโยบายและแนวทางจะให้ด าเนินงานส าหรับการท างานบางส่วนในรูปแบบการ
บริการแบบ Outsource โดยคณะอนกุรรมการ IT Solution ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า และพิจารณาการพฒันาและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้และให้บริการแก่บคุลากร และนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยงัมีหลายโครงการท่ี
ทางส านกังานฯ อยู่ระหว่างศึกษาและด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบกับการใช้บริการแบบ Outsource ในการ
ให้บริการดูแลเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฎิบัติการในเร่ือง ที่เ ก่ียวข้องกับ
ประสทิธิภาพและการลดคา่ใช้จ่าย 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะกรรมการ ICT) 
ตามหนงัสอืค าสัง่แตง่ตัง้ของมหาวิทยาลยัที่ 198/2012 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2555 
ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ซึง่เป็นการรวมคณะกรรมการชดุเดิมที่พิจารณาเร่ืองนโยบายและชดุอนกุรรมการท่ีพิจารณาเร่ือง
การจดัซือ้ให้เหลอืเพียงคณะกรรมการชดุเดียวเพื่อพิจารณาภาพรวมทัง้หมดของมหาวิทยาลยั  

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะกรรมการ ICT) 
ตามหนงัสือค าสัง่แตง่ตัง้ของมหาวิทยาลยัที่ 114/2015 ลงวนัที่ 22 เมษายน 2557 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2557 
ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาเร่ืองนโยบาย และการจดัซือ้จดัจ้างอปุกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะกรรมการ ICT) 
ตามหนงัสือค าสัง่แต่งตัง้ของมหาวิทยาลยัที่ 20/2016 ลงวนัที่ 13 มกราคม 2559 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 13 มกราคม 2559 
ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อพิจารณาเร่ืองนโยบาย และการจัดซือ้จัดจ้างอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้
มหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้ รศ.ดร. ประทิต สนัติประภพ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดแูล ควบคมุงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559  ตามหนงัสือค าสั่งแต่งตัง้ของมหาวิทยาลยัที่ 433/2015 
ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558   

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะกรรมการ ICT) 
ตามหนงัสอืค าสัง่แตง่ตัง้ของมหาวิทยาลยัที่ 426/2016 ลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาเร่ืองนโยบาย และการจัดซือ้จัดจ้างอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้ รศ.ดร. ประทิต สนัติประภพ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดแูล ควบคมุงานด้าน

3



เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559  ตามหนงัสือค าสัง่แต่งตัง้ของมหาวิทยาลยัที่ 433/2015 
ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558   

 
ลักษณะส าคัญของหน่วยงาน (Core Business) 

ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่หลกัคือ การดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบัอาจารย์ นกัศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ทัง้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหวัหมาก วิทยาเขต
สวุรรณภูมิ และ ABAC City Campus และเมื่อปีการศึกษา 2557 ส านกังานฯได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบการให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัโรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ (ACC) 

 
ส านกังาน ITS ได้แบง่ลกัษณะการท างานออกเป็น 3 ฝ่าย ซึง่ประกอบด้วย 9 แผนกยอ่ย และแผนกเลขานกุารและธุรการ 

ด าเนินงานภายใต้ค าสัง่ของอธิการบดีมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ภราดาบญัชา แสงหิรัญ และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Committee) ซึ่งมี รศ.ดร. ประทิต สนัติประภพ เป็นประธานคณะกรรมการ ICT และเป็นรองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดูแล ควบคุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบนัส านกังานฯ ประกอบด้วยบุคลากร และสถานที่
ปฏิบตัิงาน ดงันี ้ 

บุคลากร จ านวน 38 คน ประกอบด้วย 

 ผู้อ านวยการส านกังานฯ         จ านวน 1 คน 

 ฝ่ายธุรการ และเลขานกุาร          จ านวน 1 คน  
1. ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Engineering) มีหน้าทีด่แูลรับผิดชอบงานด้านระบบ และเครือขา่ยเทคโนโลยี

สารสนเทศและข้อมลูสารสนเทศ ให้สามารถรองรับงานด้านการเรียนการสอน และการท างานให้เกิดประสทิธิภาพ ซึง่
ประกอบด้วย 

1.1 แผนกวิศวกรรมระบบ (System Engineering)     จ านวน 4 คน 
1.2 แผนกวิศวกรรมเครือขา่ย (Network Engineering)     จ านวน 3 คน 
1.3 แผนกสารสนเทศองค์กร (Enterprise Information)     จ านวน 2 คน  

2. ฝ่ายบริการเทคโนโลยี (Technology Services) มีหน้าที่ดแูลรับผิดชอบงานด้านการให้บริการให้กบัอาจารย์ นกัศกึษา 
และเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับงานด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสทิธิภาพ ซึง่ประกอบด้วย 

2.1 แผนกบริการผู้ใช้ (Client Services)      จ านวน 11 คน  
2.2 แผนกห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ (Computer Lab)    จ านวน 4 คน 
2.3 แผนกบริการเทคโนโลยีการศกึษา (Instructional Technology Services)   จ านวน 1 คน  
2.4 แผนกโครงการพิเศษ (Special Projects)      จ านวน 1 คน 

3. ฝ่ายพฒันาระบสารสนเทศ (Information System Development) มีหน้าที่ดแูลรับผิดชอบด้านการพฒันาโปรแกรม 
และเว็บไซต์ เพื่อรองรับงานด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสทิธิภาพ ซึง่ประกอบด้วย 

3.1 แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต์ (Application Development)   จ านวน 7 คน 
3.2 แผนกพฒันาเว็บไซต์ (Web Development)     จ านวน 3 คน  
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        สถานที่ตัง้ส านักงานฯ   
 วิทยาเขตหัวหมาก   

1. อาคาร C ชัน้ 7 ประกอบด้วย  

 ห้องผู้อ านวยการ, ห้อง Technical Support  , ห้อง Programmer  และห้อง Data Center  
2. อาคาร E ชัน้ 6 ประกอบด้วย ห้อง Data Center 
3. อาคาร A ชัน้ 4  ประกอบด้วย ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง  

- ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  A41    จ านวน  21 ที่นัง่  
- ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  A42    จ านวน  41 ที่นัง่ 

 วิทยาเขตสุวรรณภมิู  
1. อาคารศรีศกัดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SCIT)  ชัน้ 2 ประกอบด้วย 

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT 0201A   จ านวน  61 ที่นัง่ 

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT 0201B   จ านวน  41 ที่นัง่ 

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT 0201   จ านวน 204 ที่นัง่ 
2. อาคารศรีศกัดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SCIT)  ชัน้ 3 ประกอบด้วย 

 ห้อง Data Center (SC0302)  

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์และห้องตรวจข้อสอบ (SC0303) 

 ห้องท างานฝ่ายเลขาฯและธุรการ และแผนก Web Development (SC0304) 

 ห้องท างานเจ้าหน้าที่ Programmer (SC0305) 

 ห้องผู้อ านวยการ (SC0306)  

 ห้องท างานเจ้าหน้าที่ Technical Support (SC0307) 
3. อาคารศรีศกัดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SCIT)  ชัน้ 6 ประกอบด้วย 

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ (SCIT 601-602)   จ านวน 61 ที่นัง่ 

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ (SCIT 603)   จ านวน 30 ที่นัง่ 

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ (SCIT 604)   จ านวน 54 ที่นัง่   

 ABAC City Campus  ตัง้อยู่ที่ชัน้ 14  ศูนย์การค้า Zen Department Store @Central World ถ.ราชด าริ กรุงเทพฯ  
ส าหรับให้บริการนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 

 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) ถ.สาทร กรุงเทพฯ ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์    จ านวน 38 ที่นัง่ 
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แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) 
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แผนภูมิตามหน้าท่ีการงาน (Functional Chart) 
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ส่วนที่ 2 :  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  (Overall Performance) 

 
ทางส านกัฯ ได้มีการวางแผนและจดัท างบประมาณโครงการประจ าปีการศกึษา 2560 ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ใน

การใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอนและการด าเนินงานของหนว่ยงานสนบัสนนุให้มี
ความคลอ่งตวัอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยการมีสว่นร่วมของบคุลากรของส านกัฯ ในการวางแผนการพฒันาทีต้่องสอดคล้องกบัการ
ด าเนินโครงการของปีการศกึษา 2560 และโครงการท่ีจะต้องท าตอ่เนื่อง โดยค านงึถึงการมีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
ประโยชน์ร่วมกนัอยา่งสงูสดุ เพือ่ให้เกิดประสทิธิผลที่พอเพียงตอ่ความจ าเป็น และลดความเสี่ยงหรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ได้ให้
น้อยที่สดุ ในปีการศกึษา 2560 ทางส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดัท าโครงการตาม 4 ยทุธศาสตร์  (ดงักลา่วไว้สว่นที่ 1 
ข้อมลูทัว่ไป) เพื่อให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ 2000 ของมหาวิทยาลยัทางส านกัฯ ได้มีแผนงานประจ า โครงการ และโครงการตามแผนกลยทุธ์
ของส านกังานฯ ประกอบด้วย  

1. แผนงานประจ า  รวมจ านวนทัง้หมด 38 งาน 
1.1 แผนงานประจ าที่ใช้งบประมาณ      4 งาน 
1.2 แผนงานประจ าที่ไมใ่ช้งบประมาณ    34 งาน 

2. โครงการ รวมจ านวนทัง้หมด 4 โครงการ 
2.1  โครงการท่ีใช้งบประมาณ      2 โครงการ 
2.2  โครงการท่ีไมใ่ช้งบประมาณ      2 โครงการ 

3. โครงการตามแผนกลยทุธ์รวมจ านวนทัง้หมด 9 โครงการ  
2.1 โครงการตามแผนกลยทุธ์ที่ใช้งบประมาณ     8 โครงการ 
2.2 โครงการตามแผนกลยทุธ์ที่ไมใ่ช้งบประมาณ    1 โครงการ 

4. งานท่ีอยูน่อกเหนือการวางแผนงบประมาณประจ าปี 2560    2 งาน 
รวมทัง้หมดจ านวน 53 แผนงานและโครงการ 

 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมตามแผนกได้ดงันี ้ 
1. แผนกวิศวกรรมเครือข่าย 

มีภารกิจหลกัในการดแูลระบบเครือขา่ยของมหาวิทยาลยัให้สามารถเชื่อมตอ่การใช้งานของเคร่ืองแมข่า่ยทีใ่ห้บริการระบบ
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั และการเช่ือมตอ่ระบบอินเตอร์เนต็ภายนอกมหาวิทยาลยั โดยในปีการศกึษา 2560 แผนก
วิศวกรรมเครือขา่ย  มีแผนงานประจ า 4 งาน และโครงการตามแผนกลยทุธ์ 4 โครงการ  ที่จะสนบัสนนุภารกิจส าคญัดงันี ้
1. บริหารจดัการ การเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยทัง้ 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลยั มีอปุกรณ์ประกอบด้วยดงันี ้

- Router                   3  ตวั 

- Core Switch            6  ตวั 

- Distributed Switch    49  ตวั  

- Access Switch          315  ตวั 

- มีจดุรองรับการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ย รวมทัง้หมดประมาณ    7,560  จดุ 
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2. บริหารจดัการ การให้บริการระบบเครือขา่ยไร้สาย  (SSID:AUWifi) ทัง้ 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลยั บนอปุกรณ์ของบริษัท 

AIS ดงันี ้

- วิทยาเขตหวัหมาก    251  ตวั 

- วิทยาเขตสวุรรณภมูิ    768  ตวั 

- วิทยาเขต City Campus   7  ตวั 

- วิทยาเขตโรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ  21  ตวั 

- มีจดุรองรับการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยไร้สาย รวมทัง้หมด 1,047 จดุ โดยนกัศกึษาหนึง่คนสามารถใช้สทิธ์ิในการ
เช่ือมตอ่และใช้ Internet WiFi ได้ 2 เคร่ืองพร้อมกนั 

3. การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการเช่ือมโยงการสือ่สาร (data + voice) ผา่นระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหวา่งวิทยาเขตหวัหมาก วิทยาเขต City Campus กบัวิทยาเขตสวุรรณภมูิ และระหวา่งวิทยาเขตหวัหมากกบัโรงเรียน
อสัสมัชญัพาณิชยการ 

4. การบริหารจดัการรักษาความปลอดภยัของระบบเครือขา่ย เช่น การติดตัง้ Firewallและสทิธิในการใช้งานเครือขา่ย 
5. การบริหารจดัการโครงสร้างการเช่ือมตอ่ของระบบเครือขา่ย (network connection management) ทัง้หมดภายใน

มหาวิทยาลยั 
6. ประสานงานการให้บริการและการแก้ไขปัญหาที่มหาวิทยาลยัใช้บริการจากบริษัทหรือหนว่ยงานภายนอก เช่น 3BB, 

CAT, Google, AIS, True 
 

ในปีการศกึษา 2560 นี ้ ส านกังานฯ ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ยมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตช่่วงต้นปี
การศกึษา เจ้าหน้าที่ได้ท าการประชมุกบับริษัทผู้ให้บริการตา่งๆ รวมถงึการก าหนด TOR ซึง่ในขณะนี ้ อยูใ่นขัน้ตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ TOP Management โดยมกีารประชมุปรึกษากบัผู้ให้บริการมาโดยตลอด และทาง
คณะกรรมการ ได้มกีารปรับเปลีย่นรายละเอยีดในหลายสว่น ท าให้การด าเนินการนี ้ยงัคงอยูใ่นระหวา่งการศกึษา solution 
และ ราคาที่เหมาะสม 

 
2. แผนกวิศวกรรมระบบ 

มีภารกิจหลกัในการ ติดตัง้ ดแูลระบบปฏิบตัิการบนเคร่ืองแมข่า่ย ที่สนบัสนนุและรองรับการให้บริการพฒันาและใช้เว็บไซต์ 
การพฒันาและใช้แอพพลเิคชัน่ในระบบปฏิบตัิการตา่ง ๆ และการจดัการฐานข้อมลูหลกัของมหาวิทยาลยั รวมถงึการตรวจสอบ
ติดตาม และแก้ไขการให้บริการเคร่ืองแมข่า่ยให้สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยในปีการศกึษา 2560 ทางแผนก
วิศวกรรมระบบมีแผนงานประจ า 8 งาน และ แผนโครงการตามกลยทุธ์ 2 โครงการ เพื่อท่ีจะสนบัสนนุภารกิจส าคญัดงันี ้

1. เคร่ืองแมข่า่ย  (Server) ที่อยูภ่ายใต้การดแูล 
- Physical Servers  32 เคร่ือง 

-  Virtual Servers  49 เคร่ือง 

- RAM ส าหรับการให้บริการ Virtual Server ที่มีทัง้หมด 500  GB ใช้ไปแล้ว 236 GB ยงัคงเหลอื 264 GB 

- Storage ส าหรับการให้บริการ Virtual Server มีขนาดทัง้หมด 53  TB คงเหลอืใช้ได้ 23 TB 

2. ท าการปรับปรุงเคร่ืองแมข่า่ยส าหรับระบบ Poser BI โดยการเพิม่ขนาดของ Hard Disk อีก 400 GB และ เพิ่ม 

memory เป็น 6 GB 
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3. ระบบ power supply ของ อปุกรณ์ SAN switch ที่วิทยาเขตสวุรรณภมูิเสยีหาย ท าให้ไมส่ามารถใช้ SAN storage ได้ 

จึงท าให้เคร่ืองแมข่า่ยในวิทยาเขตสวุรรณภมูิไมส่ามารถใช้งานระบบหลกัได้ และอปุกรณ์นีไ้มม่ีสญัญาบ ารุงรักษา

เนื่องจากตวัอปุกรณ์เองนัน้ถกูขึน้ทะเบียน End of Service หลายปีแล้ว จึงท าการแก้ไขโดยการหาอปุกรณ์ที่พอจะใช้

งานแทนได้มาเปลีย่นทดแทน ซึง่ใช้เวลาในการหาอปุกรณ์ประมาณ 2 เดือน 

4. การจดัท าการส ารองและการกู้คนืข้อมลูที่ส าคญัของมหาวิทยาลยับนเคร่ืองแมข่า่ยโดยเฉลีย่ปีละ 5,000 ครัง้ และใน

วนัท่ี 10 สงิหาคม 2017 ได้ท าการกู้คืนข้อมลูเว็บไซต์ www.humanscience.au.edu เนื่องจากข้อมลูในบางโฟลเดอร์ 

(folder) หายไปทัง้หมด 

5. สร้างและบริหารจดัการบญัชีอินเตอร์เน็ต  (Internet Account) ให้กบันกัศกึษา บคุลากรภายในและภายนอกที่มาท า
กิจกรรม หรือเยี่ยมชมมหาวิทยาลยั โดยเฉลีย่  7000 คนตอ่ปีปัจจบุนั User Account ในระบบทัง้หมดมี 89,367 คน 

6. สร้าง Virtual Machine (VM) เพือ่ท าเป็น Virtual Server ตามค าร้องขอจากคณะและหนว่ยงานทีต้่องการใช้งาน ดงันี ้
- สร้าง VM ส าหรับ RMIS, PRERMIS, และ STUAFF ที่จะใช้ MS-SQL แทน Oracle 

- สร้าง VM ส าหรับใช้เป็นเคร่ือง DHCP ฝ่ังวิทยาเขตหวัหมากเนื่องจาก physical server ไมส่ามารถใช้งานได้ 

- สร้าง  VM ส าหรับงาน Power BI ให้คณะ Communication Arts และของส านกัทะเบียนและประมวลผล 
7. การติดตัง้ระบบปฏิบตัิการตา่งๆ ที่รองรับการพฒันาเว็บไซต์และการพฒันาแอพลเิคชัน่ตา่งๆ เช่น ระบบ Linux, 

Windows, Joomla or  Moodle  และอื่นๆ ตลอดจนการติดตัง้คา่การเช่ือมตอ่ระบบฐานข้อมลูหลกัในปีการศกึษา 2560 
มีจ านวน 8 เว็บไซต์ / ระบบ และแก้ไขปัญหา Website Error ให้สามารถกลบัมาใช้งานได้ปกติรวมจ านวน 25 ครัง้ 

8. ดแูลรักษาความปลอดภยัปอ้งกนัภยัคกุคามและแก้ไขปัญหาที่เข้ามาโจมตีเคร่ืองแมข่า่ย (Server) ทัง้หมด 
9. ด าเนินการจดทะเบยีนเพิ่ม ปรับเปลีย่น หรือ ลบ ข้อมลูโดเมนเนม  (Domain Name) มีรายช่ือโดเมน ที่จดทะเบียน

ภายใต้ “au.edu” ทัง้หมด 446 โดเมน แบง่เป็นช่ือทีเ่ป็น website 293 โดเมน และ ช่ืออื่นๆ 153 โดเมน 
10. เว็บไซต์ทีจ่ดัเก็บอยูบ่นเคร่ืองแมข่า่ย  (Server) ที่ทางส านกังานฯ เป็นผู้ดแูลทัง้ที่เป็นเว็บไซต์ที่พฒันาโดยภายใน

หนว่ยงาน หรือจากหนว่ยงานอื่นจดัท าขึน้เองรวมจ านวน  295 เวบ็ไซต์ 
11. การบริหารจดัการดแูลระบบการเรียนการสอน  (Learning Management System – LMS)  ปัจจบุนัมีวิชาที่เปิดใช้บน

ระบบ LMS จ านวนทัง้สิน้ 281 วชิา มีจ านวนผู้เข้าใช้ระบบเป็น อาจารย์ 201 คน และนกัศกึษา 13,078 คน และวิชาที่

เปิดใช้บนระบบ LMS-MSME จ านวนทัง้สิน้ 338 วิชา มีจ านวนผู้เข้าใช้ระบบเป็น อาจารย์ 176 คน และนกัศกึษา 

9,183 คน โดยสรุปงานได้ดงันี ้

1) สร้างรายวิชาใหมจ่ากการร้องขอผา่นการทาง LMS REQUEST FORM online 168 วิชา 

2) สร้างรายวิชาใหมข่องวิชา ECO2201, ECO2202, MGT2900 และ MGT4914 ที่เช่ือมลงิค์กบัหนงัสอืของ 

McGrawHill ซึง่จะอ านวยความสะดวกให้นกัศกึษาสามารถ Download เอกสารการเรียนและสามารถท า

แบบทดสอบออนไลน์ของแตล่ะบทเรียนได้ ซึง่ในบางวชิาจะต้องสร้างรายกลุม่รวมทัง้หมด 82 กลุม่ (Section) 

3) จดัสอบยอ่ยออนไลน์  (Quiz Online) ในภาควิชาการตลาด รวมทัง้หมด 5 วิชา คือ MKT2280, MKT3102, 

MKT3530, MKT3620และ MKT4829 รวมจ านวนนกัศกึษาที่เข้าสอบทัง้หมด 9,059 คน 
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3. แผนกระบบสารสนเทศองค์กร 
 มีภารกิจหลกัในการบริหารจดัการและดแูลฐานข้อมลูหลกัของมหาวิทยาลยั โดยมงีานประจ า 8 งานและงานนอกเหนือ
แผนงานประจ าปี 2560 จ านวน 2 งาน ที่จะสนบัสนนุภารกิจส าคญัดงันี ้

1. บริหารจดัการและดแูลฐานข้อมลูหลกัของมหาวิทยาลยั โดยมี 3 ประเภทฐานข้อมลู คือ  MSSQL, ORACLE และ 
MYSQL  

2. ฐานข้อมลูที่อยูภ่ายใต้การดแูลและบ ารุงรักษามีทัง้หมด 14 ฐาน  
1) RMIS  (Registration Management Information System 

2) IIS  (Internet Information Service, old registration system) 

3) FMIS  (Financial Management Information System) 

4) AMIS  (Administration Management Information System) 

5) LMIS  (Library Management Information System) 

6) HRIS  (Human Resource Information System) 

7) Payroll 

8) EAI  (Information Pool) 

9) E-PURSE 

10) SAMIS  (Student Affair Management Information System) 

11) HRD  (HRMIS ) 

12) OHEC แผนก HR เก็บข้อมลูเก่ียวกบั สกอ. 

13) DBCenterแผนก CFE รวมข้อมลูทกุฐานข้อมลูในมหาวิทยาลยัส าหรับ CDS 

14) Research 

3. มีการตรวจสอบการ Connect Database ระหวา่งเคร่ือง Client และ Server เป็นชว่งระยะเวลาทกุ 1 ชม. ตลอดชัว่โมง
การท างานทกุวนั 

4. ท าการ Rebuild Indexes และ Shrink Database ทกุสปัดาห์ ฐานข้อมลู  (Database) ที่จดัท ามีดงันี ้
1) HRIS-HM BackUp [Full] ทกุวนั เวลา 24:00 น.  302 ครัง้ 

  BackUp [Transaction] No.1 ทกุวนั เวลา 12:00 น. 302 ครัง้ 

BackUp [Transaction] No.2 ทกุวนั เวลา 18:00 น. 302 ครัง้ 

Shink Database ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 01:00 น.  41 ครัง้ 

2) PayRoll BackUp [Full] ทกุวนั เวลา 23:00 น.    302 ครัง้ 

Clear Log ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 24:00 น.   41 ครัง้ 

Rebuild Index ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 01:00 น.   41 ครัง้ 

3) Admin_Client BackUp [Full] ทกุวนั เวลา 01:00 น.  302 ครัง้ 

Shink Database ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 24:00 น.  41 ครัง้ 

4) Prermis Clear  Log ทกุ 3 วนั     101 ครัง้ 
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5) Rmis  Clear  Log ทกุวนั เวลา 23:00 น.  302 ครัง้ 

5. งาน Authorized Person by Any Registered Course โดยจดัท าในรูปแบบ Web Application โดยใช้ Visual Studio 

2012 แบง่เป็น Object ที่สร้างมี Function, Database, Table และ View รวมทัง้หมด 38  รายการ 

6. งาน Web Service Application for Au-Spark Teamโดยจดัท าในรูปแบบ Web Application โดยใช้ Visual Studio 

2012 แบง่เป็น Object ที่สร้างมี Function, Database, Table และ View รวมทัง้หมด 38  รายการ 

7. ทางแผนกระบบสารสนเทศองค์กรได้มีการเพิม่บริการสร้าง SQL Script ดงึฐานข้อมลูให้หนว่ยงานอื่นสามารถใช้ข้อมลู

จากฐานข้อมลูที่ไมไ่ด้เป็นเจ้าของข้อมลู  (data owner) โดยแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือสร้าง Script Automatic ส าหรับ

งานท่ีต้องการข้อมลู Update ตลอดเวลา และสร้าง Script Manual ส าหรับดงึข้อมลูเมื่อต้องการ โดยในปีการศกึษา 

2560 มี 5 หนว่ยงานท่ีได้ให้บริการดงั 

1) ส านกัรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฝ่ายเอกสารการสอนและจดัสอบ ต้องการข้อมลูจาก ส านกัทะเบียนและ

ประมวลผลเพื่อใช้จดัห้องสอบนกัศกึษาต้องการดงึข้อมลูปีการศกึษาละ 8 ครัง้ 

2) ส านกัทะเบียนและประมวลผลต้องการข้อมลูจากส านกัทะเบียนและประมวลผลเพื่อแสดงข้อมลูผา่นเว็บไซด์ 

ดงันี ้ข้อมลูผลการเรียน ข้อมลูการลงทะเบียน ข้อมลูประวตัิ ข้อมลูการเพกิถอนวชิาต้องการดงึข้อมลูปี

การศกึษาละ 15 ครัง้ 

3) ส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคลต้องการข้อมลูจากศนูย์ความเป็นเลศิทางวิชาการเพื่อด ูPortfolio ของ

อาจารย์ต้องการดงึข้อมลู ปีการศกึษาละ 4 ครัง้ 

4) Auspark Teamต้องการข้อมลูจากส านกัทะเบยีนและประมวลผลเพื่อสร้าง Auspark Application ต้องการดงึ

ข้อมลู ปีการศกึษาละ 15 ครัง้ 

5) ส านกัทะเบียนและประมวลผลต้องการข้อมลูจากส านกับณัฑิตวทิยาลยัเพื่อแสดงข้อมลูผา่นเว็บไซต์ของ

ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั ดงันี ้ข้อมลูการลงทะเบียนต้องการดงึข้อมลูนกัศกึษาปีการศกึษาละ 4 ครัง้ 

8. การ Synchronized Data for Au-Spark Team เพื่อให้ข้อมลูที่แสดงผา่น Application (Web And Mobile) ของ Au-

Spark Team เป็นข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัตลอดเวลาโดยมีข้อมลูที่ต้องท าการปรับปรุงทัง้หมด 20 กลุม่ข้อมลู เช่น วชิา แผนก 

คณะ อาจารย์ หรืออื่นๆ ความถึ่ให้การปรับปรุงข้อมลูขึน้อยูก่บักลุม่ข้อมลูมีเปลีย่นแปลงบอ่ยขนาดไหนเช่น ตารางเรียน 

หรือ วิชาที่ลงทะเบียน ต้องท าการปรับปรุงทกุ 10 นาที ตลอด 24 ชม. รวม 1 วนัท าการปรับปรุงข้อมลู 144 ครัง้  

9. เนื่องจากจะหมดสญัญาบริการ Oracle DBMS Softwareใน วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดงันัน้ทางส านกังานฯ จึงต้องท า

การถา่ยโอนฐานข้อมลูในรูปแบบ Oracle ไปยงัรูปแบบ MS SQL Server Database  และเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้าน 

Software และ Hardware ใหม ่ๆ รองรับอตัราข้อมลูที่มีปริมาณและจ านวนผู้ใช้ที่เพิม่ขึน้ ฐานข้อมลูที่ต้องท าการถา่ยโอน 

เช่น ฐานข้อมลูทะเบยีน กิจการนกัศกึษา และฐานข้อมลูหนว่ยงานการห้องสอบ 
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4. แผนกบริการผู้ใช้ 
 
 มีภารกิจหลกัในการให้บริการติดตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์เครือขา่ยนอกสถานท่ีภายในมหาวิทยาลยั เพื่อ
สนบัสนนุการเรียนการสอน การด าเนินงานของหนว่ยงาน และกิจกรรมตา่งๆของมหาวิทยาลยั โดยคลอบคลมุดแูลอปุกรณ์ใน
ห้องเรียนประมาณ 119 ห้อง ห้องส านกังาน 165 ห้องในวิทยาเขตหวัหมาก และ ที่วิทยาเขตสวุรรณภมูิ ดแูลอปุกรณ์ในห้องเรียน
ประมาณ 320 ห้อง และห้องส านกังาน 338 ห้อง และในปีการศกึษา 2560 แผนกบริการผู้ใช้มแีผนงานประจ า 3 งาน และ แผน
โครงการ 2 โครงการ โครงการตามแผนกลยทุธ์ 1 โครงการ โครงการนอกเหนือแผนและโครงการประจ าปีการศกึษา 2560 จ านวน 1 
โครงการ เพื่อสนบัสนนุงานส าคญัดงันี ้

1. งานตดิตัง้อปุกรณ์ IT ส าหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยั เช่นกิจกรรมของส านกัทะเบียน

และประมวลผล การสมัมนา อบรม งานนิทรรศการ แขกเยี่ยมชม  และใช้เพื่อการด าเนินงานของส านกังานตา่งๆ 

- วิทยาเขตสวุรรณภมูิ  จ านวน  230 งาน 

- วิทยาเขตหวัหมาก  จ านวน   20 งาน 

2. บริการดแูลอปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ เช่นเคร่ือง Projectorในห้องเรียนและการบ ารุงรักษา 

- วิทยาเขตสวุรรณภมูิ  จ านวน   674 งาน 

- วิทยาเขตหวัหมาก  จ านวน   372 งาน 

3. การจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์การเรียนการสอนเพื่อทดแทนห้อง A44 และ A45 ทางส านกังาน ได้น าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์จากห้อง A42 มาทดแทนในห้อง A44 และ A45 แทนการสัง่ซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหมจ่ านวน 2 ชดุ 

5. แผนกห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
 
 มีภารกิจหลกัในการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในห้องปฎิบตัิการคอมพวิเตอร์ทัง้วิทยาเขตหวัหมากและ
สวุรรณภมูิ ในปีการศกึษา 2560 แผนกห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์มีแผนงานประจ า 3 งาน และ โครงการ 1 โครงการเพือ่สนบัสนนุงาน
ส าคญัดงันี ้

1. บริการคอมพวิเตอร์เพื่อการศกึษาการวิจยั และกิจกรรมของคณะและหนว่ยงานตา่งๆ เช่น ส านกัทะเบียนและประมวลผล 

กิจการนกัศกึษารวมจ านวนงานให้บริการ 3,259 งาน  รวมมจี านวนผู้ใช้ทัง้สิน้ 33,682 คน 

2. บริการคอมพวิเตอร์ส าหรับการเรียนภาคปฏิบตัิ และการสอบออนไลน์รวมจ านวน 39 วชิา 

3. งานตดิตัง้โปรแกรมตามค าร้องขอของผู้ใช้จ านวน  369 งาน 

4. งานตรวจสอบและให้บริการเคร่ืองพิมพ์งาน  28 งาน 

5. งานเปลีย่น Password ใหม ่และให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเก่ียวกบัการใช้บริการ AU Account  

รวมจ านวน 799 งาน 

6. ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที่อยูภ่ายใต้การดแูลของส านกังานฯ 
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6. แผนกบริการเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

มีภารกิจหลกัในการให้บริการเพือ่สนบัสนนุการเรียนการสอนโดยในปีนีม้ีแผนงานประจ า 2 งาน ทีส่นบัสนนุการให้บริการ 
คืองานบริการตรวจข้อสอบและรายงานผลสอบในแตล่ะรายวชิาทีไ่ด้จดัสอบกลางภาคและปลายภาคการศกึษา รวมจ านวน 
169,324 Records แตเ่นื่องจากเคร่ืองตรวจข้อสอบมเีพียงเคร่ืองเดียว ให้บริการงานทัง้มหาวิทยาลยั เมื่อเคร่ืองมีอาการเสยีหรือ
ใช้งานไมไ่ด้ มีผลท าให้งานมีความลา่ช้าในบางสว่น 

 
7. แผนกโครงการพิเศษ 
  

แผนกโครงการพิเศษเป็นแผนกทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าโครงการท่ีนอกเหนือจากงานประจ า โดยมงีานตามโครงการตามแผน
กลยทุธ์จ านวน 2 โครงการรายละเอียดดงันี ้

ในปีการศกึษา 2560 ส านกังานฯ ได้ด าเนินการจดัอบรมให้กบับคุลากรของมหาวิทยาลยัแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 
1. การจดัอบรมเก่ียวกบัการสนบัสนนุการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ LMS (Learning  Management System) 

โดยได้มีการจดัอบรมให้แก่อาจารย์ของภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ และคณะมนษุย์ศาสตร์รวม

จ านวน 2 ครัง้ 

2. การจดัอบรมเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัในการน าเทคโนโลยมีาใช้กบั

กระบวนการท างานให้รวดเร็ว สะดวก และมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้รวมจ านวน 7 ครัง้ ดงัรายละเอียดด้านลา่งนี ้

1. การอบรมการใช้ Photoshop ให้กบัเจ้าหน้าที่ของสถาบนัขงจือ้  

2. Digital Content Strategy for Professionals ให้กบับคุลากรของมหาวิทยาลยัที่สนใจ 

3. การใช้สลปิเงินเดือนอิเลก็ทรอนิกส์ ให้กบัพนกังาน แมบ้่าน นกัการ คนสวน    

4. Google Apps จ านวน 3 ครัง้ ให้กบับคุลากรของคณะและหนว่ยงานในมหาวิทยาลยัเพื่อประยกุต์ใช้

กระบวนการท างานของแตล่ะหนว่ยงาน 

5. MS Excel  (Privot Table)  ให้กบัฝ่ายกิจการนกัศกึษาช่วยในการท าสรุปกิจกรรมหรือผลการเรียนได้

อยา่งรวดเร็วมากขึน้ 

8. แผนกพัฒนาเว็บไซต์ 
 
 ภารกิจในการพฒันาเว็บไซต์เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของหนว่ยงาน ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรและการจดัท า QA ของ
คณะ และหนว่ยงานสนบัสนนุ ซึง่มีเว็บไซต์ ที่อยูใ่นความดแูลของส านกัฯ รวมทัง้สิน้ 43 เว็บไซต์ และเป็นท่ีปรึกษาให้กบัหนว่ยงาน
อื่น 18 เว็บไซต์ โดยในปีการศกึษา 2560 แผนกพฒันาเว็บไซต์มีแผนงานประจ า 2 งาน เพื่อสนบัสนนุภารกิจส าคญัดงันี ้

1. ส านกัฯ ได้พฒันาเว็บไซต์ใหมม่ีทัง้หมด 13 เว็บไซต์  รวมงานท่ีท าการเพิม่เตมิและปรับปรุง 107 ครัง้ และให้บริการงาน
ให้ค าปรึกษารวมมีทัง้หมด 18 เวบ็ไซต์ รวมงานท่ีท าการเพิม่เติมและปรับปรุง 49 ครัง้ 

2. ดแูล ปรับปรุงข้อมลูเนือ้หา ออกแบบ ตกแตง่รูปภาพเว็บไซต์ที่อยูภ่ายใต้การดแูลของส านกังานฯ รวม 43 เว็บไซต์ 
จ านวนที่ท าการปรับปรุงรวมทัง้หมด 1,207 ครัง้ 
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9. แผนกพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
มีภารกิจหลกัในการพฒันาแอพลเิคชัน่ทัง้ทีเ่ป็นซอฟท์แวร์แอพลเิคชัน่ และเว็บแอพลเิคชัน่ตามค าร้องขอของผู้ใช้ โดยในปี

การศกึษา 2560  มีแผนงานประจ า 2 งาน โครงการ 2 โครงการ และ โครงการตามแผนยทุธศาสตร์มี 4 โครงการ  โปรแกรม
ประยกุต์ ท่ีอยูภ่ายใต้การพฒันาและดแูลของส านกัฯในขณะนีม้ีทัง้หมด 10 ระบบ ดงันี ้

1. ระบบพสัด ุ
2. ระบบงานการเงิน 
3. ระบบงานทะเบยีน  (RMIS) 
4. ระบบกิจการนกัศกึษา  (SAIS) 
5. ระบบทรัพยากรบคุคล  (HRIS) 
6. ระบบบริหารด้านธุรการ  (AMIS) 
7. ระบบเงินเดือน Payroll 
8. ระบบ Information Pool 
9. ระบบสารสนเทศของคณะพยาบาล 
10. ระบบงานวจิยั (IRAS) 

 
ในปีการศกึษา 2560  ทางส านกังาน ITS ได้จดัพฒันาแอพลเิคชัน่เพิ่มเติมเช่ือมตอ่จาก 10 ระบบข้างต้นดงันี ้

1. ส านกัทะเบียนและประมวลผล : ระบบ Entrance new Student AL เพื่อจดัเก็บข้อมลูของนกัศกึษาในสว่นของ 
Student Acceptance Letter และสามารถน ามาประมวลผล เพื่อน าสง่ข้อมลูเข้าสูร่ะบบรับสมคัรนกัศกึษา Ent New 
student ตอ่ไป 

2. กิจการนกัศกึษา : ระบบ JOBCDC  (เว็ปไซต์) เป็นเว็บไซต์ส าหรับหางานของนกัศกึษาที่ก าลงัจะจบการศกึษา/

นกัศกึษาที่จบไปแตย่งัไมม่ีท างานเว็บไซต์ 

3. ส านกัทรัพยากรบคุคล  : ระบบแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงานพนกังานและเจ้าหน้าที่ ใช้ส าหรับ

การประเมินคณุลกัษณ์ในการปฏิบตัิงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อประกอบการพจิารณาเลือ่นขัน้

เงินเดือนประจ าปี  

4. คณะพยาบาล (Faculty of Nursing Science) : ระบบ E-grading  เพื่อความถกูต้องและรวดเร็วในการออก

เกรดเนื่องจากไมส่ามารถใช้งานกบั E-grading ตวัเดิมได้ เนื่องจากมีขัน้ตอนการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

5. ส านกัวจิยัและบริการวิชาการ : ระบบ Knowledge Management (KM) (URL   http://iras-

kmsampling.au.edu) เพื่อใช้ในการจดัเก็บข้อมลู และสบืค้น ขององค์ความรู้ตา่งๆ   

6. MSME Business School : ระบบ Declarmajor เพื่อให้นกัศกึษา MSME ทัง้ 9 Department  สะดวกตอ่การ

เลอืก Major และสามารถสบืค้นข้อมลูได้  
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ส่วนที่ 3: ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
 

3.1 รายงานผลการด าเนินการของงานประจ า 
 

โดยส านกัฯ สามารถสรุปผลความส าเร็จตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ของงานประจ า โครงการท่ีได้อนมุตัิจากมหาวิทยาลยั 
และ โครงการพิเศษที่อยูน่อกเหนอืการวางแผนงบประมาณประจ าปี 2560 ตามแผนกได้ดงันี ้
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

1 ฝ่ายธุรการและเลขานุการ           

  งานประจ า           

  1.1 งานเอกสารการประกนัคณุภาพของ
ส านกังาน ITS 

 
       

  1.2  งานธุรการและเลขานกุาร           

  1.3  งานเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ส านกังานฯ          

2 ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ - 
แผนกวิศวกรรมเครือข่าย 

          

  งานประจ า           

  2.1 งานบ ารุงรักษาอปุกรณ์ ระบบงาน IT 
และการใช้งานลขิสทิธ์ิ Software 

         

  2.2 งานบริหารระบบรักษาความปลอดภยั
ของเครือขา่ย 

         

  2.3 งานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้
งานระบบเครือขา่ย 

         

  2.4 งานออกแบบ ติดตัง้ และ บริหาร
จดัการ โครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือขา่ย 
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

  โครงการตามแผนกลยุทธ์           

  2.5 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
เครือขา่ย 

 ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบเครือขา่ยและ Data 
Center 

กลยทุธ์ 2.1 การพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการ
พฒันาและขยายการให้บริการในด้าน
ตา่งๆ 

    

  2.6 สญัญาบริการระบบเครือขา่ย Dark 
Fiber (Backup) 

 ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบเครือขา่ยและ Data 
Center 

กลยทุธ์ 2.1 การพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการ
พฒันาและขยายการให้บริการในด้าน
ตา่งๆ 

    

3 ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
– แผนกวิศวกรรมระบบ 

          

  งานประจ า           

  3.1 งานดแูลระบบ User Management 
System 

         

  3.2 งานบริหารจดัการข้อมลู DNS          

  3.3 งานแก้ไขปัญหาระบบงานบนเคร่ือง
แมข่า่ย 

         

  3.4 งานติดตัง้ Virtual Server          

  3.5 งานส ารองและกู้คืนข้อมลู          

  3.6 งานบริหาร Internal User Account          
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

  3.7 งานติดตัง้ แก้ไข website บนเคร่ือง
แมข่า่ย 

         

  3.8 งานบริการระบบ E-Learning          

   โครงการตามแผนกลยุทธ์           

  3.9 LMS & Public Website on Cloud  ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบเครือขา่ยและ Data 
Center 

กลยทุธ์ 2.1 การพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการ
พฒันาและขยายการให้บริการในด้าน
ตา่งๆ 

    

  3.10 ปรับปรุง Single Datacenter และ
การให้บริการ Cloud 

 ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบเครือขา่ยและ Data 
Center 

กลยทุธ์ 2.1 การพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการ
พฒันาและขยายการให้บริการในด้าน
ตา่งๆ 

    

4 ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- แผนกสารสนเทศองค์กร 

          

  งานประจ า           

  4.1 งานดแูลและบ ารุงรักษาข้อมลู Data 
Dictionary 
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

  4.2 งานดแูลระบบฐานข้อมลูและการ
ปรับแตง่เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 

         

  4.3 งานบริหารสทิธ์ิการใช้งานระบบ
ฐานข้อมลู 

         

  4.4 งาน Authorized Person by Any 
Registered Course 

         

  4.5 งาน Web Service Application for 
Au-Spark Team 

         

  4.6 งาน Transfer Data Manual          

  4.7 งาน Synchronized Data for Au-
Spark Team 

         

  4.8 งาน LMS Data Query          

  งานนอกเหนือ ASAP           

  4.9 โครงการ Automatic Data 
Dictionary Report  

        

  4.10  Migrate Oracle TO MS SQL 
Server  Database  : Phase One : 
Transfer Structure/Data 
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

5 ฝ่ายบริการเทคโนโลย ี- แผนก
บริการผู้ใช้ 

          

  งานประจ า           

  5.1 งานบริการ Help Desk          

  5.2 งานติดตัง้อปุกรณ์ IT ส าหรับ
กิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

         

  5.3 งานบ ารุงรักษา และซอ่มแซม
อปุกรณ์ IT ส าหรับห้องเรียนและ
หนว่ยงาน ตา่งๆในมหาวิทยาลยั 

         

  โครงการ           

  5.4 การจดัซือ้เคร่ือง LCD TV(LED TV) 
ทดแทน 

        

  5.5 การจดัซือ้เคร่ือง Computer และ
เคร่ืองฉาย Projector ห้อง A44 และ 
A45 

         

   โครงการตามแผนกลยุทธ์           

  5.6 การจดัซือ้อปุกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน
ทดแทน 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาและจดัหา 
Hardware และ Software ด้าน IT เพื่อ
การเรียนการสอน 

กลยทุธ์ 3.1การคดัสรร และพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 
ที่เหมาะสมมาใช้ในห้องเรียน 
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

6 ฝ่ายบริการเทคโนโลย ี-  
แผนกห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

          

  งานประจ า           

  6.1 งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน การอบรม และการท าวิจยั 

         

  6.2 งานตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบตักิาร 

         

  6.3 งานตรวจสอบและให้บริการ
เคร่ืองพมิพ์งาน 

         

  6.4 AU Account Services          

7 ฝ่ายบริการเทคโนโลย ี-  
แผนกบริการเทคโนโลยกีารศึกษา 

          

  งานประจ า           

  7.1 งานบริการตรวจข้อสอบ          

  7.2 งานบริการเคร่ืองพิมพ์งานและถ่าย
เอกสารส าหรับส านกังานฯ 
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

8 ฝ่ายบริการเทคโนโลย ี-  
แผนกโครงการพิเศษ 

          

   โครงการตามแผนกลยุทธ์           

  8.1 การอบรมพฒันาบคุลากร ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาบคุลากร
และระบบบริหารจดัการการด าเนินงาน
ภายใน 

กลยทุธ์ 1.1 การพฒันาทกัษะด้าน IT 
ควบคูจิ่ตส านกึในงานบริการ 



  

  8.2 การอบรมความรู้ด้าน IT ให้แก่
บคุลากรของมหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาบคุลากร
และระบบบริหารจดัการการด าเนินงาน
ภายใน 

กลยทุธ์ 1.1 การพฒันาทกัษะด้าน IT 
ควบคูจิ่ตส านกึในงานบริการ 

     

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริการพฒันา
แอพพลเิคชัน่และเว็บไซต์ ท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

กลยทุธ์ 4.1 การพฒันาผู้ใช้ให้เข้าใจ
การพฒันาระบบสารสนเทศ 

9 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ - แผนก
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์  

          

  งานประจ า           

  9.1 งานปรับปรุง และบ ารุงรักษา
โปรแกรมประยกุต์ 

         

  9.2 งานปรับปรุง และบ ารุงรักษา
สารสนเทศองค์กร 
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

  โครงการ           

  9.3 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประมวลผลโครงการพฒันาตามแผนกล
ยทุธ์ฝ่ายกิจการนกัศกึษา   

        

  9.4 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
ให้บริการข้อมลูด้านอาชีพและจดัหา
งานให้แก่ นกัศกึษา 

        

   โครงการตามแผนกลยุทธ์           

  9.5 การจดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์
ทดแทนเพื่อใช้ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริการพฒันา
แอพพลเิคชัน่และเว็บไซต์ ท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

กลยทุธ์ 4.2 การสนบัสนนุด้าน
เคร่ืองมือในการพฒันาแอพพลเิคชัน่ 
เว็บไซต์ 

    

  9.6 การพฒันาระบบสารสนเทศของ
ส านกังาน ITS (Project and Job     
Management System) 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาบคุลากร
และระบบบริหารจดัการการด าเนินงาน
ภายใน 

กลยทุธ์ 1.2 การพฒันาการ
บริหารงานภายใน 

    

  9.7 การพฒันา Inventory 
Management System  

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาบคุลากร
และระบบบริหารจดัการการด าเนินงาน
ภายใน 

กลยทุธ์ 1.2 การพฒันาการ
บริหารงานภายใน 
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ล าดับ  งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   ความส าเร็จ  

Yes No WP 

  9.8 การพฒันาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริการพฒันา
แอพพลเิคชัน่และเว็บไซต์ ท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

กลยทุธ์ 4.1 การพฒันาผู้ใช้ให้เข้าใจ
การพฒันาระบบสารสนเทศ 

    


10 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ - แผนก
พัฒนาเว็บไซต์ 

          

  งานประจ า           

  10.1 งานบ ารุงรักษาและดแูลเวบ็ไซต์           

  10.2 งานพฒันาเว็บไซต์ใหมแ่ละให้
ค าปรึกษาการแก้ไขเว็บไซต์ของ
หนว่ยงาน  ในมหาวิทยาลยั 

         

รวมทัง้หมด 39  14 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 

1. ส านกังานบริการทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเลขานกุารและธุรการ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 1.1 
3. ช่ืองาน :งานเอกสารการประกนัคณุภาพของส านกังาน ITS 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน: คณุวนัเพ็ญ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อจดัท ารายงานประจ าปี  (Annual Report) รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report) 

และแผนงานประจ าและโครงการประจ าปี  (One Year Plan) 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
รายละเอียดงาน จ านวน 

1. จดัท าเอกสารขอประมาณการราคาเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
ประจ าปีการศกึษา 2560 

25 

2. จดัท าเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนมุตัิงบประมาณแผนงานและโครงการ ประจ าปี
การศกึษา 2560 

6 

3. จดัท าเอกสาร Request Form (RF) เพื่อขอจดัซือ้ตามแผนงานและโครงการ
ประจ าปีการศกึษา 2560 

121 

 
- ประชมุเพื่อติดตามการด าเนินงานแผนงานและโครงการ  (ASAP) 
- ประชมุเพื่อติดตามประกอบการจดัท า Annual Report ประจ าปีการศกึษา 2560 
- จดัท า รวบรวมและจดัสง่แผนงานและโครงการ ประจ าปีการศกึษา 2561  (ASAP2018))  

- จดัท า รวบรวมและจดัสง่ผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศกึษา 2560  (Annual Report2017)   

- รวบรวมและจดัสง่ผลการประเมนิการท างานตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2560  (Self Assessment Report 2017) 

- ประชมุร่วมกบัหนว่ยงานการประกนัคณุภาพ  (Policy and Planning) และศนูย์สง่เสริมความเป็นลิศ (CFE) เพื่อ

ประสานงาน และตดิตามงาน QA ภายในส านกังานฯ 

7.2 ปัญหาอปุสรรค – ไมพ่บ 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1) ระยะเวลาน าสง่เอกสารประกนัคณุภาพตามที่ 
    ก าหนดโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1) น าสง่เอกสารทัง้หมดได้ภายใน 
    ระยะเวลาที่ก าหนด 

1) 100% 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย 
 ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคณุภาพได้ภายในระยะเวลที่ก าหนด 
  ไมส่ าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
-  เอกสารการขอประมาณการราคา (Appendix A3) 
-  เอกสารแผนงานและโครงการท่ีได้รับอนมุตัิงบประมาณ (Appendix A5) 
-  เอกสาร Request Form (Appendix A4) 
-  เอกสารสรุปคา่ใช้จ่ายแผนงานและโครงการ ASAP2017 จากส านกังานบริหารการเงิน 
-  รายงานการประชมุภายใน QT1 (Appendix A6) 
-  แผนงานและงบประมาณโครงการ ประจ าปีการศกึษา 2561 (ASAP2018) (Appendix A7) 
-  ผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศกึษา 2560 (Annual Report 2017) 
-  ผลการประเมินการท างานตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2560 (Self Assessment Report 2017) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 

1. ส านกังานบริการทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเลขานกุารและธุรการ– Administrative Units 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 1.2 
3. ช่ืองาน :งานธุรการและเลขานกุาร 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน: คณุวนัเพ็ญ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อตดิตอ่และประสานงานระหวา่งแผนกตา่งๆภายในส านกังานฯ หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยั และ 

บริษัทจากภายนอก เพื่อให้ระบบงานตา่งๆสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  

รายละเอียดงาน จ านวน 

1. การบริหารจัดการงานเอกสาร 

1.1 ประสานงานประชมุ / ระบบ E-mail / eDocument * 840 

1.2 บนัทกึการรับเอกสารเข้า  (Memo-In) 373 

1.3 บนัทกึการรับ-สง่จดหมายและพสัด ุ 228 

1.4 บนัทกึการรับ-สง่สลปิเงินเดือน / ใบสหกรณ์ / อ่ืนๆ 217 

1.5 จดัท าเอกสารออก  (Memo-Out) 88 

1.6 การตรวจสอบ Volunteer Assignment 267 

1.7 บนัทกึการลา 109 

1.8 บนัทกึแบบฟอร์มการด าเนินการกาแฟและ Café de Luxe 14 

1.9 บนัทกึแบบฟอร์มการจองรถ 27 

1.10 บนัทกึแบบฟอร์มการเบิกคา่รถแท๊กซี่ 5 

1.11 การจดัสง่เอกสารให้หนว่ยงานอื่น 203 

2. การจัดท าสรุปการประชุม 

2.1 จดัท ารายงานการประชมุภายใน QT1 9 

2.2 จดัท ารายงานการประชมุภายใน Staff 4 

2.3 จดัท ารายงานการประชมุ ICT Committee 11 
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รายละเอียดงาน จ านวน 

3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

3.1 บนัทกึการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 20  

3.2 เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 8  

3.3 งาน 5.1 งานบริการ Help Desk ** 38  

 
- การประสานงานประชมุ / ระบบE-mail / eDocument * โดยประมาณเดือนละ 84 ครัง้ 
- การรับเร่ืองการให้บริการ Help Desk ** จ านวน 38 ครัง้ 

 
 
 

7.2 ปัญหาอปุสรรค – ไมพ่บ  

 

 

ครัง้ที่ เดือน ครัง้ที่ เดือน 
1. วนัจนัทร์ที่ 14 สงิหาคม 2560 20. วนัพฤหสับดีที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2561 

2. วนัศกุร์ที่ 18 สงิหาคม 2560   21. วนัจนัทร์ที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2561 
3. วนัศกุร์ที่ 1 กนัยายน 2560 22. วนัพฤหสับดีที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2561 

4 วนัศกุร์ที่ 15 กนัยายน 2560 23. วนัจนัทร์ที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
5. วนัพฤหสับดีที่ 21 กนัยายน 2560 24. วนัองัคารท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

6. วนัศกุร์ที่ 29 กนัยายน 2560 25. วนัพธุที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
7. วนัจนัทร์ที่ 10 ตลุาคม 2560 26. วนัศกุร์ที่ 2 มีนาคม 2561 

8. วนัศกุร์ทท่ี 20 ตลุาคม 2560 27. วนัพฤหสับดีที่ 8 มีนาคม 2561 
9. วนัองัคารท่ี 31 ตลุาคม 2560 28. วนัพฤหสับดีที่ 22 มีนาคม 2561 
10. วนัองัคารท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 29. วนัศกุร์ที่ 30 มีนาคม 2561 
11. วนัพธุที่ 8 พฤศจิกายน 2560 30. วนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2561 
12. วนัพฤหสับดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 31. วนัพฤหสับดีที่ 5 เมษายน 2561 
13. วนัศกุร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 32. วนัจนัทร์ที่ 9 เมษายน 2561 
14. วนัพฤหสับดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 33. วนัองัคารท่ี 10 เมษายน 2561 
15. วนัพฤหสับดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 34. วนัพธุที่ 11 เมษายน 2561 
16. วนัจนัทร์ที่ 4 ธนัวาคม 2560 35. วนัพฤหสับดีที่ 19 เมษายน 2561 
17. วนัพฤหสับดีที่ 14 ธนัวาคม 2560 36. วนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 
18. วนัพธุที่ 3 มกราคม 2561 37. วนัพฤหสับดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 
19. วนัพฤหสับดีที่ 11 มกราคม 2561 38. วนัพฤหสับดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1) เอกสารได้รับการด าเนินการส าเร็จ ครบถ้วน 1) สามารถด าเนินการจดัท าเอกสารได้ส าเร็จ      

    ครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารได้ 
1) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย 
 ส าเร็จ  สามารถจดัเตรียม และ จดัท าเอกสารได้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ไมส่ าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
 

9.  เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตวัอยา่งหน้าจอการนดัประชมุ และการประสานงานบนระบบ E- Mail และระบบITS eDocument  (Appendix A8, หน้า 1-2) 

- บนัทกึข้อความเข้า(Memo-In) (Appendix A1) 

- สรุปรายงานการรับจดหมายและพสัด ุ(Appendix A8, หน้า 3-5)  

- สรุปรายงานการรับ-สง่สลปิเงินเดือน ใบสหกรณ์ และอื่นๆ (Appendix A8, หน้า 6) 

- บนัทกึข้อความออก (Memo-Out) (Appendix A2) 

- เอกสารการตรวจสอบ Volunteer Assignment (Appendix A8, หน้า 7-26) 

- บนัทกึการลา * 

- เอกสารการค าขอด าเนินการกาแฟ และ Café de Luxe (Appendix A8, หน้า 27-40) 

- เอกสารการจองรถ (Appendix A8, หน้า 41-67) 

- เอกสารการเบิกคา่แท๊กซี่ (Appendix A8, หน้า 68-73) 

- ทะเบียนเอกสารสง่ (Hard Copy) 

- เอกสารรับเร่ืองการให้บริการงานห้องเรียน (Stand by Help Desk Services) 

- สรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 2560 แยกตามงานกิจกรรม (Appendix A8, หน้า 74-75) 

- รายงานการประชมุภายใน Staff  (Appendix A8, หน้า 76-116) 

- รายงานการประชมุภายใน QT1  (Appendix A6) 

- รายงานการประชมุ ICT Committee * 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 

1. ส านกังานบริการทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเลขานกุารและธุรการ– Administrative Units 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 1.3 
3. ช่ืองาน :งานบริหารอปุกรณ์ส านกังาน 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน: คณุวนัเพ็ญ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อบริหารจดัการการเบิกจา่ยอปุกรณ์ส านกังานของส านกังาน ITS 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน 

- บนัทกึการเบกิอปุกรณ์ของส านกังานฯ  รวมจ านวน 19 ครัง้ 
- ประเภทอปุกรณ์ของส านกังานฯ ท่ีเบิกใช้งาน แบง่เป็น 5 ประเภท คือ 1.กระดาษ A4 2.เคร่ืองเขียน 3.วสัดสุ านกังานฯ  
4.โสตทศันปูกรณ์ และ 5.หมกึพมิพ์  

7.2 ปัญหาอปุสรรค - ไมพ่บ 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ เปา้หมายที่จะให้บรรลถุึงตวับง่ชีค้วามส าเร็จ 
เปา้หมายที่เกิดขึน้จริง 

(Actual) 
1) จ านวนอปุกรณ์ทีต้่องเบิก - จา่ย 1) จ านวนอปุกรณ์ทีเ่บิก –จา่ยไมเ่กินตามที่ก าหนดไว้ใน 

    งบประมาณ 
1) 100% 

ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย 
  ส าเร็จ จ านวนอปุกรณ์ที่เบิก - จ่ายไมเ่กินตามที่ก าหนดไว้ในงบประมาณ 
  ไมส่ าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- เอกสาร Request Form (Appendix A4) 
- เอกสารแบบฟอร์มเบิก Office Supplies (Appendix A9, หน้า 1-19) 
- เอกสารสรุปคา่ใช้จ่ายแผนงานและโครงการ ASAP2017 จากส านกังานบริหารการเงิน (Appendix A, หน้า 20-26) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือขา่ย 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 2.1 
3. ช่ืองาน : งานบ ารุงรักษาอปุกรณ์ ระบบงาน IT และการใช้งานลขิสทิธ์ิ Software 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม ระบบ และวิศวกรรมเครือขา่ย 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน: เพื่อให้มัน่ใจวา่อปุกรณ์หลกั รวมถงึ software และ subscription ที่ส าคญัในการด าเนินงานด้าน IT ได้รับ
การตรวจสอบเพื่อตอ่อายสุญัญาการบ ารุงรักษา และ บริการ 

7. ผลการด าเนินงาน 
  7.1 การด าเนินงาน  

ล าดับ รายละเอียด วันสิน้สุด 
งบประมาณที่

ขอ 
งบประมาณ

ใช้จริง 
Internet Service Subscription 

1 IP Address APNIC (Annual Fee) 30 ธ.ค.61 6,600.00  

2 SSL Web Server Certificate (Annual Fee)  24 ส.ค.61 5,400.00 4,969.75 

3 Domain Name au.ac.th (Annual Fee)  16 ม.ค.62 856.00  

4 Domain Name au.edu (Annual Fee)  31 ก.ค.61 1,500.00 1,368.25 
Software Subscription 

5 Microsoft Software License Subscription 31 พ.ค.62 1,978785.00  

6 Software SAS  31 ต.ค.61 327,955.00 327,955.00 

7 
Software Adobe Creative Cloud 163 

License 
28 ก.ค.62 505,000.00  

8 Program Cubicle 16 License  31 ก.ค.61 46,224.00 46,224.00 

9 Oracle DBMS Software Oracle  31 ก.ค.61 926,085.00 926,085.00 

10 Dev Express 11 พ.ย.61 24,711.00 22,982.87 

11 JoomlArt.com Membership  28 ก.พ.62 7,700.00  
ISP Service Subscription 

12 Internet Leased Lines – Dark Fiber Optic 31 ก.ค.61 537,000.00 539,280.00 

13 AU-WiFi+ Internet (AIS) 31 ส.ค.61 1,784,760.00 1,784,760.00 
Network Devices Maintenance 
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ล าดับ รายละเอียด วันสิน้สุด 
งบประมาณที่

ขอ 
งบประมาณ

ใช้จริง 

14 Network CISCO Devices (H&S)  31 ส.ค.61 2,100,800.00 2,100,766.67 

15 DWDM Solution ADVA Fiber Service 31 ธ.ค.61 214,000.00 214,000.00 

16 Security Internal Server Zone  31 ส.ค.61 337,050.00 337,050.00 

17 Security External Server Zone 31 มี.ค.62 1,070,000.00  

18 Allot Bandwidth Management 31 ก.ค.61 604,550.00 604,550.00 
Server Maintenance 

19 

Maintenance -SUN Computer Server รุ่น 

V490, V240, V480, V280R, V450, และ V245  

จ านวน 10 เคร่ือง 

31 ก.ค.61 1,404,300.00 1,404,300.10 

20 
Computer Server Consolidation HP 

DL580G7 
31 มี.ค.62 102,720.00  

Identity Management (IDM) 

21 

Hardware & Software ปีที่ 3 (1เม.ย.60-31 

มี.ค.61) 31 มี.ค.61 642,000.00 642,000.00 

22 

Hardware & Software ปีที่ 4 (1เม.ย.61-31 

มี.ค.62) 31 มี.ค.62 749,000.00  
UPS Maintenance 

23 Socomec 80 kVA จ านวน 1 เคร่ือง อาคาร  E 31 ก.ค.61 64,200.00 64,200.00 
Optical Mark Reader Maintenance 

24 Optical Mark Reader รุ่น Opscan 6/36 31 ก.ค.61 19,688.00 19,688.00 
รวม   13,460,884.00 9,040,179.64 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 

8 การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  จ านวนสญัญาตา่งๆที่สามารถน าสง่
คณะกรรมการ ICT ได้ก่อนหมดอายสุญัญา 

1 )  100% 100% 

2 )  การใช้งาน Software ท่ีถกูต้องลขิสทิธ์ิตาม
ข้อก าหนด พรบ.คอมพวิเตอร์ 

2 )  100% 100% 
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       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9 เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- เอกสารสรุปคา่ใช้จ่ายแผนงานและโครงการ ASAP2017 จากส านกังานบริหารการเงิน (Appendix A9, หน้า 20-26) 

- เอกสาร Request Form  (Appendix A4) 
- ใบประมาณการ  (Appendix A3) 
- เอกสารโครงการท่ีได้รับอนมุตัิงบประมาณจากมหาวิทยาลยั  (Appendix A5) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือขา่ย 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 2.2 
3. ช่ืองาน : งานบริหารระบบรักษาความปลอดภยัของเครือขา่ย 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุชยัทตั ชยัชนะ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1. เพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบเครือขา่ยให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. เพื่อแก้ไขปัญหา และข้อขดัข้อง ในการใช้งานระบบเครือขา่ย 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

1. แก้ไข ปรับปรุง เพิ่ม ข้อก าหนดใน Firewall และ อปุกรณ์อื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ รวมจ านวน 36 ครัง้ 
2. แก้ปัญหาระบบ Network Authentication รวมจ านวน 19 ครัง้ 
3. เพิ่ม หรือ ปรับปรุง ข้อมลู user ส าหรับ Network Authentication รวมจ านวน 9 ครัง้ 
4. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัระบบความปลอดภยั รวมจ านวน 3 ครัง้ 
5. งานตรวจสอบการท างานของอปุกรณ์ รวมจ านวน 44 ครัง้ 
6. ได้รับแจ้งเหตมุีเคร่ืองใน Network ของมหาวิทยาลยัก่อปัญหาด้าน security ไปท่ีอื่น (ถกูใช้เป็นเคร่ือง proxy ส าหรับ 

attacking) รวมจ านวน 3 ครัง้ 
7. ติดตามตวัผู้ใช้บริการเครือขา่ย รวมจ านวน 2 ครัง้ 

7.2 ปัญหาอปุสรรค 
อปุกรณ์ที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภยัเครือขา่ยในปัจจบุนั บางสว่นได้ถกูขึน้บญัชี “End Of Service” แล้ว ท า

ให้บริษัทท่ีจะท าการบ ารุงรักษานัน้ไมอ่าจตอ่สญัญาการบ ารุงรักษาในสว่นนัน้ได้ ดงันัน้ หากไมท่ าการติดตัง้ระบบรักษา
ความปลอดภยัใหม ่ก็จะมีผลท าให้หลงัจากระยะเวลาการประกนัครัง้สดุท้ายสิน้สดุลง ก็จะไมม่ีผู้ให้บริการในระบบ ท าให้
หากอปุกรณ์ช ารุด ก็จะไมม่ีอะไหลม่าซอ่มแซมหรืออปุกรณ์ทดแทนอีก จึงเป็นความเสีย่งตอ่ระบบเครือขา่ยโดยรวม 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  จ านวนงาน การปรับแตง่ configuration ของ
ระบบรักษาความปลอดภยัเครือขา่ยที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 1 วนั 

1 )  95% 1) 100% 

2 )  การโจรกรรมข้อมลูหรือการท าลายข้อมลู
ส าคญั 

2 )  จ านวนครัง้เป็น 0  (ศนูย์) 2) ไมม่ ี

3 ) อตัราความส าเร็จในการติดตามผู้ใช้งานระบบ
เครือขา่ย 

3 )  อตัราความส าเร็จ 100% 3) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 

   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานบริหารระบบรักษาความปลอดภยัของเครือขา่ยประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 5-12) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือขา่ย 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 2.3 
3. ช่ืองาน : งานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือขา่ย 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอกุฤต สขุสผิุว 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1. เพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบเครือขา่ยให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. เพื่อแก้ไขปัญหา และข้อขดัข้อง ในการใช้งานระบบเครือขา่ย 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
พบปัญหาการใช้งานของโทรศพัท์บางรุ่น โดยเฉพาะ i-phone ที่เมื่อท าการ upgrade software แล้ว ในบางรุ่นจะ

ไมส่ามารถท าการ authenticate กบัระบบของมหาวิทยาลยัได้ ในด้านการให้บริการ WiFi นัน้ มีปัญหาด้านการ
ให้บริการเนื่องจากไมส่ามารถเข้าถึงข้อมลูของอปุกรณ์ของ AIS ได้ ท าให้ไมส่ามารถตรวจสอบอะไรได้จ าเป็นต้อง
ประสานงานกบั AIS เพยีงอยา่งเดียว  

 
ล าดับ หัวข้อ จ านวน (ครัง้) 

1 พบปัญหาเก่ียวกบัระบบไฟและ UPS 7 

2 ปัญหาด้าน Hardware ของอปุกรณ์   29 

3 แก้ไขปัญหา  WiFi  กบัทาง AIS 16 

4 งานท่ีเก่ียวกบั IP Phone 17 

5 แก้ไขปัญหาเก่ียวกบัอปุกรณ์ การปรับเปลีย่น 
configuration ตา่งๆ 

108 

6 งานแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง 19 

7 Dark Fiber downtime 6 

 

7.2 ปัญหาอปุสรรค  
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อปุกรณ์เครือขา่ยที่คอ่นข้างเกา่ ท าให้เกิดการช ารุดบอ่ย จะเห็นได้จากปริมาณงานท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขอปุกรณ์ตา่งๆ 
ที่มีถึง 108 ครัง้ โดยสว่นมากเป็นเพราะอปุกรณ์หยดุการท างาน หรือ คา่ configuration ตา่งๆหายไป 

 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

 1 )  ปัญหาของระบบเครือขา่ยทีส่ามารถแก้ไขได้
ภายใน 1 วนัท าการ 

1)95% ของปริมาณงานตลอดทัง้ปี 1) 95% 

2 )  ระยะเวลาที่ระบบเครือขา่ยสามารถให้บริการ
ได้อยา่งตอ่เนื่อง (uptime) 

2 ) 99% 2) 99% 

 
 ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือขา่ยประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 

13-28) 

  

38



 

รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือขา่ย 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 2.4 
3. ช่ืองาน : งานออกแบบ ติดตัง้ และ บริหารจดัการ โครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือขา่ย 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุเสกสรรค์ ขนัธ์ฤชยั 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1. เพื่อออกแบบโครงสร้างระบบเครือขา่ย 

2. เพื่อปรับแตง่คา่ Configuration ทีเ่ก่ียวข้องในการบริหารจดัการโครงสร้างระบบเครือขา่ย 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
ในปีการศกึษา 2560 ไมม่ีการด าเนินงานเก่ียวกบัการออกแบบระบบเครือขา่ยในสว่นของการขยายตกึใหมห่รือการ

ปรับปรุงห้อง มีงานสาธารณะประโยชน์ 1 งาน ได้แก่การให้ความช่วยเหลอืในการออกแบบระบบเครือขา่ยให้กบัสถานี
ต ารวจหวัหมาก นอกจากนีจ้ะเป็นงานท่ีเช่ือมโยงกบัโครงการท่ี 2.5 ซึง่ได้ด าเนินการมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

 1 )  ระยะเวลาในการด าเนินงานตามค าร้องขอ 1 )  สามารถออกแบบ และ
ปรับแตง่ข้อมลู ได้เสร็จสิน้ ภายใน 
3 วนัท าการ 

1) 100% 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานงานออกแบบ ติดตัง้ และ บริหารจดัการ โครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือขา่ยประจ าปี 2560 

(Appendix B, หน้า 29-30) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือขา่ย 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 2.5 
3. ช่ือโครงการ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือขา่ย 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอกุฤต สขุสผิุว 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
 1. เพื่อพฒันา และปรับปรุงระบบเครือขา่ยให้รองรับกบัการให้บริการ ไปอีก 10 ปี 

2. เพื่อรองรับ Single DATA CENTER และ Single GATEWAY ท าให้ง่ายแก่การบริหารจดัการ และมีประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ 

3. ประหยดังบประมาณ เช่น ระบบ IP-PHONE ระบบ Authentication ระบบส ารองไฟ UPS ระบบ Bandwidth   

    Management เป็นต้น 

7. ผลการด าเนินโครงการ 
7.1 การด าเนินโครงการ 

ในปีการศกึษา 2560 นี ้ส านกังานฯ ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ยมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตช่่วงต้นปี
การศกึษา เจ้าหน้าที่ได้ท าการประชมุกบับริษัทผู้ให้บริการตา่งๆ รวมถงึการก าหนด TOR ซึง่ในขณะนี ้อยูใ่นขัน้ตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ TOP Management โดยมีการประชมุปรึกษากบัผู้ให้บริการมาโดยตลอด และทาง
คณะกรรมการ ได้มีการปรับเปลีย่นรายละเอยีดในหลายสว่น ท าให้การด าเนินการนี ้ยงัคงอยูใ่นระหวา่งการศกึษา solution 
และ ราคาที่เหมาะสม 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของโครงการ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 ) ร้อยละของพืน้ท่ีภายในอาคารเรียนของ
มหาวิทยาลยัที่สามารถเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยได้ 
2 ) ความเร็วของการให้บริการเครือขา่ยภายใน
มหาวิทยาลยัทีเ่พิ่มขึน้  
3 ) ความเร็วของการเช่ือมต่อเครือขา่ยแลน กบั
คอมพิวเตอร์สามารถรองรับได้เพิม่ขึน้ 

1) 95 % 
   
2 ) สามารถเพิม่ความเร็วจาก 1Gb 
เป็น 10Gb 
3 ) สามารถเพิม่ความเร็วจาก 
100Mb เป็น 1Gb 

อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 
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 ผลการวดัความส าเร็จของโครงการตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือขา่ย 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 2.6 
3. ช่ือโครงการ : สญัญาบริการระบบเครือขา่ย Dark Fiber (Backup) 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอกุฤต สขุสผิุว 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
1. เพื่อรองรับ Single DATA CENTER และ Single GATEWAY ท าให้ง่ายแก่การบริหารจดัการ และมีประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ 

2. เครือขา่ยระหวา่งวิทยาเขตมีประสทิธิภาพ เพื่อรองรับการให้บริการตลอดเวลา 

7. ผลการด าเนินโครงการ 
7.1 การด าเนินโครงการ 

ในปีการศกึษา 2560 นี ้ส านกังานฯ ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ยมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตช่่วงต้นปี
การศกึษา เจ้าหน้าที่ได้ท าการประชมุกบับริษัทผู้ให้บริการตา่งๆ รวมถงึการก าหนด TOR ซึง่ในขณะนี ้อยูใ่นขัน้ตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ TOP Management 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของโครงการ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 ) ร้อยละของการให้บริการ ที่เครือขา่ยระหวา่ง
วิทยาเขตสามารถเช่ือมตอ่ และให้บริการระบบ
เครือขา่ยได้ 
2 ) ร้อยละของการให้บริการ ที่เครือขา่ยระหวา่ง
วิทยาเขตไมส่ามารถเช่ือมตอ่ และให้บริการระบบ
เครือขา่ยได้ 

1 ) 99 % 
   
2 ) 1 % 
 

อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของโครงการตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 3.1 
3. ช่ืองาน : งานดแูลระบบ User Management System 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอธิภทัร หิรัญอดิศวร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1. เพื่อให้ระบบ User Management สามารถใช้งานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

2. เพื่อแก้ปัญหาทีเ่ก่ียวข้องกบับญัชีผู้ใช้  (User Account) 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  

ประเภท User Account User 
Normal Users 
    - Active Users  
    - Suspended Users 

 
77,804 
11,563 

Office Users  (Shared Account)  336 
VIP Users  28 
Guest Users  158 

รวมทัง้สิน้ 89,367 
*(user รวมทัง้สิน้ = Active + Suspended) 
สรุปการด าเนินงานปีการศกึษา 2560 

ล าดับ หัวข้อ จ านวน (user) 

1 Rename Users 175 

2 Create Guest Users 1,283 
3 Changing Password 1,297 
4 แก้ไขข้อขดัข้องของระบบ User Management 15 
5 สร้าง Office Users 5 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค  
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เจ้าหน้าที่ผู้ เคยให้ความชว่ยเหลอืในเร่ืองการเช่ือมโยงข้อมลูกบัระบบ MS Office 365 ได้ลาออกจากบริษัท 

ไมโครซอฟต์ จึงไมม่ีผู้ประสานงานท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพืน้ เมื่อเกิดปัญหาต้องติดตอ่ไปยงั call center เทา่นัน้ (จีน หรือ 

อินเดีย) และมีปัญหาระบบการเช่ือมโยงทีเ่คยท าไว้แบบอตัโนมตั ิท าให้ไมส่ามารถเช่ือมโยงแบบอตัโนมตัิได้ 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาไมพ่บ
บญัชีผู้ใช้ของนกัศกึษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ 

1 )  น้อยกวา่ 50 คน ตอ่ปี  (1% 
ของจ านวนผู้มีสทิธ์ใช้งานระบบ
ค านวณที่ 20,000 คน ในแตล่ะปี
การศกึษา) 

1) ไมพ่บข้อร้องเรียน
ปัญหาบญัชีผู้ใช้จาก
นกัศกึษา อาจารย์ และ 
เจ้าหน้าที ่

2 )  อตัราของจ านวนงานการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบั
บญัชีผู้ใช้ที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จใน 1 วนั 

2 ) 99 % 2) 100% 

 
 ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานงานดแูลระบบ User Management System ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 31-34)  
- ตารางบนัทกึการสร้าง Guest User ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 35-75)  
- ตารางบนัทกึการ Change Password ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 76-116) 
- ตารางบนัทกึการ Update User Account ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 117-146) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 3.2 
3. ช่ืองาน : งานบริหารจดัการข้อมลู DNS 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอธิภทัร หิรัญอดิศวร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อบริหารจดัการข้อมลูในระบบ DNS ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
1. ด าเนินการจดทะเบยีนเพิ่ม ปรับเปลีย่น หรือ ลบ ข้อมลูโดเมนเนม  9 รายการ 

2. จ านวนช่ือที่จดทะเบียนภายใต้ au.edu ทัง้หมด  446 รายการ แบง่เป็นช่ือทีเ่ป็น website 293 โดเมน และ ช่ืออื่นๆ 

153 โดเมน 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

 1 )  อตัราของงานการแก้ไขปรับปรุงข้อมลูแล้ว
เสร็จภายใน 1 วนั 

1 )  99 % 1) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานบริหารจดัการข้อมลู DNS ประจ าปี 2560  (Appendix B, หน้า 147-261) 
- ตารางรายช่ือ DNS ประจ าปี 2560  (Appendix B, หน้า 148-157) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 3.3 
3. ช่ืองาน : งานแก้ไขปัญหาระบบงานบนเคร่ืองแมข่า่ย 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุวฒุิชยั กว้านเมธากลุ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อแก้ไขปัญหาเก่ียวกบั Software ที่ท างานบนเคร่ืองแมข่า่ยในการดแูลของส านกังานฯ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
1. ระบบเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่ง On Premise AD และ Azure AD for Office 365 มีปัญหาไมส่ามารถเช่ือมโยงผา่น

สคริปต์ที่ท าไว้ได้ แก้ไขโดยการรันค าสัง่แบบ manual 

2. เว็บไซต์ Open Journal ท างานช้ามาก ตรวจสอบแล้วพบวา่ เว็บไซต์นี ้มีการเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์ช่ือ pkp.sfu.ca 

ซึง่เป็นเว็บไซต์ของผู้พฒันาโปรแกรม ละเคร่ืองแมข่า่ยได้ท าการปิดกัน้การเช่ือมตอ่นี ้จงึท าให้ระบบท างานช้ามาก 

แก้ไขโดยการเปิดช่องให้สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์ที่ระบไุด้ 

3. ท าการปรับปรุงเคร่ืองแมข่า่ยส าหรับระบบ Poser BI โดยการเพิม่ขนาดของ Hard Disk อีก 400 GB และ เพิ่ม 

memory เป็น 6 GB 

4. ระบบ power supply ของ อปุกรณ์ SAN switch ที่วิทยาเขตสวุรรณภมูิเสยีหาย ท าให้ไมส่ามารถใช้ SAN storage 
ได้ จึงท าให้เคร่ืองแมข่า่ยในวิทยาเขตสวุรรณภมูิไมส่ามารถใช้งานระบบหลกัได้ และอปุกรณ์นีไ้มม่ีสญัญา
บ ารุงรักษาเนื่องจากตวัอปุกรณ์เองนัน้ถกูขึน้ทะเบียน End of Service ไว้หลายปีแล้ว จึงต้องแก้ไขโดยการหาอะไหล่
ที่พอจะใช้แทนได้มาทดแทน ซึง่ใช้เวลาในการหาอะไหลป่ระมาณ 2 เดือน 

ข้อมลู Resources ในการให้บริการ ในปีการศกึษา 2560 มีดงันี ้
- Physical Servers  32  เคร่ือง 

- Virtual Servers   49  เคร่ือง 

- RAM ส าหรับการให้บริการ Virtual Server ที่มีทัง้หมด 500  GB ใช้ไปแล้ว 236 GB ยงัคงเหลอื 264 GB 

- Storage ส าหรับการให้บริการ Virtual Server มีขนาดทัง้หมด 53  TB คงเหลอืใช้ได้ 23 TB 
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ระยะเวลา Downtime ของ server ที่ Monitor ผา่นระบบ Uptime Monitoring (Free External Service) 

No. Server Name Downtime 
Duration  

(min) 

Percentage  

1 abac.au.ac.th 7 0.0013 

2 www.admissions.au.edu 2143 0.4076 

3 www.graduate.au.edu 2556 0.48629 

4 library.au.edu 253 0.04813 

5 lms.au.edu 1072 0.20387 

6 lms3.au.edu 1032 0.19628 

7 home.au.edu 10 0.0019 

8 au.edu/proxy.pac (Proxy) 541 0.10293 

9 repository.au.edu 1164 0.22142 

10 e-payment.au.edu/epayment/home.jsp 1041 0.19798 

11 its-2.au.edu 3 0.00057 

12 its-3.au.edu 2141 0.40725 

13 its-4.au.edu 1032 0.1963 

14 ksc.au.ac.th 195 0.03706 

15 ksc.au.edu (DNS) 14 0.00266 

16 survey.au.edu 1223 0.2326 

17 web-linux.au.edu 1463 0.2783 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  อตัราความส าเร็จในการแก้ไขปัญหางานบริการ
ของเคร่ืองแมข่า่ยได้แล้วเสร็จภายใน 1 วนัท าการ 

1 )  95% 1) 100% 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จปัญหาที่ได้รับแจ้งทกุเร่ืองได้รับการตรวจสอบและแก้ไข 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึงานแก้ไขปัญหาระบบงานบนเคร่ืองแมข่า่ยประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 158-159) 
- ตารางสรุป Uptime Monitoring ของเคร่ืองแมข่า่ย  (Server) ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 160-165) 
- System Detail Final Update 2017 (Appendix B, หน้า 166-174) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 3.4 
3. ช่ืองาน : งานติดตัง้ Virtual Server 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุวฒุิชยั กว้านเมธากลุ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อสร้าง Virtual Server ตามลกัษณะความต้องการของระบบงาน 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
1. สร้าง web server และตดิตัง้ Ubuntu ส าหรับเว็บไซต์ทีต้่องการ php เวอร์ชัน่ใหม ่

2. สร้าง VM ส าหรับ RMIS, PRERMIS, และ STUAFF ที่จะใช้ MS-SQL แทน Oracle 

3. สร้าง VM ส าหรับใช้เป็น DHCP เนื่องจาก physical server ไมส่ามารถใช้งานได้ 

4. สร้าง  VM ส าหรับงาน Power BI ให้คณะ Communication Arts 

5. สร้าง VM ส าหรับงาน Power BI ของทะเบียน 

7.2 ปัญหาอปุสรรค 
 ปริมาณ resource ที่ยงัเหลอือยูม่ีจ านวนน้อย และอาจไมเ่พยีงพอทดแทนในกรณีที่มีอปุกรณ์บางสว่นช ารุดได้ 
 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1 ) อตัราความส าเร็จในการการติดตัง้ ติดตัง้ 
Virtual Server แล้วเสร็จภายใน 2 วนัท าการ 

1 ) 99 % 1) 100% 

ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานงานติดตัง้ Virtual Server ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 175) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 3.5 
3. ช่ืองาน : งานส ารองและกู้คืนข้อมลู 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุวฒุิชยั กว้านเมธากลุ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1. เพื่อท าการส ารองข้อมลูในระบบงานท่ีได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการ ICT 

2. เพื่อท าการกู้คืนข้อมลูที่สญูหาย หรือที่ได้รับการร้องขอจากหนว่ยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
การจดัท าการส ารองและการกู้คนืข้อมลูที่ส าคญัของมหาวิทยาลยับนเคร่ืองแมข่า่ยโดยเฉลีย่ปีละ 5,000 ครัง้ 

และในวนัท่ี 10 สงิหาคม 2017 ได้ท าการกู้คืนข้อมลูเว็บไซต์ www.humanscience.au.edu เนื่องจากข้อมลูในบาง

โฟลเดอร์ (folder) หายไปทัง้หมด 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 )  อตัราความส าเร็จในการส ารองข้อมลู 1 )  90% 1) 98.9% 

2 ) อตัราความส าเร็จในการกู้คืนข้อมลู 2 ) 100% 2) 100% 

 
 ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานงานส ารองและกู้คืนข้อมลู ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 176) 
- NetBackup Full Year Summary (Appendix B, หน้า 177-178) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 3.6 
3. ช่ืองาน : งานบริหาร Internal User Account 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุวรวิทย์ อศัวผาติ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อสร้าง ลบ และเปลีย่นแปลงข้อมลูบญัชีผู้ใช้ และสทิธ์ในการใช้งานของบญัชีผู้ใช้ ในระบบ Active 
Directory ที่ใช้งานภายในมหาวทิยาลยั 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

งานการแก้ไข เพิม่ ข้อมลูผู้ใช้ในระบบ Internal User Account  รวมจ านวน 22 ครัง้ 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

 1 )  อตัราของการให้บริการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 1 วนั 

1 )  99 % 1) 100% 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานงานบริหาร Internal User Account ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 179-182) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 3.7 
3. ช่ืองาน : งานติดตัง้ แก้ไข Website บนเคร่ืองแมข่า่ย 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุวรวิทย์ อศัวผาติ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1.เพื่อสร้าง Website ด้วย Software ที่ผู้ ใช้ต้องการตามสมรรถนะของเคร่ืองแมข่า่ยทีม่ีอยู ่
2. เพื่อเปลีย่นแปลง แก้ไข Configuration ตา่งๆ เพื่อการพฒันา Website 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

ล าดับ หัวข้อ จ านวน (ครัง้) 
1 แก้ไขปัญหา Website Error 25 

2 สร้าง website ใหม ่หรือ install CMS 8 

3 แก้ไขปัญหาอื่นๆ 0 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1 )  อตัราความส าเร็จในการด าเนินการตามค าร้อง 
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วนัท าการ 

1 )  99 % 1) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการด าเนินงานงานติดตัง้ แก้ไข Website บนเคร่ืองแมข่า่ย ประจ าปี 2560 (Appendix B, หน้า 183-186) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 3.8 
3. ช่ืองาน : งานบริการระบบ E-Learning 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุิ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ   1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1.เพื่อให้ค าแนะน าและชว่ยเหลอือาจารย์ในการบริหารจดัการ Media ตา่งๆในการเรียนการสอน 

2. เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลอือาจารย์ในการสร้างและจดัการ Online Examination 

3. เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลอืเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบ E-Document 

4. เพื่อแก้ปัญหาระบบในกรณีทีม่ีปัญหา 

5. เพื่อดแูลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

สรุปผลการด าเนินงานระบบที่อยูภ่ายใต้การดแูลและให้บริการ 

1. งานบริการ Learning Management System (LMS) ปัจจบุนัมวีิชาทีเ่ปิดใช้บนระบบ LMS จ านวนทัง้สิน้ 281 วิชา 

มีจ านวนผู้ เข้าใช้ระบบเป็น อาจารย์ 201 คน และนกัศกึษา 13,078 คน และวิชาที่เปิดใช้บนระบบ LMS-MSME 

จ านวนทัง้สิน้ 338 วิชา มีจ านวนผู้ เข้าใช้ระบบเป็น อาจารย์ 176 คน และนกัศกึษา 9,183 คน โดยมีการด าเนินงาน

ดงันี ้

1. สร้างรายวิชาใหมจ่ากการร้องขอผา่นการทาง LMS REQUEST FORM online 168 วิชา 

2. สร้างรายวิชาใหมข่องวิชา ECO2201, ECO2202, MGT2900 และ MGT4914 ที่เช่ือมลงิค์กบัหนงัสอืของ 

McGrawHill ซึง่จะอ านวยความสะดวกให้นกัศกึษาสามารถ Download เอกสารการเรียนและสามารถท า

แบบทดสอบออนไลน์ของแตล่ะบทเรียนได้ ซึง่ในบางวชิาจะต้องสร้างรายกลุม่รวมทัง้หมด 82 กลุม่  ดงั

รายละเอียดด้านลา่งนี ้

- วิชา IBM2702  จ าหนวน 23 กลุม่ (Sections) 

- วิชา MGT2900  จ าหนวน 34 กลุม่ (Sections)  

- วิชา MGT4914   จ าหนวน 25 กลุม่ (Sections) 

3. สร้างคอร์สทดลองเพื่อใช้ในการอบรมการใช้ระบบ LMS และ LMS-MSME ดงันี ้

สร้างคอร์สทดลองในการอบรมการใช้ระบบ LMS 
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- LMS Training for Business Japanese  จ านวน    11  คอร์ส 

- LMS Training for Graduate School of Human Sciences จ านวน  11 คอร์ส 

 

สร้างคอร์สทดลองในการอบรมการใช้ระบบ LMS-MSME 

- LMS Training for IBM จ านวน     9 คอร์ส 

4. น ารายช่ือนกัศกึษาที่ลงทะเบยีนเข้ารายวิชาที่มกีารเปิดสอนในระบบ LMS และ LMS-MSME เพื่อปรับปรุง

ข้อมลูรายช่ือนกัศกึษาที่ท าการเพิ่มวิชาให้สามารถเข้าในรายวิชาท่ีลงทะเบียนได้ในวนัตอ่มาโดยแบง่สรุปเป็น

ภาคการศกึษาได้ดงันี ้

ภาคการศกึษา 1/2017 

- ท าการปรับปรุงข้อมลูรายช่ือนกัศกึษาในระบบ LMS รวมจ านวน   29  ครัง้ 

- ท าการปรับปรุงข้อมลูรายช่ือนกัศกึษาในระบบ LMS-MSME รวมจ านวน  59  ครัง้ 

ภาคการศกึษา 2/2017 

- ท าการปรับปรุงข้อมลูรายช่ือนกัศกึษาในระบบ LMS รวมจ านวน   45  ครัง้ 

- ท าการปรับปรุงข้อมลูรายช่ือนกัศกึษาในระบบ LMS-MSME รวมจ านวน  96  ครัง้ 

5. จดัสอบยอ่ยออนไลน์  (Quiz Online) ในภาควิชาการตลาด ในภาคการศกึษา 2017 รวมทัง้หมด 5 วิชา คือ 

MKT2280, MKT3102, MKT3530, MKT36200 และ MKT4829 รวมจ านวนนกัศกึษาทีเ่ข้าสอบทัง้หมด 

9,059 คน 

2. งาน E-Examination System Service for Entrance Examination  (http://entrance-exam.au.edu/)เพื่อใช้สอบ

วดัผลนกัศกึษาทีม่าสมคัรเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีเฉพาะภายในมหาวิทยาลยั 

-  สร้างบญัชีรายช่ือให้กบันกัศกึษาที่จะสอบเข้าศกึษาตอ่กบัทางมหาวิทยาลยั  
 สร้างบญัชีรายช่ือนกัศกึษารหสั 611xxxx   จ านวน   8,999 บญัชี 

3. งานบริการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ให้แกค่ณะและหนว่ยงานประจ าปีการศกึษา 2560 รวมทัง้หมด 40 

แบบสอบถาม มีการปรับปรุงแบบสอบถามรวม 92 ครัง้ แบง่ตามระบบท่ีสร้างได้ดงันี ้

- สร้างแบบสอบถามจากระบบ LimeSurvey ทัง้หมด  20  แบบสอบถาม 

- สร้างแบบสอบถามจากระบบ Google Form ทัง้หมด 20  แบบสอบถาม 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  ระยะเวลาในการสร้างรายวชิาใหม ่ 1 )  ระยะเวลา 10 นาทีหลงัจาก

ได้รับข้อมลู 
1) แตล่ะวิชาสร้างเสร็จ
ก่อน 10 นาท ี

2 )  จ านวนครัง้ทีเ่กิดปัญหาระหวา่งการสอบแบบ
ออนไลน์ 

2 )  ไมเ่กิน 3 ครัง้ตอ่ปี 2) ไมม่ ี

3 )  ระยะเวลา Uptime ของระบบ 3 )  99 % 3) ระยะเวลา Downtime 
รวมไมเ่กิน 1,944 นาที
ตอ่ปี  

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ  
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการให้บริการ E-Learning ในปีการศกึษา 2560 (Appendix B, หน้า 187-225) 
- รายช่ือวิชาที่มีการขอเปิดใช้บริการ LMS ออนไลน์ ผา่น LMS REQUEST FORM ในปีการศกึษา 2560 (Appendix B, หน้า 

226-245) 
- รายงานสรุปการจดัสอบ Quiz Online  ในปีการศกึษา 2560 (Appendix B, หน้า 246) 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 3.9 
3. ช่ือโครงการ : LMS & Public Website on Cloud 
4. ผู้ รับผิดชอบโครงการ : คณุวฒุิชยั กว้านเมธากลุ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
1. เพื่อปรับปรุงให้ระบบ LMS มีความนา่เช่ือถือและสามารถที่จะรองรับการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

2. เพือ่สนบัสนนุให้การเรียนการสอนตอ่เนื่อง เพื่ออาจารย์และนกัศกึษามีความเช่ือมัน่และ มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ใน

การศกึษา และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้แก่นกัศกึษา 

3. เพื่อสร้างความเช่ือถือและมัน่คงแก่ระบบ IT และ สือ่เว็บไซด์ประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 
 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน ยงัไมไ่ด้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ICT 

 7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 ) Uptime / year 
 

1 ) 99%  
 

อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

2 ) ระยะเวลาในการปรับแตง่ specification ของ
เคร่ือง server  

2 ) ปรับแตง่และพร้อมใช้งานได้
ภายใน 1 วนัท าการ 

อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 3.10 
3. ช่ือโครงการ : โครงการปรับปรุง Single Datacenter และ การให้บริการ Cloud 
4. ผู้ รับผิดชอบโครงการ : คณุวฒุิชยั กว้านเมธากลุ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
1. ปรับปรุงระบบการให้บริการงานแมข่า่ยให้ทนัสมยั และ เพยีงพอกับความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

พฒันาการศกึษา และทัว่ถึงแก่ อาจารย์ นกัศกึษา และ หนว่ยงานสนบัสนนุ 

2. ระบบการให้บริการแบบ Centralize และ สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายและรวดเร็ว 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ โดยงานท่ีได้ด าเนนิการไปแล้วได้แก่ 
1. การจดัท า TOR ส าหรับโครงการ 

2. การปรับปรุง TOR ให้มคีวามรัดกมุและเหมาะสม 

3. รอการพิจารณาอนมุตัิกรอบวงเงินจาก TOP Management 

 7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1) คา่  Utilization ของ CPU และ Memory  
 

1 )  คา่ Utilization ของ CPU และ 
Memory ต้องไมเ่กิน ร้อยละ 80 

อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

2 ) Uptime  
 

2 ) Uptime มากกวา่ 99% ตอ่ปี อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

3) ความรวดเร็วของการขอใช้บริการทางด้าน IT  3 ) สามารถตดิตัง้ virtual server 
ได้ไมเ่กิน 1 วนั หลงัจากได้รับ
อนมุตั ิ

อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.1 
3. ช่ืองาน : งานดแูลและบ ารุงรักษาข้อมลู Data Dictionary 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อปรับปรุงข้อมลูใน Data Dictionary ให้เป็นปัจจบุนัและไมใ่ห้เกิดความเข้าใจผิดเร่ืองการใช้งาน
ตารางตา่งๆในระบบฐานข้อมลู 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1  การด าเนินงาน  

1.    จดัให้เป็นรูปแบบมาตราฐานของ Data dictionary ปีละ 4 ครัง้ทกุฐานข้อมลู  (Database) ของมหาวิทยาลยั 
2. รายงานการท า Data dictionary ในแตล่ะครัง้ ใช้เวลาในการท า 1 เดือนและมีแผนการท า Data Dictionary 

ในรูปแบบ Real Time ตาม ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.9  ซื่องาน : โครงการ Automatic Data Dictionary Report   

ซึง่จะสามารถใช้งานจริงได้จริงภายในปีการศกึษา 2560 นี ้

- ครัง้ที่ 1 วนัท่ี 01/08/2560 – 30/10/2560 
- ครัง้ที่ 2 วนัท่ี 01/11/2560 – 31/01/2561 
- ครัง้ที่ 3 วนัท่ี 01/02/2561 – 31/03/2561 
- ครัง้ที่ 4 วนัท่ี 01/04/2561 – 31/05/2561 
 

ตารางสรุปแสดงวตัถขุ้อมลู  (Object) ที่สร้าง/ปรับปรุง เพื่อน ามาท า Data Dictionary 
ล าดบั ช่ือฐานข้อมลู หนว่ยงานเจ้าของข้อมลู การด าเนินงาน 

สร้าง ปรับปรุง ยกเลกิ 
1 HRISDB ส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล 16 23 - 

2 Research สถาบนัวิจยัและบริการวิชาการ 4 5 - 

3 RMIS ส านกังานทะเบียนและประมวลผล 37 30 - 

 
7.2  ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ เปา้หมายที่จะให้บรรลถุึงตวับง่ชี ้
ความส าเร็จ 

เปา้หมายที่เกิดขึน้จริง
(Actual) 

 
1 ) ความถกูต้องข้อมลู 1) 100 % 2) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 

- สรุปงานบริการของแผนก Enterprise Information  ในปีการศกึษา 2560 ตามบนัทกึข้อความเข้า (Appendix D, หน้า 1) 

- ตารางแสดงรายช่ือของวตัถฐุานข้อมลู (Database Object) (Appendix D, หน้า 2-5) 
- ตวัอยา่ง Data dictionary ของ HRIS (Appendix D, หน้า 6-41) 
- ตวัอยา่ง Data dictionary ของ RMIS (Appendix D, หน้า 42-70) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.2 
3. ช่ืองาน : งานดแูลระบบฐานข้อมลูและการปรับแตง่เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อให้ระบบฐานข้อมลูท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวดเร็ว มเีสถียรภาพ และนา่เช่ือถือ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1   การด าเนินงาน  
ตารางสรุปจ านวนการท างานตลอดทัง้ปี 
ล าดับ Server ประเภทงาน เวลาด าเนินงาน จ านวน (ครัง้) 

1 HRIS-HM BackUp [Full] ทกุวนั เวลา 24:00 น. 302 
BackUp [Transaction] No.1 ทกุวนั เวลา 12:00 น. 302 
BackUp [Transaction] No.2 ทกุวนั เวลา 18:00 น. 302 
Shink Database ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 01:00 น. 41 
Rebuild Index ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 01:00 น. 41 

2 PayRoll BackUp [Full] ทกุวนั เวลา 23:00 น. 302 
Clear Log ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 24:00 น. 41 
Rebuild Index ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 01:00 น. 41 

3 Admin_Client BackUp [Full] ทกุวนั เวลา 01:00 น. 302 
Shink Database ทกุวนั อาทิตย์ เวลา 24:00 น. 41 

4 Prermis Clear Log ทกุ 3 วนั 100 
5 Rmis Backup (Export DB) ทกุวนั เวลา 23:00 น. 302 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  ระบบฐานข้อมลูสามารถตรวจสอบข้อมลูได้
ถกูต้อง 

1 )  100 % 1)  100% 

2 )  ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา หรือการสง่ตอ่
ปัญหาไปยงัผู้ให้บริการ 

2 ) ไมเ่กิน 3 ชัว่โมง 2) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตวัอยา่ง Database Backup แยกตาม Server (Appendix D, หน้า 71-116) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.3 
3. ช่ืองาน : งานบริหารสทิธ์ิการใช้งานระบบฐานข้อมลู  
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชย  และเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพ่ือก าหนดสทิธ์ิของผู้ใช้ และดแูลเร่ืองความปลอดภยั ให้กบัระบบฐานข้อมลู 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

การบริหารสทิธ์ิด้วยการใช้ค าสัง่ DBMS ระดบั DDL ตารางแสดงจ านวนวตัถฐุานข้อมลู (Database 
Object) แยกตามหนว่ยงานเจ้าของข้อมลู ดงันี ้

ล าดบั ช่ือฐานข้อมลู หนว่ยงานเจ้าของข้อมลู สร้าง 
(Create) 

ปรับปรุง 
(Grant) 

1 HRISDB ส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล 20 2 Role 
2 PAYROLL แผนกเงินเดือน  

ภายใต้สงักดัส านกังานบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 

- - 

3 RMIS ส านกังานทะเบียนและประมวลผล 1 11 
4 PRERMIS ส านกังานทะเบียนและประมวลผล - - 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตวับ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1) ระยะเวลาในการสร้าง หรือ ปรับข้อมลู user / 
user permission เวลาน้อยที่สดุ 5 นาที เวลามาก
สดุ 30 นาท ี

1) การแก้ไขสทิธ์ิของผู้ใช้ทกุคน
ตามนโยบายการรักษาความ
ปลอดภยัที่เหมาะสมภายใน 20 
นาที 

1) สามารถแก้ไขสทิธ์ิของ
ผู้ใช้ทกุคนตามนโยบายการ
รักษาความปลอดภยัที่
เหมาะสมภายใน 20 นาท ี
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 

- สรุปงานบริการของแผนก Enterprise Information  ในปีการศกึษา 2560 ตามบนัทกึข้อความเข้า  (Appendix D, 

หน้า 1) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.4 
3. ช่ืองาน : งาน Authorized Person by Any Registered Course  
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อควบคมุสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูของแผนกส านกังานทะเบียนและประมวลผล ระดบัรายการ

ข้อมลู  

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

1. จดัท า Web Application โดยใช้ Visual Studio 2012 
2. รายละเอียด Object ที่สร้างดงันี ้

- Function   ที่ถกูสร้างขึน้ทัง้หมด        38  รายการ 

- Database ที่ถกูน ามาใช้งานทัง้หมด    2  รายการ ได้แก่ Prermis และ Amis 

- Table     ที่ถกูน ามาใช้งานทัง้หมด  23 รายการ 

- View    ที่ถกูน ามาใช้งานทัง้หมด    1 รายการ 

3. ขัน้ตอนใช้งานจริง รอรับ Feedback จาก user 
    ผลตอบกลบัท่ีได้รับจาก User คือ สามารถคมุสทิธิได้ตามต้องการและบรรลวุตัถปุระสงค์ 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1) ระบบฐานข้อมลูสามารถแยกการแสดงข้อมลู 
     ตามผู้ใช้งานท่ีระบไุด้ 
2) ผู้ เข้าถึงข้อมลู 

1)100 % 
2) สามารถเข้าถึงข้อมลูเฉพาะผู้ 
    ได้รับสทิธิ 100% 

1) 100% 
2) สามารถเข้าถึงข้อมลูเฉพาะ  
    ผู้ ได้รับสทิธิ 100% 

ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

- เอกสารประกอบงาน Authorized Person By Any Registered Course (Appendix D, หน้า 117-120) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.5 
3. ช่ืองาน : งาน Web Service Application for Au-Spark Team  
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  

1. เพื่อให้ AU - Spark Team สามารถเข้าถึงข้อมลูนกัศกึษาได้โดยไมต้่องติดตอ่ฐานข้อมลูโดยตรง    

2. เพื่อปกปอ้งผู้บกุรุก (Hacker) ที่ต้องการโจมตีฐานข้อมลูโดยตรง 

7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
1. จดัท า Web Application โดยใช้ Visual Studio 2012 

2. รายละเอียด Object ที่สร้างดงันี ้

- Function   ที่ถกูสร้างขึน้ทัง้หมด        38  รายการ 

- Database ที่ถกูน ามาใช้งานทัง้หมด    2  รายการ ได้แก่ Prermis และ Amis 

- Table     ที่ถกูน ามาใช้งานทัง้หมด  23 รายการ 

- View    ที่ถกูน ามาใช้งานทัง้หมด    1 รายการ 

3. ทดสอบการใช้งาน 

4. ใช้งานจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 เร่ิมต้นโครงการ 1 สงิหาคม 2560  จนถึงปัจจบุนั (เนื่องจาก Au-Spark Team มีการพฒันางานใหม่

ตลอดเวลา)  การท างานในช่วงเดือนหลงัเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 เป็นการท างานหลงัจากที่สง่มอบงานให้ Au-

Spark Team และรอผลการตอบกลบัหลงัจากจากการใช้งาน Web Service ซึง่ในขณะนีย้งัไมพ่บปัญหาและ

อปุสรรคในการใช้งาน และยงัไมม่ีการเพิ่ม Function ในการใช้งานใด 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตวับ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1) นกัศกึษาสามารถทราบข้อมลูการลงทะเบยีน 
ข้อมลูผลการเรียน ข้อมลูประวตัิ ฯลฯ เป็นไปอยา่ง
ปัจจบุนัภายใน 10 นาท ี

1) 100% 1) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

- เอกสารประกอบงาน Web Service Application for Au-Spark Team (Appendix D, หน้า 121-133) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.6 
3. ช่ืองาน : งาน Transfer Data Manual  
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อให้หนว่ยงานสามารถใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูที่หนว่ยงานไมไ่ด้เป็นเจ้าของข้อมลู (Data 

Owner) ได้ 

7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  

1. ผู้ใช้งานแจ้งความประสงค์ใช้ข้อมลูของหนว่ยงานอื่น 

2. ผู้ใช้งานท าเอกสารแจ้งกบัเจ้าของข้อมลูเพื่อขออนญุาตใช้ข้อมลู 

3. เจ้าหน้าที่ DBA ได้รับเอกสารการอนญุาติให้ใช้ข้อมลูจากเจ้าของข้อมลู 

4. ด าเนินการสร้าง Script 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  กรณีงานใหม ่: ระยะเวลาในการสร้างค าสัง่ (Create Script)  

       30 นาที – 1 สปัดาห์ ขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนของเง่ือนไขในแตล่ะงาน 

              กรณีงานเก่า : ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมลู  

         5 นาที – 60 นาที ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปริมาณข้อมลู และ การจราจรของเครือขา่ยในเวลานัน้ 
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ตารางแสดงความถ่ีในการโอนข้อมลู 
ล าดับ รายละเอียดผู้ร้องขอข้อมูล รายละเอียดเจ้าของข้อมูล งานที่ใช้ ความถี่ในการใช้ข้อมลู(โดยประมาณ) 

 หน่วยงาน ฐานข้อมูล หน่วยงาน ฐานข้อมูล 
1 ส านกัรอง

อธิการบดีฝ่าย
บริหาร 
ฝ่ายเอกสารการ
สอนและจดั
สอบ 

Oracle/Rmis ส านกัทะเบียน
และประมวลผล 
 

SQL 
/Admin_Examseat 

จดัห้องสอบนกัศกึษา ปีการศกึษาละ 8 ครัง้ 
------------------------------------------------- 
การโอนข้อมลูจะเป็น 4 ช่วงดงันี ้

1. Quiz 1 Exam 
2. Quiz 2 Exam 
3. Midterm Exam 
4. Final Exam 

2 ส านกัทะเบียน
และประมวลผล 
 

Oracle/Rmis ส านกัทะเบียน
และประมวลผล 
 

Oracle/Prermis แสดงข้อมลูผา่นเว็บไซด์ ดงันี ้
ข้อมลูผลการเรียน 
ข้อมลูการลงทะเบียน 
ข้อมลูประวตั ิ
ข้อมลูการเพกิถอนวิชา 
ฯลฯ 

ปีการศกึษาละ 15 ครัง้ 
------------------------------------------------- 
การโอนข้อมลูจะเป็น 6 ช่วงดงันี ้

1. รับสมคัร 
2. ลงทะเบียน 
3. จ่ายเงิน 
4. ผลการลงทะเบียนในชว่ง Adding 
5. ผลการเรียนออก 
6. ขึน้ทะเบียนเด็กจบ 

------------------------------------------------- 
โดยภาคเรียนมีทัง้หมด 3 ภาคเรียน และ
ตารางของระดบั ป.ตรี และ ป.โท จะอยูค่น
ละช่วงเวลาการโอนข้อมลูของหนว่ยงานนีม้ี 
Script Auto  อยูแ่ล้ว แตม่ีบางกรณีข้อมลูไม่68



 

สามารถโอนแบบอตัโนมตัิได้ อนัเนื่องจาก
เกิด Error ของเคร่ืองขา่ยในช่วงที่มีการตัง้
เวลาหรือผู้ใช้งานข้อมลูต้องการข้อมลูที่
ปรับปรุงลา่สดุทนัที เป็นสาเหตใุห้ต้องโอน 
Manual 

 

ล าดับ รายละเอียดผู้ร้องขอข้อมูล รายละเอียดเจ้าของข้อมูล งานที่ใช้ ความถี่ในการใช้ข้อมลู(โดยประมาณ) 
 หน่วยงาน ฐานข้อมูล หน่วยงาน ฐานข้อมูล 

3 ส านกังาน
บริหาร
ทรัพยากร
บคุคล 

SQL / Hrisdb ศนูย์ความเป็น
เลศิทางวิชาการ 

Oracle/IIS Portfolio ของอาจารย์ ปีการศกึษาละ 4 ครัง้ 
------------------------------------------------- 
การโอนข้อมลูของหนว่ยงานนีม้ี Script 
Auto  อยูแ่ล้ว แตม่ีบางกรณีข้อมลูไม่
สามารถโอนแบบอตัโนมตัิได้ อนัเนื่องจาก
เกิด Error ของเคร่ืองขา่ยในช่วงที่มีการตัง้
เวลาหรือผู้ใช้งานข้อมลูต้องการข้อมลูที่
ปรับปรุงลา่สดุทนัที เป็นสาเหตใุห้ต้องโอน 
Manual 

4 Auspark 
Team 

SQL/Auspark2017_db ส านกัทะเบียน
และประมวลผล 
 

SQL/Integrationdb Auspark Application ปีการศกึษาละ 15 ครัง้ 
------------------------------------------------- 
การโอนข้อมลูจะเป็น 3 ช่วงดงันี ้

1. ลงทะเบียน 
2. จ่ายเงิน 
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3. ผลการลงทะเบียนในชว่ง 
Adding 

โดยภาคเรียนมีทัง้หมด 3 ภาคเรียน ซึง่ 
ตารางของ 
ป.ตรี และ โท จะอยูค่นละช่วงเวลา 

5 ส านกัทะเบียน
และ
ประมวลผล 
 

Oracle/Rmis ส านกับณัฑิต
วิทยาลยั 

MySql/Au_web แสดงข้อมลูผา่นเว็บไซด์
ของส านกังานบณัฑติ
วิทยาลยั ดงันี ้
ข้อมลูการลงทะเบียน 
ข้อมลูนกัศกึษา 
ข้อมลูผลการเรียน 

ปีการศกึษาละ 4 ครัง้ 
------------------------------------------------- 
การโอนข้อมลูของหนว่ยงานนีม้ี Script 
Auto  อยูแ่ล้ว แตม่ีบางกรณีข้อมลูไม่
สามารถโอนแบบอตัโนมตัิได้ อนัเนื่องจาก
เกิด Error ของเคร่ืองขา่ยในช่วงที่มีการตัง้
เวลาหรือผู้ใช้งานข้อมลูต้องการข้อมลูที่
ปรับปรุงลา่สดุทนัที เป็นสาเหตใุห้ต้องโอน 
Manual 
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7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1) ผู้ใช้งาน (User) สามารถน าข้อมลูไปใช้ได้ตาม
วตัถปุระสงค์ที่ต้องการ 

1) 100% 1)  

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

- เอกสารประกอบงาน Transfer Data Manual (Appendix D, หน้า 134-138) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.7 
3. ช่ืองาน : งาน Synchronized Data for Au-Spark Team  
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อให้ข้อมลูที่แสดงผา่น Application (Web And Mobile) ของ Au-Spark Team เป็นข้อมลูที่เป็น

ปัจจบุนัตลอดเวลา 

7. ผลการด าเนนิงาน 
7.1 การด าเนินงาน  
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ล าดบั กลุม่ข้อมลู ดาต้าเบส แหลง่ข้อมลูต้นทาง แหลง่ข้อมลูปลายทาง (prermis) ความถ่ีในการ
โอนข้อมลู 

เวลาโอนข้อมลู 
ระยะเวลา
งานเสร็จสิน้ schema ช่ือตาราง schema ช่ือตาราง 

1 วิชา RMIS RMIS Course PRERMIS JavaCourse วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี
2 แผนก Department JavaDepartment วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี
3 คณะ Faculty JavaFaculty วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี
4 อาจารย์ Instructor Javainstructor วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี

5 
วิชาลงทะเบยีน 
ภาษาองักฤษ/
จริยธรรม 

Javastudycoursein Javastudycoursein วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี

6 วิชาทีต้่องผา่น Prerequisite JavaPrerequisite วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี

7 
วิชาทีเ่ปิด Section Egrad_Javasection วนัละ (60 นาที/

10 นาท)ี*24 ชม. 
= 144 ครัง้ 

โอนทกุ 10 นาท ี 5 นาท ี

8 
ตารางเรียน Periodstudy Egrad_Javaperiodstudy วนัละ (60 นาที/

10 นาท)ี*24 ชม. 
= 144 ครัง้ 

โอนทกุ 10 นาท ี 5 นาท ี

9 
สถานะlockการ
จ่ายเงิน 

StatusEpayment StatusEpayment วนัละ 1 ครัง้   20:00 0.03 วินาท ี

10 
นกัศกึษา Student Javastudent วนัละ (60 นาที/

10 นาท)ี*24 ชม. 
= 144 ครัง้ 

โอนทกุ 10 นาท ี 3 นาท ี

ตารางแสดงแหล่งข้อมูลที่โอนจากต้นทางไปสู่ปลายทาง 
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ล าดบั กลุม่ข้อมลู ดาต้าเบส แหลง่ข้อมลูต้นทาง แหลง่ข้อมลูปลายทาง (prermis) ความถ่ีในการ
โอนข้อมลู 

เวลาโอนข้อมลู 
ระยะเวลา
งานเสร็จสิน้ schema ช่ือตาราง schema ช่ือตาราง 

11 
วิชาลงทะเบยีน 

RMIS RMIS 
StudyCourse 

PRERMIS 
Egrad_StudyCourse วนัละ (60 นาที/

10 นาท)ี*24 ชม. 
= 144 ครัง้ 

วนัละ (60 นาที/
10 นาท)ี*24 
ชม. = 144 ครัง้ 

5 นาท ี

12 ผลการเรียน   StudyGrade  StudyGrade วนัละ 1 ครัง้   20:00 30 นาท ี
13  

คา่บ ารุง
การศกึษา 

  CourseFee  CourseFee วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี
14   CourseSecFee  CourseSecFee วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี
15   Feetype  Feetype วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี
16   Studentfee  StudentFee วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี
17   StudentRate  StudentRate วนัละ 1 ครัง้   20:00 1 นาท ี

18 พนกังาน HRIS DBO Employee IIS SS_Employee_Hr วนัละ 1 ครัง้   20:00 3 นาท ี

19 
ข้อมลูเด็กทนุ
จ่ายเงิน 

RMIS RMIS PREREGISTCOST_SCHO PRERMIS PREREGISTCOST_SCHO วนัละ (60 นาที/
10 นาท)ี*24 ชม. 
= 144 ครัง้ 

โอนทกุ 10 นาท ี 3 นาท ี

20 
AUSPARKCLICKSCHOLAR AUSPARKCLICKSCHOLAR วนัละ (60 นาที/

10 นาท)ี*24 ชม. 
= 144 ครัง้ 

โอนทกุ 10 นาท ี 3 นาท ี
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7.2 ปัญหาอปุสรรค  
การท างานในชว่งระยะที่ 2 มีการปรับเวลาในการโอนข้อมลูของวนัละ 1 ครัง้ จากเดมิโอนเวลา 16:00 ปรับให้มีการ

โอนข้อมลู เป็น 20:00 เนื่องจากวา่เวลาโอนข้อมลูเดมินัน้ เจ้าหน้าที่ยงัท างานในแตล่ะวนัไมเ่รียบร้อย ท าให้ข้อมลูที่โอน
จะได้ไม ่Up-To-Date ในวนัถดัมา 

 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1) .ผู้ใช้งาน (User) สามารถน าข้อมลูไปใช้ได้ตาม
วตัถปุระสงค์ที่ต้องการ 

1) 100% 1) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

- เอกสารประกอบงาน Synchronized Data for Au-Spark Team (Appendix D, หน้า 139-142) 

75



 

รายงานผลการด าเนินงานของงานทท่ีอยู่นอกเหนือแผนประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.8 
3. ช่ืองาน : งาน LMS Data Query  
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดแูลระบบ LMS น าข้อมลูไปใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
วตัถฐุานข้อมลูที่น ามาใช้ในงานมีรายละเอยีดดงันี ้

ล าดับ วัตถุฐานข้อมูล ชื่อ รายละเอียด 
1 Table Javastudent ข้อมลูนกัศกึษา 
2 Table Javacourse ข้อมลูวิชา 
3 Table Javadepartment ข้อมลูคณะ 
4 Table egrad_Javastudycourses ข้อมลูวิชาที่ลงทะเบยีน 
5 Table JavaInstructor ข้อมลูอาจารย์ผู้สอน 
6 Table egrad_JavaPeriodstudy ข้อมลูตารางเรียน 
7 Table egrad_JavaSection ข้อมลูรายวิชาทีเ่ปิดสอน 
8 User Lms User Database ที่ใช้เช่ือมกบั 

PrermisDB 
 

         เพิ่มการแสดงข้อมลูเวลาในการท ารายการปรับปรุงข้อมลูวชิาของนกัศกึษาลา่สดุ ซึง่จะอยูใ่นสว่นรายงาน
รายวชิาของนกัศกึษาแตล่ะคน โดย Fields ที่น ามาแสดงข้อมลู เป็นดงันี ้ ดงึข้อมลูมาจาก Table 
Egrad_JavaStudyCourses Fields Epdate 
 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1) ลดปัญหาช่องวา่งในการใช้ข้อมลูระหวา่ง
เจ้าหน้าที่ DBA และ  เจ้าหน้าที่ ผู้ดแูลระบบ LMS 
ได้ 

1) 100% 1)  99.9 % 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

- เอกสารประกอบงาน 4.8  LMS Data Query (Appendix D, หน้า 143-148) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานนอกเหนือแผนงานประจ าปีการศึกษา 2560  
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 

2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.9 

3. ช่ืองาน : โครงการ Automatic Data Dictionary Report   (โครงการตอ่ยอด จากงาน 4.1 งานดแูลและบ ารุงรักษา

ข้อมลู Data Dictionary) 

4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 

5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :   

1. ความรวดเร็วในการใช้งาน Data Dictionary Report 

2. ลดความซ า้ซ้อนในการท างาน 

3. ลดระยะเวลาในการท างาน 

7. การด าเนินงาน 

ฐานข้อมลูที่ถกูจดัท ามดีงันี ้
ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ 

1 HRISDB ฐานข้อมลูส านกังานทรัพยากรบคุคล   
2 RMIS ฐานข้อมลูส านกังานทะเบียนและประมวลผล (ภายใน) 
3 PRERMIS ฐานข้อมลูส านกังานทะเบียนและประมวลผล (ภายนอก) 

 
7.1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน  

1. สร้าง Trigger Events - DDL Level เพื่อตรวจสอบเหตกุารณ์ในการ เพิ่ม แก้ไข ลบ โครงสร้างฐานข้อมลู 

2. สร้าง Table เพื่อเก็บประวตัิในการเพิ่ม ปรับปรุง และ ลบ โครงสร้างฐานข้อมลู 

3. สร้าง Report ส าหรับดงึข้อมลูจากประวตัใินการเพิ่ม ปรับปรุง และ ลบ โครงสร้างฐานข้อมลู 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมต้นการด าเนินงาน 20/03/2561 สิน้สดุการด าเนินงาน 30/03/2561 

7.2 ปัญหาอปุสรรค  

ปัญหาเร่ืองระยะเวลาที่แตเ่ดมิได้วางแผนไว้ เร่ิมด าเนินการวนัท่ี 20/03/2561  ณ ปัจจบุนันี ้ยงัไมส่ามารถ

เร่ิมงานได้ เนื่องจากมีงานดว่นแทรกเข้ามา 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ เปา้หมายที่จะให้บรรลถุึงตวับง่ชี ้
ความส าเร็จ 

เปา้หมายที่เกิดขึน้จริง
(Actual) 

1) ผู้ใช้งานระดบั IT Department สามารถ

ได้รับ Data dictionary Report โดยทนัท่ี 

1) ทกุครัง้ที่มกีารเพิม่ Database 

Object ต้องมีการใส ่Description 

ทกุครัง้ 

อยูใ่นชว่งด าเนินการ 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
 ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานนอกเหนือแผนงานประจ าปีการศึกษา 2560  
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกสารสนเทศองค์กร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.10 
3. ช่ืองาน :  Migrate Oracle TO MS SQL Server  Database  : Phase One : Transfer Structure/Data  
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชยและเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศองค์กร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  

1. เพื่อรองรับเทคโนโลยีด้าน Software และ Hardware ใหม ่ๆ  
2. เพื่อรองรับการอตัราข้อมลูที่มีปริมาณสงูขึน้ 
3. เพื่อรองรับจ านวนผู้ใช้งานท่ีมีอตัราสงูขึน้ 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  
       ฐานข้อมลูที่ต้องท าการโยกย้าย มดีงันี ้

1. ฐานข้อมลูทะเบียน ประกอบด้วย [RMIS และ PRERMIS] 
2. ฐานข้อมลูกิจการนกัศกึษา [SAMIS] 
3. ฐานข้อมลูหนว่ยงานการห้องสอบ [AMIS] 
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ตารางแสดงขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้
กลุม่งาน ล าดั

บ 

รายละเอียดงาน สถานะความคืบหน้าแตล่ะฐานข้อมลู 

RMIS SAMIS PRERMIS AMIS หมายเหต ุ

Install Software 1 Install SQL Server2016       

2 Update Service Pack for SqlServer2016 
Last Version  (KB4057119) 

     

3 Install Oracle Client 12C 64bit       

4 Install Dot Net Framework 4.5.2      

5 Install SSMA        

6 Configuration Permission for oracle.oledb  
of windows 
 

     

Create Database 
Link 

1 Test communication Ex. 
1.OLD Oracle AND New SQL 
2. New SQL AND New SQL  
3. Client Connect New SQL 

     

2 Create Database Link For Oracle       

3 Create Database Link For SQL      

สถานะส าเร็จ สถานะก าลงัด าเนินการ 
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Prepare Migrate 
Data 

1 Check Report Error (Structure And Data)       

2 Configuration Script Follow By Report  N/A   N/A หมายถึง ไมต้่อง 

Configuration เนื่องจาก 

ไมพ่บ Error Report 

สาเหตทุี่ ฐานข้อมลู RMIS 

และ Prermis ยงัไมไ่ด้ 

Configuration ก่อน 

เนื่องจากทัง้ 2 ฐานข้อมลูมี

จ านวน Error Report เป็น

จ านวนมาก จึงจ าเป็นต้อง

ท าในขัน้ตอนถดัไปก่อน 

เพื่อให้นกัพฒันาสามารถ

แก้ไขโปรแกรมและทดสอบ

ได้ก่อน 

Migrate Data 1 Convert Schema/ Object      

2 Convert Data      

3 Gen. Script Create User From Old Oracle 
Database 
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4 Execute Script To New SQL Server      

5 Gen Script Grant Permission      

6 Execute Script To New SQL Server      

Validate Data 1 Compare Permission Between Old Oracle 
and New SQL 

     

2 Compare Data Fields Level      

Script Transfer Data 
From Orale To 
NewSql 

1 Create Script Transfer Data by 
Convert Script From Oralce To Oracle  
(I3000 -> I5000) 
   

     

JOB FINISH      
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน  : เร่ิมต้นด าเนินงานวนัท่ี 14/02/2560 สิน้สดุด าเนินงานวนัท่ี  31/07/2561  

รวมระยะเวลาด าเนินการ โดยประมาณ 111 วนั  (ไมน่บัวนัหยดุเสาร์-อาทติย์ (48 วนั) และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (8 วนั)) 

7.2 ปัญหาอปุสรรค เนื่องจากภาระงานในปัจจบุนั มีงานท่ีต้องท าเป็นประจ าอยูแ่ล้ว ได้แก่ Job No 4.1 – 4.4 ท าให้เกิด
ความลา่ช้าในการท างาน 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. ข้อมลูที่ได้ต้องมคีวามถกูต้อง เหมือนกบั 
ฐานข้อมลูเก่า 
2. สทิธิในการเข้าถงึข้อมลูต้องเหมือนกบั
ฐานข้อมลูเก่า 

1) 100% 1) 50% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
  ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- เอกสารประกอบงาน  Migrate Oracle TO MS SQL Server  Database  : Phase One : Transfer Structure/Data  
(Appendix D, หน้า 149-160) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกบริการผู้ใช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 5.1 
3. ช่ืองาน : งานบริการ Help Desk 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอรรถวิทย์ สขุช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :เพื่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาทางด้าน IT ของผู้ใช้ทกุคนของมหาวิทยาลยั 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
ได้มีการรับเร่ืองและได้ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ Technical Support ในการด าเนินงานโดยแบง่ลกัษณะงานได้ 2 กลุม่ดงั

รายละเอียดในตารางนี ้

งาน 
วิทยาเขต 

สุวรรณภมิู หัวหมาก 

งานตดิตัง้อุปกรณ์ IT ส าหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย   

1 ติดตัง้ระบบเพื่อสนบัสนนุงานกิจกรรมทัว่ไป 77 12 

2 ติดตัง้ระบบเพื่อประชมุ 42 6 

3 ติดตัง้ระบบเพื่อสนบัสนนุงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล 10 2 

4 ติดตัง้ระบบเพื่ออบรมบรรยาย / สมัมนา 32 0 

5 ติดตัง้ระบบเพื่อต้อนรับแขกเยีย่มชม 16  

6 ติดตัง้ระบบเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมของนกัศกึษา 23  

7 ติดตัง้สาย LAN / wifi 6 1 

8 ขอยืมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตา่งๆ 4  

9 ขอใช้อปุกรณ์-ตรวจงาน / แสดงผลงาน 5  

10 ขอใช้อปุกรณ์-ห้องเรียน 15  
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งาน 
วิทยาเขต 

สุวรรณภมิู หัวหมาก 

งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ IT ส าหรับห้องเรียนและหน่วยงาน
ต่างๆในมหาวิทยาลัย 

  

1 ตรวจสอบอปุกรณ์ก่อนเปิดเทอม 1 0 

2 บริการแก้ปัญหาระบบคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์เพื่อการเรียนการสอนท่ีไม่
สามารถใช้งานได้ 

497 84 

3 ติดตัง้ซอฟต์แวร์_Classroom 0 1 

4 เก่ียวกบัเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต 4 14 

5 ตรวจ /ซอ่มคอมพวิเตอร์-อปุกรณ์ตอ่พว่งทีม่ีปัญหาให้แกค่ณะ&ส านกังาน 169 271 

6 ตรวจ / ซอ่มคอมพิวเตอร์-อปุกรณ์ตอ่พว่งทีม่ีปัญหาของส านกังานฯ (ITS) 1 0 

7 ติดตัง้ซอฟต์แวร์_University 2 2 

 รวมงานทัง้หมด 906 393 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1 )  จ านวนงานท่ีได้รับการด าเนนิการจนเสร็จสิน้ 1 )  100% 1 ) 100% 

2 )  คะแนนความพงึพอใจตอ่บริการ Help Desk 2 ) ≥3.51 2)  3.75 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 
- แบบฟอร์มขอใช้บริการ  (Appendix C1) 
- สรุปงานบริการของแผนก Client Services ตามบนัทกึข้อความเข้าในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 1-2) 
- ตารางบนัทกึการให้บริการของแผนก Client Services ในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 3-103) 
- User Satisfaction Survey on Service Quality of Office of Information Technology Services  (2017) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกบริการผู้ใช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 5.2 
3. ช่ืองาน : งานติดตัง้อปุกรณ์ IT ส าหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอรรถวิทย์ สขุช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อตดิตัง้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่งตา่งๆส าหรับการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
ในปีการศกึษา 2560ทางส านกัฯ ได้ให้บริการตดิตัง้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรเจคเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งตา่งๆ เพื่อ

สนบัสนนุกิจกรรมการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานของนกัศกึษา การด าเนินงานของส านกังานตา่งๆและงานประชาสมัพนัธ์

ของมหาวิทยาลยั ทางส านกัฯ ได้จดัท าสรุปผลงานตามวิทยาเขตได้ดงันีค้ือวิทยาเขตสวุรรณภมูิรวม 230 งาน และวิทยาเขต

หวัหมากรวม 20 งาน โดยแยกรายละเอียดตามลกัษณะงานได้ดงัด้านลา่งนี ้

- วิทยาเขตสวุรรณภมูิ 

1. ติดตัง้ระบบเพื่อสนบัสนนุงานกิจกรรมทัว่ไป    77 งาน 

2. ติดตัง้ระบบเพื่อประชมุ      42  งาน 

3. ติดตัง้ระบบเพื่อสนบัสนนุงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล  10  งาน 

4. ติดตัง้ระบบเพื่ออบรมบรรยาย / สมัมนา    32  งาน 

5. ติดตัง้ระบบเพื่อต้อนรับแขกเยีย่มชม     16  งาน 

6. ติดตัง้ระบบเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมของนกัศกึษา   23  งาน 

7. ติดตัง้สาย LAN / wifi       6  งาน 

8. ขอยืมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตา่งๆ    4  งาน 

9. ขอใช้อปุกรณ์-ตรวจงาน / แสดงผลงาน    5  งาน 

10. ขอใช้อปุกรณ์-ห้องเรียน      15  งาน 

- วิทยาเขตหวัหมาก 
1. ติดตัง้ระบบเพื่อสนบัสนนุงานกิจกรรมทัว่ไป    12  งาน 

2. ติดตัง้ระบบเพื่อประชมุ       6  งาน 

3. ติดตัง้ระบบเพื่อสนบัสนนุงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล   2 งาน 
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7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

 1 )  อตัราสว่นของงานท่ีสามารถด าเนินการได้เสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1 )  100% 1 )  100% 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 
- แบบฟอร์มขอใช้บริการ   (Appendix C1) 
- สรุปงานบริการของแผนก Client Services ตามบนัทกึข้อความเข้าในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 1-2) 
- ตารางบนัทกึการให้บริการของแผนก Client Services ในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 3-103) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกบริการผู้ใช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 5.3 
3. ช่ืองาน : งานบ ารุงรักษา และซอ่มแซมอปุกรณ์ IT ส าหรับห้องเรียนและหนว่ยงานตา่งๆในมหาวิทยาลยั 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอรรถวิทย์ สขุช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อให้บริการด้านการซอ่มแซมอปุกรณ์รวมถึงการแก้ไขข้อติดขดัในการใช้งานด้าน IT ในห้องเรียน และ
หนว่ยงานตา่งๆของมหาวิทยาลยั 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2560ทางส านกัฯ ได้มีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ใน

ห้องเรียนก่อนเปิดภาคการศกึษา และได้ให้บริการการแก้ไขปัญหาคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่งๆ ของในห้องเรียนและ

ส านกังานตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยัที่ไมส่ามารถใช้งานได้ให้กลบัมาใช้งานได้ สรุปผลงานตามวทิยาเขตได้ดงันีค้ือวิทยาเขต

สวุรรณภมูิรวม 674 งาน และวิทยาเขตหวัหมากรวม 372 งาน โดยแยกรายละเอยีดตามลกัษณะงานได้ดงัด้านลา่งนี ้

     - วิทยาเขตสุวรรณภมิู 
1. ตรวจสอบอปุกรณ์ก่อนเปิดเทอม           1  งาน 

2. บริการแก้ปัญหาระบบคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์เพื่อการเรียนการสอนท่ีไมส่ามารถใช้งานได้ 497  งาน 

3. เก่ียวกบัเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต           4  งาน 

4. ตรวจ /ซอ่มคอมพวิเตอร์-อปุกรณ์ตอ่พว่งทีม่ีปัญหาให้แกค่ณะ&ส านกังาน  169  งาน 

5. ตรวจ / ซอ่มคอมพิวเตอร์-อปุกรณ์ตอ่พว่งทีม่ีปัญหาของส านกังานฯ (ITS)      1  งาน 

6. ติดตัง้ซอฟต์แวร์_University          2 งาน 

- วทิยาเขตหวัหมาก 
1. บริการแก้ปัญหาระบบคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์เพื่อการเรียนการสอนท่ีไมส่ามารถใช้งานได้ 84  งาน 

2. ติดตัง้ซอฟต์แวร์_Classroom        1 งาน 

3. เก่ียวกบัเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต       14 งาน 

4. ตรวจ /ซอ่มคอมพวิเตอร์-อปุกรณ์ตอ่พว่งทีม่ีปัญหาให้แกค่ณะ&ส านกังาน   271 งาน 

5. ติดตัง้ซอฟต์แวร์_University          2  งาน  
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
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ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

 1 )  ระยะเวลาตอบสนองตอ่ปัญหา 1 )  เจ้าหน้าที่สามารถติดตอ่
กลบัไปยงัผู้แจ้งภายใน 15 นาที 

1 )  เจ้าหน้าที่สามารถติดตอ่
กลบัไปยงัผู้แจ้งภายใน 15 นาที
ในทกุงาน 

2 ) ระยะเวลาในการซอ่มแซมอปุกรณ์ที่ไมใ่ชเ่คร่ือง
คอมพิวเตอร์ในกรณีที่มีอปุกรณ์ส ารอง 

2 ) ภายใน 1 วนั 2 ) ทกุงานส าเร็จภายใน 1 วนั 

3 ) ระยะเวลาในการซอ่มแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ในกรณีมีอปุกรณ์ส ารอง 

3 ) ภายใน 2 วนั 3 ) ทกุงานส าเร็จภายใน 2 วนั 

4 ) ระยะเวลาในการสง่เร่ืองเพื่อขอซือ้อปุกรณ์
ทดแทน 

4 ) ภายใน 1 วนั 4 )ทกุงานสามารถสง่เร่ืองจดัซือ้
ภายใน 1 วนั 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 
- แบบฟอร์มขอใช้บริการ  (Appendix C1) 
- สรุปงานบริการของแผนก Client Services ตามบนัทกึข้อความเข้าในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 1-2) 
- ตารางบนัทกึการให้บริการของแผนก Client Services ในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 3-103) 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกบริการผู้ใช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 5.4 Ref. Routine Job No.: อ้างอิงงานเลขที่: 5.1, 5.2, 5.3 
3. ช่ือโครงการ : การจดัซือ้เคร่ือง LCD TV  (LEDTV) ทดแทน 
4. ผู้ รับผิดชอบโครงการ : คณุอรรถวิทย์ สขุช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ : เพื่อทดแทนเคร่ือง LCD Projector ยีห้่อ 3M รุ่น X75 ขนาด 3200 ANSI LUMENS ที่มีอายกุารใช้
มานานตัง้แตปี่ 2549  จ านวน 4 เคร่ือง ส าหรับรองรับงานประชมุ งานสมัมนาตา่งๆของมหาวิทยาลยัให้มีประสทิธิภาพ 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1  การด าเนินงาน    

       เนื่องจากปัจจุบนัเคร่ืองฉาย LCD Projector และจอฉายภาพ เป็นระบบเดิมที่เป็นการฉายจากด้านหลงัจอภาพที่มี

ติดตัง้ไว้มมุห้องจ านวน 4 ชุด ได้ผ่านสภาพการใช้งานมานานตัง้แต่ปี 2549  ความละเอียดและแสงด้อยประสิทธิภาพลง 

และการติดตัง้ไว้มุมสูงของห้องท าให้มีระยะที่ไกล ซึ่งส่งผลให้ผู้ เข้าร่วมประชุม หรือการสมัมนา ไม่สามารถมองเห็น

รายละเอียดการประชมุได้อย่างมีประสทิธิภาพ จึงมีความจ าเป็นจะปรับรูปแบบโดยจะน าเคร่ืองฉาย LED Projector มาใช้

งานทดแทน เพื่อรองรับงานการประชุม และงานสมัมนาต่างๆ ของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ  ดงันัน้ทางส านกังานฯ 

ได้ด าเนินการจดัหา เคร่ืองฉาย LED Projector ที่จะมาทดแทนเหมาะสมกบัการใช้งานโดยมีขัน้ตอนการด าเนินโครงการ

ดงันี ้ 

1) ขอประมาณการราคา ส าหรับการจดัซือ้อปุกรณ์ไปยงัฝ่ายจดัซือ้ของส านกังานบริหารพสัด ุเพื่อสอบหาราคา

เบือ้งต้นของอปุกรณ์ที่ต้องการจดัซือ้เทา่นัน้ ซึง่ไม่ใช่การได้รับอนมุตัิให้จดัซือ้อปุกรณ์   

2) หลงัจากที่ฝ่ายจดัซือ้ได้สอบหาราคาของอปุกรณ์แล้ว จะด าเนินการแจ้งราคาของอปุกรณ์ดงักลา่วกลบัมายงั

ส านกังาน เพื่อด าเนินการจัดท างบประมาณโครงการจัดส่งไปยงัส านกังานบริหารการเงินเพื่อน าเสนอให้

อธิการบดีพิจารณาอนมุตัิงบประมาณโครงการ 

3) หลงัจากที่งบประมาณโครงการได้รับการพิจารณาแล้ว ส านกังานจึงด าเนินการจดัส่ง Request Form (RF) 

ไปยังฝ่ายจัดซือ้ส านักงานบริหารพัสดุ เพื่อยื่นเร่ืองขอจัดซือ้ และฝ่ายจัดซือ้จะน าเร่ืองเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการ ICT ในเดือน มิถนุายน 2561 เพื่อพิจารณา  

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8 การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถึงตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  ห้องประชมุได้รับการติดตัง้เคร่ือง LCD TV 
หรือ LEDTV และสามารถรองรับงานประชมุได้ 

1 )  100% อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน ในขัน้ตอนการพจิารณาของคณะกรรมการ ICT ในเดือนมิถนุายน 2561 

9 เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- รายงานประชมุคณะกรรมการ ICT  

- เอกสารการขอประมาณการราคา (Appendix A3) 

- เอกสาร Request Form  (Appendix A4) 

- เอกสารโครงการท่ีได้รับอนมุตัิงบประมาณจากมหาวิทยาลยั  (Appendix A5) 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกบริการผู้ใช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 5.5 Ref. Routine Job No.อ้างอิงงานเลขที่ 5.3 
3. ช่ือโครงการ : การจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์การเรียนการสอนเพื่อทดแทน 
4. ผู้ รับผิดชอบโครงการ : คณุอภิชาติ ถาวร 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ : เพื่อติดตัง้เคร่ือง Computer และเคร่ืองฉาย Projector ที่ห้องเรียน A44 และ A45 อาคาร A ชัน้ 4 
วิทยาเขตหวัหมาก ส าหรับรองรับงานด้านการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

7. ผลการด าเนินงาน 
         การด าเนินงาน   
         7.1 ได้จดัด าเนินการจดัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เก่าจาก A42 มาใช้ภายในห้อง A44,A45        
 

ห้อง อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น รหัสทรัพย์สนิ 
ห้อง A44 เคร่ืองคอมพิวเตอร์   HP Pro2000MT 53040070380067 

ห้อง A44 จอ  ACER 54040070170028 

ห้องA45 เคร่ืองคอมพิวเตอร์   HP Pro2000MT 53040070380070 

ห้องA45 จอ  ACER 54040070170070 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 

8 การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  ห้องเรียนได้รับการติดตัง้คอมพิวเตอร์ เคร่ือง 
Projector และ Visualizer 

1 )  100% 1) 100% 

 
      ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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9 เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- รายงานประชมุคณะกรรมการ ICT  

- เอกสารการขอประมาณการราคา (Appendix A3) 

- เอกสาร Request Form  (Appendix A4) 

- เอกสารโครงการท่ีได้รับอนมุตัิงบประมาณจากมหาวิทยาลยั  (Appendix A5) 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกบริการผู้ใช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 5.6  
3. ช่ือโครงการ : การจดัซือ้อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนทดแทน 
4. ผู้ รับผิดชอบโครงการ : คณุอรรถวิทย์ สขุช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
1. เพื่อจดัซือ้จดัหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉาย Projector และ Visualizer และอปุกรณ์การเรียนการสอนทดแทน

อปุกรณ์ที่ช ารุดเสยีหาย และไมส่ามารถซอ่มบ ารุงให้ใช้งานได้ 

2. เพื่อด าเนินการติดตัง้ปรับปรุง อปุกรณ์ประจ าห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน และสนบัสนนุการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน   

เนื่องจากปัจจบุนัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉาย Projector และ Visualizer ที่ใช้งานประจ าในห้องเรียนอาคาร
เรียนวิทยาเขตสวุรรณภมูิ จ านวน 3 อาคาร คือ อาคาร SCIT อาคาร MSM และอาคาร MSE ห้องเรียนประจ าอาคารเรียน
วิทยาเขตหวัหมาก จ านวน 3 อาคาร คือ อาคาร D อาคาร L และอาคาร Q มีอายกุารใช้งานเป็นระยะเวลานานโดยเฉลีย่
ประมาณ 10 ปี ซึง่สง่ผลให้ประสทิธิภาพในการใช้งานลดต ่าลง และอปุกรณ์บางสว่นได้ช ารุดเสยีหาย และไมส่ามารถซอ่ม
บ ารุงให้ใช้งานได้ตามปกติ จงึมคีวามจ าเป็นต้องจดัซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม ่เพื่อรองรับงานด้านการเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันัน้ทางส านกังานได้มีขัน้ตอนการด าเนินโครงการดงันี ้ 

1. ขอประมาณการราคา ส าหรับการจดัซือ้อปุกรณ์ไปยงัฝ่ายจดัซือ้ของส านกังานบริหารพสัด ุเพื่อสอบหาราคาเบือ้งต้นของ

อปุกรณ์ที่ต้องการจดัซือ้เทา่นัน้ ซึง่ไม่ใช่การได้รับอนมุตัิให้จดัซือ้อปุกรณ์   

2. หลงัจากที่ฝ่ายจดัซือ้ได้สอบหาราคาของอปุกรณ์แล้ว จะด าเนินการแจ้งราคาของอปุกรณ์ดังกลา่วกลบัมายงัส านกังาน 
เพื่อด าเนินการจดัท างบประมาณโครงการจดัสง่ไปยงัส านกังานบริหารการเงินเพื่อน าเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนมุตัิ
งบประมาณโครงการ 

3. หลงัจากที่งบประมาณโครงการได้รับการพิจารณาแล้ว ส านกังานจึงด าเนินการจดัส่ง Request Form (RF) ไปยงัฝ่าย
จัดซือ้ส านกังานบริหารพสัดุ เพื่อยื่นเร่ืองขอจัดซือ้ และฝ่ายจดัซือ้จะน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ในเดือน 
มิถนุายน 2561 เพื่อพิจารณา 

7.2  ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  ห้องเรียนได้รับการติดตัง้คอมพิวเตอร์ เคร่ือง 
Projector และ Visualizer 

1 )  100% อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

 
      ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน อยูใ่นขัน้ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ICT ในเดือนมิถนุายน 2561 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- รายงานประชมุคณะกรรมการ ICT  

- เอกสารการขอประมาณการราคา (Appendix A3) 

- เอกสาร Request Form  (Appendix A4) 

- เอกสารโครงการท่ีได้รับอนมุตัิงบประมาณจากมหาวิทยาลยั  (Appendix A5) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 6.1 
3. ช่ืองาน : งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การอบรม และการท าวิจยั 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุนิ่มนวล วงษ์แก้ว 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อให้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที่มีประสทิธิภาพท่ีมีความพร้อมส าหรับงาน ดงันี ้
1. การเรียนการสอน การจดัสอบออนไลน์ 

2. การจดัอบรมของหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

3. การใช้สบืค้นข้อมลูเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจยัของนกัศกึษาและอาจารย์ 

4. อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมออนไลน์เช่น Pre-Registration, Withdraw หรือ E-Paymentและหนว่ยงานภายนอก

ที่มีการร้องขอ 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

- รับจองและบนัทกึการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรม การทดสอบ และกิจกรรมตา่งๆ จากหนว่ยงาน ตา่งๆ 

ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัผา่นทางโทรศพัท์และการร้องขอตามบนัทึกข้อความ 

- ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานจริง 

- สรุปจ านวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2560  

ล าดับ ห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์ จ านวน 

งาน ผู้ใช้ 

1 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ A4 410 3,633 

2 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT-2 659 18,078 

3 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT-6 2,190 11,971 

 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  จ านวนครัง้ในการจดัเตรียมห้องเสร็จภายใน   
    เวลาที่ก าหนด 

1 ) ทกุครัง้ 100% 1 )  100% 

2 )  คะแนนความพงึพอใจในการใช้ห้องปฏิบตักิาร  
    คอมพิวเตอร์ 

2 ) ≥3.51 2 ) 3.60 

 
      ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 
- สรุปงานบริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ในปีการศกึษา 2560 ตามบนัทกึข้อความเข้า  (Appendix C2, หน้า 104-105) 
- ตารางบนัทกึการให้บริการของห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 106-350) 
- User Satisfaction Survey on Service Quality of Office of Information Technology Services  (2017) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 6.2 
3. ช่ืองาน : งานตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับห้องปฏิบตัิการ 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุนิ่มนวล วงษ์แก้ว 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : บ ารุงรักษาและซอ่มแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งส าหรับห้องปฏิบตัิการ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน 

1. ท าหน้าที่ในการดแูลและตรวจสอบติดตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ ทัง้ในสว่นของ Hardware และ Software  
ภายในห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์เพื่อให้พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

2. ติดตอ่ผู้ขอใช้บริการให้มาทดสอบโปรแกรมเพื่อความพร้อมและความถกูต้องก่อนใช้งาน 
3. ดแูลในเร่ืองการเปิด – ปิดการให้บริการในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื่อควบคมุดแูล 
4. แจ้งหนว่ยซอ่มบ ารุงให้ท าการแก้ไขเมื่อคอมพวิเตอร์เสยีเบือ้งต้นไมส่ามารถใช้งานได้ และจดัท าเอกสารบนัทกึ 

เข้าแฟม้ข้อมลู 

5. ติดตอ่บริษัทและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกรณี คอมพิวเตอร์มีปัญหา ในช่วงเวลารับประกนัสนิค้า  

และหมดประกนัสนิค้า 

6. สรุปจ านวนวชิาเรียนและที่มกีารขอใช้สอบออนไลน์ในห้องปฎิบตักิารคอมพวิเตอร์ประจ าปี 2560    

 

ล าดบั ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ จ านวน 

วิชา งาน ผู้ใช้ 

1 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ A4 18 141 2,193 

2 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT-2 16 123 409 

3 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT-6 10 106 935 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  จ านวนเคร่ืองที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์จาก เคร่ืองที่มีอยูใ่นห้องปฏิบตัิการ 

1 )  90% 1 )  95% 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 
- สรุปงานบริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ในปีการศกึษา 2560 ตามบนัทกึข้อความเข้า  (Appendix C2, หน้า 104-105) 
- ตารางบนัทกึการให้บริการของห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 106-350) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 6.3 
3. ช่ืองาน : งานตรวจสอบและให้บริการเคร่ืองพิมพ์งาน 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุนิ่มนวล วงษ์แก้ว, คณุเฉลมิศรี พยนต์รักษ์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : วตัถปุระสงค์ของงาน: ตรวจสอบและให้บริการเคร่ืองพิมพ์งาน ส าหรับห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
- ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ในห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานจริง 

- ให้ค าปรึกษาแนะน า และความชว่ยเหลอืแกอ่าจารย์ และนกัศกึษา ในการมาขอใช้บริการปริน้งาน  
- จดัเตรียมอปุกรณ์ส าหรับปริน้งานให้พร้อมอยูเ่สมอ เช่น กระดาษ A4, Max , กรรไกร , คตัเตอร์ 
- ติดตอ่บริษัท และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง กรณีปริน้เตอร์ไมพ่ร้อมใช้งาน มาด าเนินการแก้ไข 

- สรุปงานตรวจสอบและให้บริการเคร่ืองพมิพ์งาน ประจ าปี 2560    

1)  ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT-2   จ านวน  16 งาน 

2)  ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT-6   จ านวน  12 งาน 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 )  ระยะเวลาในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึน้ระหวา่งการให้บริการงานพิมพ์ 

1 )  สามารถแจ้งปัญหาไปยงั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายใน
ระยะเวลา 15 นาท ี

1 )  100% 
 

2 ) กรณีแจ้งไปยงับริษัทผู้ให้บริการ 2 ) ระหวา่งรอภายใน 1-2 วนั 1 )  100% 
 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
 

102



 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการให้บริการของห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 106-350) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 6.4 
3. ช่ืองาน : AU Account Services 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุนิ่มนวล วงษ์แก้ว, คณุเฉลมิศรี พยนต์รักษ์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : ให้บริการ Reset Password AU Account 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
1.  ให้ค าแนะน าและการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเก่ียวกบัการใช้บริการ AU Account                 

2.  ติดตอ่และด าเนินการ AU Account ส าหรับ อาจารย์ใหม ่นกัศกึษาใหม ่และเจ้าหน้าที่ใหม ่                

3.  ติดตอ่และด าเนินการ AU Account ที่ไมส่ามารถเข้าใช้งานได้ ส าหรับ อาจารย์ นกัศกึษา และเจ้าหน้าที่      

4.  ให้ค าแนะน าและชว่ยเหลอืการใช้งาน Au Account ในสมาร์ทโฟน ของนกัศกึษา           

5.  ให้ค าแนะน าและชว่ยเหลอืตามการร้องขอของผู้มาใช้บริการ ทางโทรศพัท์ และ Memo  

6.  สรุปจ านวนผู้ขอมาใช้บริการ และท าการจดบนัทกึลงสมดุ 

ล าดับ ห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์ จ านวน 

งาน ผู้ใช้ 

1 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT-2 178 4,837 

2 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ SCIT-6 621 3,232 

 
7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  สามารถให้บริการ Reset Password ได้ 1 )  100% 1 )  100% 

 
2 ) สามารถให้บริการงาน Create Account ได้
ครบถ้วน 

2 ) ไมเ่กิน  1 วนั 2 )  100% 
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 ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการให้บริการของห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ในปีการศกึษา 2560 (Appendix C2, หน้า 106-350) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกบริการเทคโนโลยีการศกึษา 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 7.1 
3. ช่ืองาน : งานบริการตรวจข้อสอบ 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุเดชา ชมจินดา 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการเข้าใจขัน้ตอนการใช้งานเคร่ืองตรวจและวเิคราะห์ข้อสอบ ได้อยา่งสะดวก     
              รวดเร็วและถกูต้อง                         
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
1. รับเร่ืองและนดัหมายตามตารางเวลาที่ก าหนด ที่ขอใช้บริการเคร่ืองตรวจข้อสอบ  

2. การอา่นข้อมลูจากแบบทดสอบ การค านวณคะแนนและการวิเคราะห์ทางสถิติ 

3. การอา่นและรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามส าหรับงานวจิยัตา่งๆ 

4. การอา่นและรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามส าหรับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

5. สรุปจ านวน กระดาษค าตอบที่ตรวจด้วยเคร่ืองตรวจข้อสอบ OMR (Optical Mark Reader) ในปีการศกึษา 2560 

รวมจ านวนกระดาษค าตอบ ประจ าปีการศกึษา 2560   = 169,324 Records 

7.2 ปัญหาอปุสรรค : เคร่ืองตรวจข้อสอบมีเพียงเคร่ืองเดียว ให้บริการงานทัง้มหาวิทยาลยั เมื่อเคร่ืองมีอาการเสยีหรือใช้งาน 
                                ไมไ่ด้ มีผลท าให้งานมคีวามลา่ช้าในบางสว่น 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  ความถกูต้องของการให้บริการตรวจข้อสอบ 1 )  100% 1 )  100% 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการให้บริการ Examination Checking Services ประจ าปี 2560 (Appendix C2, หน้า 351) 
- ตารางบนัทกึการพิมพ์รายงานสรุปคะแนนตรวจข้อสอบให้แกอ่าจารย์ประจ าปี 2560 (Appendix C2, หน้า 351-387)
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกบริการเทคโนโลยีการศกึษา 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 7.2  
3. ช่ือโครงการ : งานบริการเคร่ืองพิมพ์งานและถ่ายเอกสารส าหรับส านกังานฯ 
4. ผู้ รับผิดชอบโครงการ : คณุเดชา ชมจินดา 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ:   1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
พิมพ์รายงานผลคะแนนการประเมินทางสถิติต่างๆ การวิเคราะห์ข้อสอบและเก็บหลกัฐานเพื่ อใช้ในการอ้างอิงการประชุม

และการตรวจสอบจากหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก โดยที่ประชมุคณะกรรมการ ICT ครัง้ที่ 11/2559 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 

2559 มีความเห็นชอบให้เช่าเคร่ืองพิมพ์ที่มีขนาดที่เหมาะสมส าหรับใช้พิมพ์เอกสารทดแทนการจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet 

ซึง่เป็นเคร่ืองเก่าปี 2550 เนื่องจากต้นทนุคา่ใช้จ่ายตอ่แผน่ในการพิมพ์ต ่ากวา่การลงทนุจดัซือ้เคร่ืองและหมกึพิมพ์ใช้งาน โดยเร่ิม

ปรับเปลี่ยนเป็นค่าใช้บริการเคร่ืองพิมพ์งานและถ่ายเอกสารส าหรับส านกังาน ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปผลการ

ด าเนินงาน 

7.  การด าเนินงาน  

7.1 การด าเนินงาน ประจ าปีการศกึษา 2560 

1. ตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์งานและถ่ายเอกสาร และอปุกรณ์ตอ่พว่ง ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ซึง่ในปีการศกึษา 2560 ได้มี

ตรวจเช็ค บ ารุงรักษา อปุกรณ์เคร่ืองตรวจข้อสอบ Opscan 6 Model 36 และอปุกรณ์ไอทีอยา่งอื่นรวม 10 ครัง้ 

2. ควบคมุ และบริหารจดัการการให้บริการงานพิมพ์ให้กบัอาจารย์  

3. ประสานงาน และแจ้งปัญหากบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. บนัทกึข้อมลูปัญหาที่เกิดขึน้ระหวา่งการให้บริการงานพิมพ์ 

5. บนัทกึข้อมลูคา่เชา่ใช้บริการเคร่ืองพิมพ์งานและถา่ยเอกสาร และในปีการศกึษา 2560 ได้มีการพมิพ์เอกสารให้กบั

อาจารย์รวมจ านวน 2,953 แผน่ 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ ี
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1 )  งานเสร็จตามก าหนดเวลาทีน่ดัไว้ 1 )  ตรงตอ่เวลาแก่ผู้ขอรับบริการ

ตามนดัหมาย 100 % 
1 )  100% 

2 ) รายงานผลข้อมลูได้ทนัทีชดัเจนและได้
มาตรฐาน 

2 ) คณุภาพของเคร่ืองพิมพ์ มกีาร
ดแูลรักษาสม ่าเสมอ 100 %   

2 )  100% 

3 ) ผู้ขอรับบริการมคีวามพอใจ 3 ) ผู้ รับบริการมีความมัน่ใจ
นา่เช่ือถือของข้อมลูและอปุกรณ์  
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 
และกลบัมาใช้บริการอยา่ง    
ตอ่เนื่อง 100% 

3 )  100% 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ตารางบนัทกึการให้บริการ Examination Checking Services ประจ าปี 2560 (Appendix C2, หน้า 351) 

- ตารางบนัทกึการพิมพ์รายงานสรุปคะแนนตรวจข้อสอบให้แกอ่าจารย์ประจ าปี 2560 (Appendix C2, หน้า 351-387) 
- เอกสารสรุปคา่ใช้จ่ายแผนงานและโครงการ ASAP2017 จากส านกังานบริหารการเงิน (Appendix A9, หน้า 20-26) 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกโครงการพิเศษ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 8.1 
3. ช่ือโครงการ : การอบรมพฒันาบคุลากร 
4. ผู้ รับผิดชอบโครงการ : คณุวนัเพญ็ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อพฒันาทกัษะด้าน IT ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านกังาน ITS เพือ่ให้มีทกัษะเฉพาะด้านท่ีจ าเป็น 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส านกังาน ITS มีความรู้ที่ทนัสมยั เพื่อการให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน 

ส านกังานฯ ได้ด าเนินการจดัสง่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมสมัมนา ซึง่แบง่เป็น 2 ประเภท คือ  
1.การเข้าร่วมอบรม สมัมนา ตามหนงัสอืเชิญจากบริษัท องค์กร ซึง่ไมม่คีา่ใช้จ่าย 

- ฝ่ายเลขาฯติดตาม บนัทกึข้อความหนงัสอืเชิญจากบริษัท องค์กรที่แจ้งเชิญเข้าร่วมอบรม สมัมนา  
- ผู้อ านวยการฯ อนมุตัิ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม สมัมนา 
- ฝ่ายเลขาฯด าเนินการเร่ืองการจองรถ ส าหรับเดินทางไปอบรม และจดัสง่แบบการขอใช้รถไปยงัส านกัรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร กรณีที่ระยะเวลาการอบรมอยูใ่นระหวา่งเวลา 08.00-17.00 น. 

- ฝ่ายเลขาฯด าเนินการเร่ืองบนัทึกการไม่รูดบตัรเข้าท างาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปอบรม และจัดสง่บนัทึกข้อความไปยงั
ส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล กรณีที่ระยะเวลาการอบรมอยูน่อกเหนือเวลา 08.00-17.00 น.   

- จดัเก็บเอกสารในระบบ eDocument และบนัทกึสถิติการเข้าร่วมอบรม สมัมนา 
- จ านวนเจ้าหน้าที่ทัง้หมด 37 คน  

o ครัง้ที่ 1ระยะเวลาวนัท่ี 1 สงิหาคม 2560 – วนัท่ี 31 มกราคม 2561ได้เข้าร่วมการอบรมสมัมนา จ านวน 6 คน 

o ครัง้ที่ 2ระยะเวลาวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ได้เข้าร่วมการอบรมสมัมนา จ านวน 5 

คน 

แผนก 
   จ านวน 
  เจ้าหน้าที่ 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

1 ส.ค.60 - 31 ม.ค.61 1 ก.พ.61 - 31 ก.ค.61 

ผู้อ านวยการ 1 0 0 

เลขานกุาร 1 0 0 
Network Engineer 3 2 2 

System Engineer 4 3 1 
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แผนก 
   จ านวน 
  เจ้าหน้าที่ 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

1 ส.ค.60 - 31 ม.ค.61 1 ก.พ.61 - 31 ก.ค.61 

Technical Support 12 0 0 

Computer Lab 4 0 1 

DBA & Programmer 9 1  1 

Web Development 3 0 0 

รวม  37 6 5 

- จ านวนเร่ืองการอบรมสมัมนา 
o ครัง้ที่ 1 ระยะเวลาวนัท่ี 1 สงิหาคม 2560 – วนัท่ี 31 มกราคม 2561  

จ านวนเร่ืองการอบรมสมัมนา 11 รายการ  

o ครัง้ที่ 2 ระยะเวลาวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 – วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561  

จ านวนเร่ืองการอบรมสมัมนา 4  รายการ 

 
ระยะเวลาการอบรม / สัมมนา 

1 ส.ค.60 - 31 ม.ค.61 1 ก.พ. 61 - 31 ก.ค. 61 

การอบรม / สมัมนา 11 4 

 
2.การจดัหาหลกัสตูรเพื่อจดัสง่เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ซึง่มีคา่ใช้จ่าย  

- ปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนการใช้งาน
เทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะสมส าหรับโครงสร้าง Infrastructure ที่จะปรับปรุงใหม ่  

7.2 ปัญหาอปุสรรค – ไมม่ี 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1) จ านวนของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรมด้วย 
    หลกัสตูร IT มาตรฐาน 

1) จ านวน 8 คนตอ่ปี 1) ยงัไมม่ีผู้ เข้าร่วมอบรม 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า(Memo-In) (Appendix A1) 
- บนัทกึข้อความออก (Memo-Out) (Appendix A2) 
- สรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 2560 แยกตามงานกิจกรรม (Appendix C2, หน้า 388-389)  
- Knowledge Management ใน www.its.au.edu 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยี แผนกโครงการพิเศษ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 8.2 
3. ช่ือโครงการ : การอบรมความรู้ด้าน IT ให้แก่บคุลากรของมหาวิทยาลยั 
4. ผู้ รับผิดชอบโครงการ : คณุวนัเพญ็ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
1. เพื่อเพิ่มทกัษะด้านการพฒันา Information System ให้แก่ผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการพฒันาโปรแกรม 

2. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการพฒันาโปรแกรม Information System   

3. เพื่อพฒันาทกัษะด้าน IT ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยั  
7. ผลการด าเนินโครงการ 

7.1 การด าเนินงาน  
ส านกังานฯ ได้ด าเนินการจดัอบรมความรู้ด้าน IT ให้กบับคุลากรของมหาวิทยาลยั โดยมีขัน้ตอนกระบวนการจดัอบรม ดงันี ้

1.จดัท าบนัทกึข้อความส ารวจการเข้าร่วมอบรม และ/หรือ รับบนัทกึข้อความตามที่ได้รับมอบหมาย  
2.บนัทกึการลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม 
3.จดัเตรียมความพร้อมสถานที่อบรม เอกสารประกอบการอบรม และท าแบบฟอร์มประเมินผลการอบรม 
4.จดัอบรมให้กบัเจ้าหน้าที่ 
5.สรุปผลการอบรม 

 
ในปีการศกึษา 2560 ส านกังานฯ ได้ด าเนินการจดัอบรมให้กบับคุลากรของมหาวิทยาลยัแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 

3. การจดัอบรมเก่ียวกบัการสนบัสนนุการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ LMS (Learning  Management System) โดย

ได้มีการจดัอบรมให้แก่อาจารย์ของภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ และคณะมนษุย์ศาสตร์รวมจ านวน 2 

ครัง้ 

4. การจดัอบรมเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัในการน าเทคโนโลยมีาใช้กบั

กระบวนการท างานให้รวดเร็ว สะดวก และมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้รวมจ านวน 7 ครัง้ ดงัรายละเอียดด้านลา่งนี ้
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1. การจดัอบรมเก่ียวกบัการสนบัสนนุการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ LMS (Learning  Management System) 
 
ล าดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ สถานที่ หน่วยงานที่เข้า

อบรม 
จ านวน
ผู้เข้า
อบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การใช้ระบบ LMS 
(Learning Management 
System) 
 

ผศ.ดร. วสะ บรูพา
เดชะ 

25 เม.ย. 61 ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชัน้ 6 วิทยาเขต
สวุรรณภมูิ 

Arts : Japanese  
 

8 1.คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ
 

2 การใช้ระบบ LMS 
(Learning Management 
System) 
 

คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ 26 เม.ย. 61 ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ ตกึ A ชัน้ 
4 วิทยาเขตหวัหมาก 

Human Science  6 1.คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ
2. คณุนสุรา ดวงบ ารุง 
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2. การจดัอบรมเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัในการน าเทคโนโลยีมาใช้กบักระบวนการท างาน 
 
ล าดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ สถานที่ หน่วยงานที่เข้า

อบรม 
จ านวน
ผู้เข้า
อบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 Photoshop ตามบนัทกึ
ข้อความที่ สบท.
238/2560 

คณุรังสรรค์ ศภุศรี 19 ก.ย. 60 
26 ก.ย. 60 

ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชัน้ 6 วิทยาเขต
สวุรรณภมูิ 

สถาบนัขงจ่ือ   4 คณุรังสรรค์ ศภุศรี 

2 Digital Content Strategy 
for Professionals 

คณุอภิชาติ ถาวร 
เจ้าหน้าที่ส านกั
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

21 ธ.ค. 60 ห้องประชมุ ห้อง A52 ตกึ 
A ชัน้ 5 วิทยาเขต
หวัหมาก 

นกัศกึษา อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที ่

76 1.คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ
2.คณุจิตรี ปานศรี 
3.คณุนสุรา ดวงบ ารุง
  22 ธ.ค. 60 ห้อง Mini Theatre ห้อง 

MSM0101 อาคาร MSM 
ชัน้ 1 วิทยาเขตสวุรรณ
ภมูิ 

3 การใช้สลปิเงินเดือน
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามบนัทกึ
ข้อความที่ สบท.
070/2561 

คณุอชิรญา งามสอาด 27 ก.พ. 61 
28 ก.พ. 61 

ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ ตกึ A ชัน้ 4 
วิทยาเขตหวัหมาก 

พนกังาน แมบ้่าน 
นกัการ คนสวน   

59 1.คณุปริพล ตนัศิริ  
2.คณุปวฒุิ นวกิจโกศล 
3.คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ
4.คณุจิตรี ปานศรี  
5.คณุนสุรา ดวงบ ารุง 

2 มี.ค. 61 ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชัน้ 2 วิทยาเขต
สวุรรณภมูิ 
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ล าดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ สถานที่ หน่วยงานที่เข้า
อบรม 

จ านวน
ผู้เข้า
อบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

4 Google Apps :  
- Google Drive  
- Google Document   
- Google Site  
- การจดัสง่จดหมายเวียน  
- Google Form 

คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ 22 พ.ค. 61 ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ ตกึ A ชัน้ 
4 วิทยาเขตหวัหมาก 

- School of 
Biotechnology 
- Human Science 
- School of Laws 
- Academic Affairs 
- OHRM 

14 1.คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ
2.คณุจิตรี ปานศรี 
3.คณุนสุรา ดวงบ ารุง 

5 Google Apps :  
- Google Form  
- สร้าง QR Code ของ
แบบสอบถามออนไลน์ 
- MS Excel   
  (Privot Table) 
- Google Site 

คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ 24 พ.ค. 61 ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชัน้ 2 วิทยาเขต
สวุรรณภมูิ 

IRAS 
 

10 1.คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ
2.คณุจิตรี ปานศรี 
3.คณุนสุรา ดวงบ ารุง 

6 Google Apps :  
- Google Drive  
- Google Document   
- Google Site  
- Google Form 

คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ 25 พ.ค. 61 ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ ตกึ A ชัน้ 
4 วิทยาเขตหวัหมาก 

OPPQA 7 1.คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ
2.คณุจิตรี ปานศรี 
3.คณุนสุรา ดวงบ ารุง 

7 - MS Excel  (Privot 
Table) 
 

คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ 1 มิ.ย. 61 ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชัน้ 2 วิทยาเขต
สวุรรณภมูิ 

กิจการนกัศกึษา 
 

11 1.คณุจนัทนา ตัง้ทรงวฒุ ิ
2.คณุจิตรี ปานศรี 
3.คณุนสุรา ดวงบ ารุง 115



 

7.2 ปัญหาอปุสรรค - ไมม่ ี
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่จะให้บรรลุ
ถงึตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง (Actual) 

1 ) อตัราสว่นของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการ

อบรม 

1 )  > 40% 1 )  ครัง้ที่ 1 อบรม Photoshop > 40% 
2 ) ครัง้ที่ 2 อบรมการใช้สลปิเงินเดือน
อิเลก็ทรอนิกส์  > 40% 

2 ) คะแนนความพงึพอใจตอ่การจดัการ

อบรม 

2 )  ≥ 3.51 1 ) อบรม Photoshop = 5 
2 ) Digital Content Strategy for 
Professionals =4.35 
3) อบรมการใช้สลปิเงินเดือน
อิเลก็ทรอนิกส์  = 4.66 
4) อบรม Google Apps (22/5/61) = 4.79 
5) อบรม Google Apps (24/5/61) = 4.63 
6) อบรม Google Apps (25/5/61) =4.43 
7) อบรม MS Excel = 4.82  
8) อบรม LMS (Arts : Japanese) =4.44 
9) อบรม LMS (Human Science) =5 

3 ) บคุลากรท่ีได้รับการอบรม สามารถ

น าความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการ

ปฏิบตัิงานได้ 

3) คะแนนประเมิน
ประโยชน์ของการอบรมมี
ความสอดคล้องและ
สนบัสนนุการท างานของ
ทา่น≥ 3.51 

1) อบรม Google Apps (22/5/61) = 4.71 
2) อบรม Google Apps (24/5/61) = 4.63 
3) อบรม Google Apps (25/5/61) =4.29 
4) อบรม MS Excel  = 4.73  
 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ  
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความออกและแบบสอบถาม  (Memo-Out)  
- บนัทกึข้อความเข้าเร่ืองขอความอนเุคราะห์อบรมการใช้สลปิเงินเดือนอิเลก็ทรอนิกส์ (Memo-In) 
- แบบฟอร์มเซ็นช่ือการรับบนัทกึข้อความออกที่ทางส านกังาน ได้สง่ให้คณะและหนว่ยงานภายในส านกังานเข้าร่วมอบรม  
- แบบฟอร์มเซ็นช่ือเข้าอบรมระบบ LMS และ Google App (Appendix C2, หน้า 390-395) 
- สรุปผลแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจดัอบรมระบบ LMS ให้กบัภาควชิาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปะศาสตร์ 
(Appendix C2, หน้า 396) 

- สรุปผลแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจดัอบรมระบบ LMS ให้กบัคณะมนษุย์ศาสตร์ (Appendix C2, หน้า 397) 
- สรุปผลแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจดัอบรม Digital Content Strategy for Professionals วนัท่ี 21-22 
ธนัวาคม 2560 (Appendix C2, หน้า 398-399) 

- สรุปผลแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจดัอบรมการใช้สลปิเงินเดือนอิเลก็ทรอนิกส์ (Appendix C2, หน้า 400-

401) 

- สรุปผลแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจดัอบรม Google Apps ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 (Appendix C2, 
หน้า 402-403) 

- สรุปผลแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจดัอบรม Google Apps ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 (Appendix C2, 
หน้า 404) 

- สรุปผลแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจดัอบรม Google Apps ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 (Appendix C2, 
หน้า 405-406) 

- สรุปผลแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจดัอบรม Google Apps ในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 (Appendix C2, หน้า 
407) 

- ภาพถ่ายการจดัอบรมจดัอบรมการใช้ระบบ LMS ในภาควชิาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ (Appendix C2, หน้า 408) 

- ภาพถ่ายการจดัอบรมจดัอบรมการใช้ระบบ LMS ส าหรับ Graduate School of Human Science (Appendix C2, หน้า 409) 

- ภาพถ่ายการจดัอบรมการใช้เทคโนโลยีสารเทศกบังานประจ า ในวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2561 (Appendix C2, หน้า 410) 

- ภาพถ่ายการจดัอบรมการใช้เทคโนโลยีสารเทศกบังานประจ า ในวนัท่ี  24 พฤษภาคม 2561 (Appendix C2, หน้า 411) 

- ภาพถ่ายการจดัอบรมการใช้เทคโนโลยีสารเทศกบังานประจ า ในวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2561 (Appendix C2, หน้า 412) 

- ภาพถ่ายการจดัอบรมการใช้เทคโนโลยีสารเทศกบังานประจ า ในวนัท่ี  1 มิถนุายน 2561 (Appendix C2, หน้า 413) 

- ภาพถ่ายการจดัอบรมการใช้สลปิเงินเดือนอิเลก็ทรอนิกส์  (Appendix C2, หน้า 414) 
- ภาพถ่ายการจดัอบรม Digital Content Strategy for Professionals วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 (Appendix C2, หน้า 415) 
- ภาพถ่ายการจดัอบรม Digital Content Strategy for Professionals วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560  (Appendix C2, หน้า 416) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 9.1 
3. ช่ืองาน ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโปรแกรมประยกุต์  
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : พิสมยั  แสนไชย, คณุอชิรญา งามสอาด 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน: เพื่อให้การสนบัสนนุความต้องการใหม่ ๆ ในการใช้โปรแกรมประยกุต์ที่มีอยู่แล้ว โดยการพฒันาเพิ่มเติม 

หรือท าการปรุบปรุงโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล คุณสมบัติ รวมถึงการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้กับ
ระบบปฏิบตัิการท่ีใหมข่ึน้ โดยไมต่ิดข้อจ ากดัทางเทคโนโลยี 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

         ส านักทะเบียนและประมวลผล 
1. ระบบ Generate Receipt & Send Mail ( for Scholarship Student)   

วัตถุประสงค์  เพื่อความรวดเร็วในการ พริน้และสง่ใบเสร็จคา่เทอมให้กบันกัศกึษาและช่วยประหยดักระดาษ 
กระบวนการท างาน 
1.น าข้อมลูการจา่ยเงินจากช่องทางการจา่ยเงิน(ไฟล์ เอ็กเซล)เข้าระบบ  
2.ค านวนคา่ใช้จ่ายถ้าคา่ใช้จ่ายถกูต้องท าการออกใบเสร็จ และ สง่ใบเสร็จทางเมลล์ให้กบันกัศกึษาแตล่ะคน 
3.น าข้อมลูนกัศกึษาทนุท่ีออกใบเสร็จแล้วสง่ข้อมลูให้ทางการเงิน 
 

2. ระบบ E-grading for IELE (Ref No. E-grading for IELE) 

วัตถุประสงค์  เพื่อความถกูต้องและรวดเร็วในการออกเกรดเนื่องจากไมส่ามารถใช้งานกบั E-grading ตวัเดิมได้  
       เนื่องจากมขีัน้ตอนการท างานท่ีแตกตา่งกนั 
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กระบวนการท างาน 
1. กรอกคะแนนผา่นระบบ E-grading 
2. น าข้อมลูคะแนนท่ีกรอกไปท าการประมวลผลเพื่อออกเกรดให้กบันกัศกึษา พร้อมทัง้แสดงคา่ SD, Min, 

Max, Mean, GPA ของแตล่ะ Section เพื่อเป็นตวัชว่ยให้อาจารย์ในการตดัคะแนน (Curve) ของ
นกัศกึษา 

3. Export ข้อมลูออกเป็นไฟล์Excel แสดงกราฟและ มี Barcode เพือ่น าสง่เกรด ให้กบัฝ่ายทะเบยีน    
   

3. ระบบ Exam Time Confit   

วัตถุประสงค์  ปรับเปลีย่นรูปแบบรายงานของโปรแกรม Time Conflict ใหม ่ทัง้สอบ Midterm และ Final ของทัง้ 
       สองวิทยาเขต เพื่อให้ตรงตามเง่ือนไขที่อาจารย์ต้องใช้งานในปัจจบุนั 

4. ระบบ Online Graduation Registration (http://www.onlinegradregist.au.edu) 

วัตถุประสงค์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ นกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา ในการลงทะเบียนบณัฑติ 
กระบวนการท างาน  
ปรับปรุงขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนบณัฑิตให้ตรงตามขัน้ตอนการท างานของฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล 
 

5. ระบบ INFORMATION POOL (http://www.eai.au.edu) 
วัตถุประสงค์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และ นกัศกึษา 
กระบวนการท างาน 
แก้ไขข้อมลูตามที่ได้ผู้ใช้แจ้งเข้ามา ซึง่มีการแจ้งเพิ่มแก้ไขมาตลอด 
 

6. ระบบ Egrading  (Ref No. Egrading System) 

วัตถุประสงค์  เพื่อความถกูต้องของเกรดนกัศกึษาที่มีการเปลืย่นแปลง ตามข้อก าหนดของสภามหาวิทยาลยั  

กระบวนการท างาน 

1. เพิ่มเง่ือนไขการค านวณตามข้อก าหนด 

2. แก้ไขข้อความในรายละเอียดของเกรด 

3. ระบบท่ีมีผลกระทบ ที่ต้องแก้ไข คือ 

3.1 ระบบ Change Grade F เป็น R 

3.2 Egrading online 

3.3 Curriculum 
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7. ระบบ Examabsent  (สบท.2561_176_05_28) 

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงตารางเรียนของนกัศกึษา กบั อาจารย์ผู้สอน  

กระบวนการท างาน เปลีย่นรหสัอาจารย์ผู้สอนใน ตารางเรียน และ ตารางสอบ  

       คณะพยาบาล(Faculty of Nursing Science) (Ref no. สบท.2560_318_10_02) 
1. ระบบ  Management Information System (http://mis-nurse.au.edu/) 

วัตถุประสงค์   เพื่อเก็บข้อมลูด้านการเรียนการสอนของคณะพยาบาล/ข้อมลูอาจารย์ด้านตา่งๆ เชน่  
             การฝึกอบรม   
กระบวนการท างาน 
1.น าข้อมลูจากไฟล์ Excel เข้าสู ่Database  SQL Server 
2.เขียนเว็ปไซต์เพื่อน าข้อมลูไปแสดงให้กบัสภาพยาบาลในทกุๆ 4 ปี 

 
           ส านักทรัพยากรบุคคล  

1. ระบบ HRCMS   

    วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมเอกสารประกาศตา่ง ๆ ของส านกับริหารทรัพยากรบคุคล  
     กระบวนการท างาน  

1. น าเข้าข้อมลูเอกสาร ประกาศ จากทางมหาวิทยาลยั  

2. ก าหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูประกาศตา่ง ๆ  

 
2. ระบบ Payroll  (eSlip เงนิเดือน ส่งผ่าน E-Mail) 

           วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งสลปิเงินเดือนให้แก่พนกังาน 
2. เพื่อประหยดักระดาษและคา่ใช้จา่ยอื่นที่เก่ียวข้อง 

กระบวนการท างาน 
1. User สามารถ จะท าการ Generate Slip ตามข้อมลูที่มีในระบบเงินเดือนได้เอง 

2. ท าการสง่ข้อมลูผา่นจดหมายอิเลค็ทรอนิค( E-Mail) ให้กบั พนกังานแตล่ะคน  

 

3. ระบบ Payroll Tax  

  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ได้ข้อมลูทีส่ามารถน าสง่เข้าสูร่ะบบของกรมสรรพากร  
กระบวนการท างาน 

 1. น าข้อมลูออกในรูปแบบของ Excel File และ Text file เพื่อจดัสง่ข้อมลูให้แก่กรมสรรพากร 
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ส านักวิจัยและบริการวิชาการ   
ระบบResearch Information System (IRAS) (Ref no. สบท.2561_159_05_08) 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสบืค้นผลงานวิจยัของอาจารย์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัฯ ที่มีผลงานวจิยัที่ต้องการ 
                  เผยแพร่ 
กระบวนการท างาน: 

1. เว็บไซต์ทีเ่ปิดให้ทัง้บคุลากรภายในมหาวิทยาลยั และบคุลากรภายนอก สามารถสบืค้นข้อมลู ผลงานวิจยั 

2. ของคณาจารย์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั โดยบคุลากรภายนอกจะเหน็ช่ือ อาจารย์ และความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้าน 

3. รวมทัง้ บทคดัยอ่ผลงานวิจยัที่ต้องการเผยแพร่ หรืองานวิจยัดีเดน่เป็นต้น 

4. Upload/download งานวิจยัและสามารถเลอืกสว่นท่ีจะเผยแพร่ 

5. ก าหนดข้อมลู Internal/External  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ระบบ SAMIS  ด าเนินการจดัท าระบบขึน้ใหมท่ัง้หมด เนื่องจากต้องท าการโอนย้ายฐานข้อมลู  

  วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกบักระบวนการท างานในปัจจบุนั  
  กระบวนการท างาน  

1. โอนย้ายข้อมลูจากระบบฐานข้อมลู Oracle  

2. เก็บความต้องการ และกระบวนการในการท างานจากผู้ใช้ระบบ  

3. ออกแบบ Interface และจดัท า Data Cleansing  

4. ทดลองใช้งานระบบ 

5. น าระบบไปใช้เพื่อบนัทกึข้อมลูและแสดงรายงาน   

ระบบอื่นๆ 
ระบบ CHRISTMAS WEB (http://www.webservice.au.edu/christMas/) 
วัตถุประสงค์  เป็นเว็บไซต์ทีใ่ช้งานส าหรับลงทะเบยีนเข้าร่วมงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั 

7.2 ปัญหาอปุสรรค  
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 ) โปรแกรมมีการประมวลผลได้ถกูต้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

1 )  มีความถกูต้อง > 90% 1 )  100% 

2 )  ลดขัน้ตอน และระยะเวลาในการท างานของ
หนว่ยงาน 

2 )  สามารถลดระยะเวลาทีใ่ช้การ
ท างานได้ > 30 % 

2 )  90% 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  

            ส าเร็จ  
   ส านักทะเบียนและประมวลผล 

1.ระบบ Generate Receipt & Send Mail ( for Scholarship Student) 
2.ระบบ Exam Time Confit 
3.ระบบ Online Graduation Registration 
4.ระบบ INFORMATION POOL (http://www.eai.au.edu) 

        5.ระบบ  E-grading for IELE 
        6.ระบบ E-grading (สว่นกลาง) 

7.ระบบ Examabsent 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ  ระบบ Research Information System (IRAS)  
         ส านักทรัพยากรบุคคล  ระบบ HMIS (Slip เงินเดือน สง่ผา่น E-Mail) 

คณะพยาบาล ระบบ  Management Information System 
ระบบอื่นๆ ระบบ CHRISTMAS WEB 

   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
       

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 
- ตารางสรุปเอกสารค าร้องขอการพฒันาระบบของฝ่าย ITS Application Software Programmers ปีการศกึษา 2559 ตาม
บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix D, หน้า 161) 

- ภาพตวัอยา่ง Software Maintenance and Modification   (Appendix D, หน้า 162-163) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 9.2 
3. ช่ืองาน  พฒันาระบบสารสนเทศองค์กร 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : พิสมยั  แสนไชย, คณุอชิรญา งามสอาด 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถุประสงค์ของงาน: เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศ มาใช้ประกอบในการ จัดท ารายงาน การสรุปผล

ด าเนินงาน และวางแผนกลยทุธ์ ของมหาวิทยาลยัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วยลด ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมลู  และ
สามารถจดัท าข้อมลูเป็นรูปแบบรายงานทัง้ในลกัษณะของเอกสาร หรือไฟล์ข้อมลูเพื่อน าไปประมวลผลตอ่ได้ 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
1. Entrance new Student AL 

วัตถุประสงค์ จดัเก็บข้อมลูของนกัศกึษาในสว่นของ Student Acceptance Letter และสามารถน ามาประมวลผล 
เพื่อน าสง่ข้อมลูเข้าสูร่ะบบรับสมคัรนกัศกึษา Ent New student ตอ่ไป 

กิจการนักศึกษา 
1. ระบบ JOBCDC  (เว็ปไซต์) 

วัตถุประสงค์   เว็บไซต์ส าหรับหางานของนกัศกึษาที่ก าลงัจะจบการศกึษา/นกัศกึษาทีจ่บไปแล้วยงัไมม่ีงานท า 
กระบวนการท างาน 
เว็บไซต์ส าหรับหางานของนกัศกึษาที่ก าลงัจะจบแบง่สองเป็นสองสว่นคือ 

1. สว่นของนกัศกึษา ลงทะเบยีนโดยสามารถก าหนด username / password ได้ด้วยตนเองพร้อมทัง้ระบุ
ประวตัิสว่นตวัและงานท่ีความสนใจ 

2. สว่นของบริษัทภายนอก ลงทะเบยีนโดย ก าหนด username/password ได้เองพร้อมทัง้ระบคุณุสมบตัิ
ของคนท่ีจะมาสมคัรร่วมงานกบับริษัทตา่งๆ 

ส านักทรัพยากรบุคคล  
            ระบบแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงานพนกังานและเจ้าหน้าที่ (Ref No. HR_Survey) 

วัตถุประสงค์ เว็บไซต์ส าหรับการประเมินคณุลกัษณ์ในการปฏิบตัิงาน และจรรยาบรรณวชิาชีพ และเพื่อ

ประกอบการพิจารณาเลือ่นขัน้เงินเดือนประจ าปี  

กระบวนการท างาน 
1. เว็บไซต์ส าหรับประเมินตนนีจ้ะแบง่ออกเป็นสองสว่นคือ 

สว่นท่ีหนึง่ 
รายการประเมินตนเองจะมี ข้อ  
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1.  คณุลกัษณะเชิงปริมาณ  มี 9 ข้อ 

2. คณุลกัษณะเชิงคณุภาพ มี 7 ข้อ  
สว่นท่ีสอง  เป็นการแสดงความคดิเห็น มี 3 ข้อ  
สว่นท่ีสาม  เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้บงัคบับญัชา 

2. เว็ปไซต์นีจ้ะแบง่การกรอกคะแนนเป็นสองสว่น คือ 

1. คะแนนท่ีให้โดยผู้ถกูประเมิน สว่นนีผู้้บงัคบับญัชาจะไมเ่ห็น 

2. คะแนนท่ีให้โดยผู้บงัคบับญัชา  สว่นนีผู้้ถกูประเมินไมเ่ห็น 

คณะพยาบาล(Faculty of Nursing Science) 
ระบบ E-grading    (Ref No. E-grading SystemNurse) 
วัตถุประสงค์  เพื่อความถกูต้องและรวดเร็วในการประมวลผลการเรียนเนื่องจากไมส่ามารถใช้งานกบั E-grading  

ตวัเดิมได้ เนื่องจากมีขัน้ตอนการท างานท่ีแตกตา่งกนั 
กระบวนการท างาน 

1. กรอกคะแนนผา่นระบบ E-grading 

2. น าข้อมลูคะแนนท่ีกรอกไปท าการประมวลผลเพื่อประมวลผลการเรียนให้กบันกัศกึษา พร้อมทัง้แสดงคา่ 

SD, Min, Max, Mean,    GPA ของแตล่ะ Section เพื่อเป็นตวัชว่ยให้อาจารย์ในการตดัคะแนน 

(Curve) ของนกัศกึษา 

3. Export ข้อมลูออกเป็นไฟล์Excel แสดงกราฟและ มี Barcode เพือ่น าสง่ผลการเรียน ให้กบัฝ่าย

ทะเบียน 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ   
ระบบ Knowledge Management (KM) (URL   http://iras-kmsampling.au.edu) 

   วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการจดัเก็บข้อมลู และสบืค้น ขององค์ความรู้ตา่งๆ  
 กระบวนการท างาน 

1. เว๊บไซต์เป็นระบบที่ทางส านกัศนูย์วิจยัเก็บรวบรวม องค์ความรู้ ท่ีอยูใ่น กรุงเทพมหานคร และ 

ปริมณฑล 

2. สามารถจดัเก็บข้อมลูออกเป็น ชว่งระหวา่ง อาย ุ

3. ใช้ในการสบืค้นข้อมลู องค์ความรู้ตา่งๆ  

MSME Business School 
ระบบ Declarmajor  (Ref No. Declarmajorall) 
วัตถุงประสงค์  เพื่อให้นกัศกึษา MSME ทัง้ 9 Department  สะดวกตอ่การเลอืก Major และสามารถสบืค้น 

        ข้อมลูได้ 
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กระบวนการ 

1. ก าหนดเกณ์มาตรฐานของแตล่ะ Major เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้นกัศกึษาตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกได้ 

2. นกัศกึษาสามารถเลอืก  Major ทีต้่องการ 

3. สร้าง Report เพื่อความสะดวกตอ่การท างานของ Share แตล่ะ Major 

4. ก าหนดสทิธ์ิในการ Approve แตล่ะ major 

         ระบบอื่นๆ 
ASEACCU WEB (http://aseaccu.au.edu) 
วัตถุประสงค์ เว็บไซต์ส าหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน  ASEACCU 2017 Conference ที่ทางมหาวิทยาลยัจดัขึน้ๆ   
                  ระหวา่ง วนัท่ี 21-27 สงิหาคม  2560 

7.2 ปัญหาอปุสรรค  
         การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง (Actual) 

 1 )  สารสนเทศที่ได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

1 )  ความถกูต้องของข้อมลู 1) 100% 

 
 ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
  ส าเร็จโปรแกรมที่เป็นไปตรงตามต้องการของผู้ใช้,เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานรวดเร็วขึน้ 

     คณะพยาบาล(Faculty of Nursing Science) ระบบ  E-grading   
     ส านักวิจัยและบริการวชิาการ  ระบบ Knowledge Management (KM) 

    ไมส่ าเร็จ  
       MSME Business School  ระบบ Declarmajor 

  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน ระบบ JOBCDC  (คาดวา่จะเสร็จ สิน้เดือน 15 กรกฏาคม 2561) 
              ส านกัทรัพยากรบคุคล  ระบบแบบประเมินตน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- บนัทกึข้อความเข้า  (Appendix A1) 

- ตารางสรุปเอกสารค าร้องขอการพฒันาระบบของฝ่าย ITS Application Software Programmers ปีการศกึษา 2559 ตามบนัทกึ

ข้อความเข้า (Appendix D, หน้า 161) 

- ภาพตวัอยา่ง Software Development Innovation   (Appendix D, หน้า 164-168) 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรม 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ :  9.3 Ref. Routine Job No.:  อ้างองิงานเลขที่: 9.1, 9.2 
3. ช่ือโครงการ : พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลโครงการพฒันาตามแผนกลยทุธ์ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุกานต์สนิี นุน่ขาว   
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน : 

1. เพื่อจดัเก็บข้อมลูที่มีประโยชน์ สามารถน ามาใช้ในการ วิเคราะห์และประมวลผลในงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
2. เพื่อเป็นข้อมลูประกอบในการพฒันา และการสง่เสริมกิจกรรมด้านตา่ง ๆ ให้แก่นกัศกึษา 

7. ผลการด าเนินงาน 
 7.1 การด าเนินงาน  

เก็บรายละเอียดของข้อมลูให้ครบถ้วน ตามที่ใบ Request  
1. สร้าง Table เก็บข้อมลู   
2. สร้าง Application  Interface ส าหรับ Add/Edit/Delete Data 

  7.2 ปัญหาอปุสรรค  
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตวับ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัวบ่งชี ้
ความส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 )  มีข้อมลูที่พร้อมส าหรับการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาของส านกั
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

1 )  100 % อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

 
      ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ  
   ไมส่ าเร็จ  
 อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรม 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 9.4 Ref. Routine Job No.:  อ้างองิงานเลขที่: 9.1, 9.2 
3. ช่ือโครงการ : พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมลูด้านอาชีพและจดัหางานให้แก่นกัศกึษา 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุปวฒุิ นวกิจโกศล 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน  

1. เพื่อเป็นช่องทางในการจดัหางานให้แก่นกัศึกษา  
2. เพื่อเป็นแหลง่ข้อมลูด้านอาชีพให้แก่นกัศกึษา  

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน 

1. รวบรวมความต้องการของระบบที่จะพฒันา 
2. วิเคราะห์ระบบ ออกแบบฐานข้อมลู และหน้าจอระบบ 
3. สร้างหน้าจอ Interface (Add/Edit/Delete) Data  
4. สร้าง Report ตา่งๆ 
 

  7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี  
 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  ระบบท่ีพฒันาตรงตามที่ร้องขอ 1 )  100 % อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย 
  ส าเร็จ  
  ไมส่ าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรม 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 9.5  
3. ช่ือโครงการ : จดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทดแทนเพื่อใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศ 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชย และ คณุอชิรญา งามสอาด 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน  

1. เพื่อให้มีอปุกรณ์ที่มีความพร้อมเพียงพอในการพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  
2. เพื่อทดแทนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองเก่า 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน 

อยูใ่นขัน้ตอนการสัง่ซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโน็ตบุ๊คด าเนินการโดยแผนกจดัซือ้ 
  7.2 ปัญหาอปุสรรค  

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  อปุกรณ์ที่ใช้งานไมม่ีปัญหาต้องสง่ซอ่มบ ารุง
หรือเบิก อปุกรณ์ทดแทน 

1 )  100 % อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

2 )  จ านวนแอพพลเิคชัน่และเว็บไซต์ที่ได้รับการ
ปรับปรุง ให้รองรับการแสดงผลได้มากกวา่ 1 
แพลตฟอร์ม 

2 )  แอพพลเิคชัน่หรือเว็บไซต์ อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย 
  ส าเร็จ  
  ไมส่ าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9.  เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- รายงานประชมุคณะกรรมการ ICT  

- เอกสารการขอประมาณการราคา (Appendix A3) 

- เอกสาร Request Form  (Appendix A4) 

- เอกสารโครงการท่ีได้รับอนมุตัิงบประมาณจากมหาวิทยาลยั  (Appendix A5) 

128



 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรม 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 9.6  
3. ช่ือโครงการ : การพฒันาระบบสารสนเทศของส านกังาน ITS (Project and Job Management System) 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอชิรญา งามสอาด 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน : เพื่อพฒันาระบบบริหารและติดตามการด าเนินงานเพื่อการบริหารงานภายในส านกังาน ITS 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน 
สารสนเทศของส านกังาน ITSวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาระบบบริหารและติดตามการด าเนินงานเพื่อการบริหารงาน

ภายในส านกังาน ITS 
 
กระบวนการท างาน 
 ระบบบนัทกึรายการงานท่ีฝ่ายบริการผู้ใช้ได้รับการร้องขอให้บริการ เช่นงานติดตัง้อปุกรณ์ การซอ่มอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยระบบสามารถบนัทกึรายละเอยีดการให้บริการแตล่ะงาน เพือ่จดัท าสรุปผลงาน 
ระบบบนัทกึรายการข้อมลูของระบบที่มีการพฒันาโดยฝ่ายพฒันาโปรแกรมประยกุต์     

  7.2 ปัญหาอปุสรรค  ไมม่ี 
 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  จ านวนระบบท่ีพฒันาเพื่อรองรับการ
ท างานของแผนก ภายในส านกังาน 

1 )  ระบบท่ีพฒันาให้แก่ 3 แผนก ใน
ส านกั คือ แผนกบริการ ผู้ใช้  แผนก
พฒันาโปรแกรมประยกุต์ แผนก
พฒันาเว็บไซค์ 

อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย 
  ส าเร็จ  
  ไมส่ าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรม 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 9.7  
3. ช่ือโครงการ : การพฒันา Inventory Management System 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุอชิรญา งามสอาด 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อพัฒนาระบบ Inventory Management ส าหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เบิกจ่ายต่างๆภายใน

ส านกังาน ITS 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน 
1. ขัน้ตอนการจดัซือ้เคร่ืองอา่นบาร์โค้ดไร้สายด าเนินการโดยแผนกจดัซือ้ 
2. จดัสร้าง Report ตา่งๆ 

  7.2 ปัญหาอปุสรรค  
ระยะเวลาการรอคอยอปุกรณ์ 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว

บ่งชีค้วามส าเร็จ 
เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1 )  ร้อยละของความส าเร็จในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ การบริหารงานภายใน 

1 )  60 % อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย 
  ส าเร็จ  
  ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9.  เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- รายงานประชมุคณะกรรมการ ICT  

- เอกสารการขอประมาณการราคา (Appendix A3) 

- เอกสาร Request Form  (Appendix A4) 

- เอกสารโครงการท่ีได้รับอนมุตัิงบประมาณจากมหาวิทยาลยั  (Appendix A5) 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรม 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ : 9.8 
3. ช่ือโครงการ : การพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุพิสมยั แสนไชย และ คณุอชิรญา งามสอาด 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
6. วตัถปุระสงค์ของงาน  

1. เพื่อทดแทนระบบสารสนเทศเกา่ที่ไมส่ามารถปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพในการให้ข้อมลู ส าหรับการให้บริการและการ
ตดัสนิใจทีด่ ี

2.  เพื่อให้สามารถน าเสนอสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพแก่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นกัศกึษา และผู้ เก่ียวข้อง อยา่ง
เหมาะสมในการสร้างความสมัพนัธ์ร่วมกนัท่ีดี 

3. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการการศกึษาผา่นทางการประมวลผลและใช้ข้อมลูที่ด ี
4. เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคณุภาพส าหรับการตดัสนิใจที่ดขีองการบริหารและจดัการในทกุระดบั 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน 

คณะกรรมการ ICT มีความเห็นให้อาจารย์วชิยัประสานงานขอเอกสารที่เก่ียวกบับริษัทและ Proposal งานระบบ
สารสนเทศนกัศกึษา AU Spark Solution พร้อมแผนการตรวจรับสง่มอบงานสง่ให้ ดร.สนุทร พิบลูย์เจริญสทิธ์ิ ตรวจสอบ
และลงนามรับรองความถกูต้องครบถ้วนตามรายละเอียดความต้องการอกีครัง้ และสง่ตอ่ให้ฝ่ายจดัซือ้ด าเนินการจดัท า
เอกสารใบสัง่ซือ้ เพื่อน าเสนอขออนมุตัิและสง่ให้กบับริษัทท่ีรวมสญัญาวา่จ้าง สว่นแผนการการจดัซึอ้และใช้งาน Servers ที่
ประชมุขอให้ตรวจสอบการออกแบบและใช้งาน Security และให้น ารายละเอียดมาน าเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางและวิธีการ
ที่เหมาะสมอกีครัง้ 

7.2 ปัญหาอปุสรรค  
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 )  อตัราสว่นของเจ้าหน้าที่ท่ีใชงัานระบบ 1 )  100 % อยูร่ะหวา่งการทดลองใช้งาน 

2 )  คะแนนความพงึพอใจตอ่การใชงัานระบบ 2 )  ≥ 3.51 อยูร่ะหวา่งการทดลองใช้งาน 

3 )  บคุลากรท่ีใชงัานระบบสามารถให้บริการ
ได้ดีขึน้ 

3 )  คะแนนประเมินของผู้ได้รับ
บริการจากหนว่ยงานท่ีระบบ
สารสนเทศได้รับการพฒันาไมน้่อย
กวา่ 3.5 

อยูร่ะหวา่งการทดลองใช้งาน 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย 
   ส าเร็จ  
  ไมส่ าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- รายงานประชมุคณะกรรมการ ICT  

- เอกสารการขอประมาณการราคา (Appendix A3) 

- เอกสาร Request Form  (Appendix A4) 

- เอกสารโครงการท่ีได้รับอนมุตัิงบประมาณจากมหาวิทยาลยั  (Appendix A5) 
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาเว็บไซต์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 10.1 
3. ช่ืองาน : งานบริการดแูลในการพฒันาเว็บไซต์ 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุจิตรี ปานศรี 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1.ปรับปรุงคณุภาพของเว็บไซต์อยา่งสม า่เสมอ 

2. ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

3. รักษาความพงึพอใจของผู้ใช้ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
สรุปรายช่ือเว็บไซต์ที่อยูภ่ายใต้การดแูลของส านกัฯ รวมทัง้หมด 43 เว็บไซต์ จ านวนท่ีท าการปรับปรุงรวมทัง้หมด 

1.027ครัง้สรุปได้ดงัตารางด้านลา่งนี ้
ล าดับที่ รายชื่อเว็บไซต์และงาน 1 ส.ค.60 -31 พ.ค.61 

จ านวนหน้า / ไฟล์ / 
Link 

จ านวนครัง้ 

1 home.au.edu 208 70 
2 http://div4.metro.police.go.th/ 122 31 
3 www.assumptionjournal.au.edu 193 33 
4 www.au.edu 5861 447 
5 www.aumarketing.au.edu 68 13 
6 www.ausavings.au.edu 1 1 
7 www.biotech.au.edu 32 12 
8 www.admin.au.edu 19 5 
9 www.counseling.au.edu 101 34 
10 www.arts.au.edu 42 33 
11 www.education.au.edu 19 13 
12 www.huamarkpolice.au.edu 219 76 
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ล าดับที่ รายชื่อเว็บไซต์และงาน 1 ส.ค.60 –31พ.ค.61 
จ านวนหน้า / ไฟล์ / 

Link 
จ านวนครัง้ 

13 www.its.au.edu 5 1 
14 www.journal.au.edu 4 4 
15 www.latphrao.metro.police.go.th 167 51 
16 www.nurse.au.edu 65 23 
17 www.ohrm.au.edu 123 36 
18 www.oia.au.edu 97 23 
19 www.aseaccu2017.au.edu 695 11 
20 www.capr.au.edu 1 1 
21 www.eng.au.edu 1 1 
22 www.ethics.au.edu 1 1 
23 www.gse.au.edu 24 12 
24 www.humansciences.au.edu 9 8 
25 www.idm.au.edu 7 5 
26 www.iele.au.edu 6 5 
27 www.iras.au.edu 3 1 
28 www.library.au.edu 9 9 
29 www.marketing.au.edu 35 2 
30 www.msme.au.edu 199 28 
31 www.openhouse.au.edu 25 4 
32 www.phdsm.au.edu 8 4 
33 www.prajnavihara.au.edu 3 2 
34 www.qa.au.edu 2 2 
35 www.sa.au.edu 2 1 
36 www.scholarship.au.edu 2 2 
37 www.scm.au.edu 16 8 
38 chaipat.au.edu 17 4 
39 www.belovedqueen.au.edu 1 1 
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ล าดับที่ รายชื่อเว็บไซต์และงาน 1 ส.ค.60 -31 พ.ค.61 
จ านวนหน้า / ไฟล์ / 

Link 
จ านวนครัง้ 

40 lms.au.edu 10 1 
41 www.cop-coffee.net 22 6 
42 www.oim.au.edu 2 1 
43 oppqa.au.edu 1 1 

 รวมทัง้สิน้ 8,447 1,027 
 
โดยมีกระบวนการด าเนินงานดงันี ้

1. เจ้าของข้อมลูสง่ข้อมลูให้ทางประชาสมัพนัธ์ 
2. ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมลู และค าผิด ถ้าไมถ่กูต้อง ต้องตดิตอ่กลบัไปท่ี เจ้าของข้อมลู 
3. ทางประชาสมัพนัธ์ สง่ขา่วมาเพือ่ท าการ ประชาสมัพนัธ์ที่หน้าเวบ็ไซต์ 

7.2 ปัญหาอปุสรรค  
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุถงึตัว
บ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 )  จ านวนงานท่ีท าเสร็จได้ตามก าหนดเวลา 1 )  ≥ 90% 1 )  100% 

2 )  คะแนนความพงึพอใจจากเจ้าของข้อมลูหรือ
เจ้าของเว็บไซต์ 

2 )  ≥ 3.51 2 )  3.54 

 
 ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ สามารถปรับปรุงข้อมลูในทนัสมยัและใช้เวลาในการด าเนินงานเหมาะสมตามจริงและตรงตอ่ความต้องการ 
        ของเจ้าของข้อมลู ปัญหาทีเ่กิดสว่นใหญ่เป็นความไมพ่ร้อมเร่ืองข้อมลูและเวลาการด าเนินงานท่ีน้อยเกินไป 
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
- ภาพตวัอยา่งหน้าจอเว็บไซต์ (Appendix D, หน้า 170-189) 
- User Satisfaction Survey on Service Quality of Office of Information Technology Services (2017)  
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รายงานผลการด าเนินงานของงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาเว็บไซต์ 
2. ล าดบัเลขที่งาน : 10.2 
3. ช่ืองาน : งานพฒันาเว็บไซต์ใหมแ่ละให้ค าปรึกษาการแก้ไขเว็บไซต์ของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั 
4. ผู้ รับผิดชอบงาน : คณุจิตรี ปานศรี 
5. ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิน้สดุ: 1 สงิหาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

6. วตัถปุระสงค์ของงาน :  
1. พฒันาเว็บไซต์ใหมใ่ห้แก่หนว่ยงานตา่งๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. ให้ความช่วยเหลอื แนะน า แก้ไขข้อขดัข้อง ในการพฒันาหรือปรับปรุงข้อมลูเว็บไซต์ของหนว่ยงานให้สามารถด าเนินงานได้
ด้วยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน  

ในปีการศกึษา 2560 ส านกัฯ ได้มีงานพฒันาเว็บไซต์ใหมม่ีทัง้หมด 13 เว็บไซต์  รวมงานท่ีท าการเพิ่มเติมและปรับปรุง 

107 ครัง้ และให้บริการงานให้ค าปรึกษารวมมีทัง้หมด 18 เว็บไซต์ รวมงานท่ีท าการเพิ่มเตมิและปรับปรุง 49 ครัง้โดยมี

ขัน้ตอนการท างานดงันี ้

1. เมื่อมกีารร้องขอจากหนว่ยงานท่ีต้องการท าเว็บไชต์ 
2. ทางทีมติดตอ่กลบัเพื่อประชมุเร่ืองข้อมลูและคอนเท้น 
3. ก าหนดระยะเวลาในการท า 
4. สง่เว็บไซต์เพื่อให้เจ้าของข้อมลูไปตรวจสอบความถกูต้อง 
5. น ามาแก้ไขในข้อทีม่ีการน าเสนอ 
6. สง่เว็บเพื่อให้ตรวจสอบข้อมลูและรูปแบบอีกครัง้ 
7. เปลีย่น URL จริงเพื่อท าการใช้งาน 
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1. สรุปจ านวนงานพฒันาเว็บไซต์ใหม ่
ล าดับที่ รายชื่อเว็บไซต์ งาน 

จ านวนหน้า / ไฟล์ / Link จ านวนครัง้ 
1 http://div4.metro.police.go.th/ 25 6 
2 www.academic.au.edu* 6 4 
3 www.auaa.au.edu** 9 4 
4 www.biotech.au.edu* 50 4 
5 www.ci.au.edu* 40 8 
6 www.counseling.au.edu 27 6 
7 www.library.au.edu 85 25 
8 www.ugames45.au.edu 64 7 
9 www.graduation.au.edu 56 28 
10 www.philo-religion.au.edu 8 7 
11 www.elt.au.edu 8 5 
12 www.latphrao.metro.police.go.th 15 2 
13 www.ofm.au.edu 1 1 

รวมทัง้สิน้ 394 107 
  
 *อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 **ไม่ไดด้ าเนินการต่อเนือ่งจากทางสมาคมศิษย์เก่าไดม้อบหมายใหผู้อื้น่ไปด าเนินการต่อ 
2. สรุปจ านวนงานให้ค าปรึกษา 

ล าดับที่ รายชื่อเว็บไซต์ งาน 
จ านวนหน้า / ไฟล์ / Link จ านวนครัง้ 

1 www.admin.au.edu 1 1 
2 www.arts.au.edu 9 6 
3 www.aumarketing.au.edu 1 1 
4 www.ca.au.edu 2 2 
5 www.cacgi.au.edu 1 1 
6 www.capr.au.edu 1 1 
7 www.ethics.au.edu 2 2 
8 www.gse.au.edu 1 1 
9 www.iras.au.edu 6 4 
10 www.library.au.edu 8 7 
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ล าดับที่ รายชื่อเว็บไซต์ งาน 
จ านวนหน้า / ไฟล์ / Link จ านวนครัง้ 

9 www.iras.au.edu 6 4 
11 www.oia.au.edu 5 4 
12 www.oppqa.au.edu 3 3 
13 www.phdsm.au.edu 3 3 
14 www.qa.au.edu 2 2 
15 www.sa.au.edu 2 2 
16 www.scm.au.edu 7 5 
17 www.msme.au.edu 1 1 
18 www.ofm.au.edu 3 3 

รวมทัง้สิน้ 58 49 
 

7.2 ปัญหาอปุสรรค ไมม่ี 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ เป้าหมายที่จะให้บรรลุ
ถงึตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 

เป้าหมายที่เกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1 )  ระยะเวลาในการให้ค าแนะน าหรือการแก้ไขปัญหา
ทัว่ไป 

1 )  ≤ 30 นาท ี 100% 

2 )  ระยะเวลาในการให้ค าแนะน าหรือการแก้ไขปัญหาที่มี
ความซบัซ้อน 

1 )  ≤ 2 วนั 100% 

3 )  คะแนนความพงึพอใจจากเจ้าของข้อมลูหรือเจ้าของ
เว็บไซต์ 

1 )  ≥ 3.51 3.54 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเปา้หมาย  
   ส าเร็จ  
   ไมส่ าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

- สรุปงานบริการตามบนัทกึข้อความเข้าในปีการศกึษา 2560 (Appendix D, หน้า 169) 

- ภาพตวัอยา่งหน้าจอเว็บไซต์ (Appendix D, หน้า 190-203) 

- User Satisfaction Survey on Service Quality of Office of Information Technology Services (2017)
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ส่วนที่ 4 : รายงานสรุปการใช้งบประมาณงานและโครงการ  

  
รายงานสรุปการใช้งบประมาณงานและโครงการในปีการศึกษา 2560 ตามที่ส านักบริหารการเงนิได้จดัส่งมายงั
ส านักงานฯ มีดังนี ้

1. สรุปงบประมาณด าเนินงานของส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. สรุปงบประมาณโครงการของส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 
 

139



 

Administrative Units 
Office of Information Technology Services   

Routine Job 
Routine Job Expenses Budget 

Summary of Expense 
 (August 1, 2017 - December 31, 2017) 

 
No. Code Operating Effective From  

Job  
No. 

 

Expenses 
One Year Plan Approved 

Budgets 
Actual Budgets Expenses 

Administrative 
Expense 

Capital 
Expenditure 

Total 

1 J600024  งานเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ์
ส านกังาน 

1 สงิหาคม 2560 
– 31 กรกฎาคม 
2561 

1.3 45,850.00 45,850.00 586.02 - 586.02 

2 J600025  งานบ ารุงรักษาอปุกรณ์ 
ระบบงาน IT และการใช้งาน
ลขิสทิธ์ิ Software 

1 สงิหาคม 2560 
– 31 กรกฎาคม 
2561 

2.1 13,460.884.00 13,460.884.00 9,040,179.64 - 9,040,179.64 

3 J600026 งานบ ารุงรักษา และซอ่มแซม
อปุกรณ์ IT ส าหรับห้องเรียน
และหนว่ยงานตา่งๆใน
มหาวิทยาลยั 

1 สงิหาคม 2560 
– 31 กรกฎาคม 
2561 

5.3 975,250.00 975,250.00 391,993.19 - 391,993.19 

4 J600229  งานบริการเคร่ืองพิมพ์งานและ
ถ่ายเอกสารส าหรับส านกังาน 

1 สงิหาคม 2560 
– 31 กรกฎาคม 
2561 

7.2 2,592.00 2,592.00 278.24 - 278.24 

Total 14,484,576.00 14,484,576.00 9,433,019.09  9,433,019.09 
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Remarks 1. Budgets for various projects are not yet ready when projects are initiated.  
  2. Summary of Operating Expenses Budget from August 1, 2017 - December 31, 2017  
  3. In case any doubts or problems arise kindly notify the Budget Department within 7 days. 
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Administrative Units 
Office of Information Technology Services 

Project  
Project Expenses Budget 
Summary of Expenses 

 (August 1, 2017 - December 31, 2017) 
 

No. Code Project Effective 
From 

Nature of 
Project 

Project 
No. 

Ref. 
Routine 
Job No. 

Expenses 

One Year 
Plan 

Approved 
Budgets 

Actual Budgets Expenses 

Administrative 
Expense 

Capital 
Expenditure 

Total 

1 P600261 โครงการพฒันา 
Inventory 
Management 
System 

December 1, 
2017 - 

January 31, 
2018 

Continous 
Project  

9.7 - 12,000.00 15,000.00 - - - 

Total 12,000.00 15,000.00 - - - 

 
Remarks:  1. Projects for which no financing has yet been requested.   

2. Summary of Project Expenses Budget from August 1, 2017 to December 31, 2017 
4. In case any doubts or problems arise kindly notify the Budget Department within 7 days.  
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ส่วนที่ 5 : แนวทางการพัฒนาหน่วยงานในปีต่อไป 

 
ส านกังานฯ ได้ก าหนดแนวทางและจัดแผนการพฒันาหน่วยงานในปีต่อไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของ

ส านกังานฯ ท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั โดยจะพฒันา ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แมข่่าย อปุกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น 
เพื่อให้การด าเนินงานและการใช้บริการของอาจารย์ นกัศึกษา และเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึน้ ซึ่งการ
ด าเนินโครงการของส านกังานฯ ในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีลกัษณะที่เป็นทัง้โครงการต่อเนื่องและ
โครงการใหม่ที่สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้ ขอใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยส านกังานฯ ได้ก าหนดการพฒันาและปรับปรุงเพื่อการให้บริการของหนว่ยงานตามฝ่ายดงันี  ้
 
ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การให้บริการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล และการให้บริการ Internet ที่ความเร็ว  (Bandwidth) จากเดิม 1,000/ 200 Mbs  

(ความเร็วรวมวิทยาเขตละ500 Mbs โดยจะเป็นความเร็วส าหรับ International Link 100 Mbs) เป็นความเร็วโดยรวมที่ไมต่ ่า
กวา่1,500/ 550 Mbs และแผนรองรับความต้องการในการใช้ Internet Bandwidth ที่เพิ่มชึน้ 

2. การพฒันาและปรับปรุงการให้บริการระบบเครือขา่ยภายใน (การบ ารุงรักษาและขยายเครือขา่ย) เครือขา่ยระหวา่งวทิยาเขต 4 
วิทยาเขต โดยเป็นโครงการพฒันาโครงสร้างระบบเครือข่ายข้อมลูของมหาวิทยาลยัตอ่จากปีการศึกษาที่ก าลงัจะสิน้สดุ ซึ่งได้
มีการด าเนินการอญุ่ในขัน้ตอนของการพิจารณาและอนมุตัิของผู้บริหารระดบัสงู  

3. การพฒันาและบ ารุงรักษาการท างานหรือการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยเพื่อให้บริการกบัหนว่ยงานตา่งๆ ของ
มหาวิทยาลยั โดยใช้เทคโนโลยี ระบบ Virtualization และ Hybrid Cloud เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการในการ
ประมวลผลและการให้บริการด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยที่เพิ่มขึน้ ส าหรับการรองรับการพฒันาและใช้งาน AU-IS และการ
ใช้งานในด้านการเรียนการสอนของคณและสาขาตา่งๆ โดยเป็นลกัษณะของการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอยา่งคุ้มคา่ พร้อมกบัการ
รักษาความปลอดภยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยและการประมวลผล 

4. การพฒันาและปรับปรุงระบบการจดัเก็บและจดัการข้อมลู เพื่อรองรับการเก็บและใช้ข้อมลูที่มีความต้องการจากผู้ใช้มากขึน้ 
5. การพฒันาระบบส ารองข้อมลูที่สามารถรองรับระบบปฏิบตัิการใหม่ๆ และปริมาณข้อมลูที่ถกูจดัเก็บมากขึน้ส าหรับใช้ในการ

ประมวลผล 
6. การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบการให้สิทธ์ิและควบคุมสิทธ์ิการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายของ

มหาวิทยาลยั 
7. การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบส ารองไฟฟา้ให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยและระบบเครือขา่ยสารสนเทศ 
8. การศึกษาการใช้งาน Google Application และ Social Media เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถรองรับ

ปริมาณความต้องการและใช้งานที่เพิ่มขึน้ในการบริการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั ขณะเดียวกันสามารถ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรโดยรวมส าหรับการให้บริการ 
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ฝ่ายบริการเทคโนโลยี 
1. การบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เส ริมต่างๆ (ทัง้ Hardware และ Software) ให้กับ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานตา่งๆให้สามารถใช้งานเพื่อการให้บริการอยา่งเหมาะสม 
2. การปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ทัง้ Hardware และ Software) และอุปกรณ์การแสดงภาพในห้องเรียนห้องประชุม และ

ห้องปฏิบตัิการ เพื่อใช้ในการสนบัสนนุการเรียนการสอน 
3. การปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตัิการท่ีอาคาร SCIT ชัน้ 2 และชัน้ 6 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 
4. การศกึษาการพฒันาและปรับปรุงระบบการควบคมุการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูขา่ย เพื่อการใช้งาน Software ที่ถกูต้องและมี

ประสทิธิภาพในการเรียนการสอนและการประมวลผลอยา่งเหมาะสม 
5. การพฒันาและการน า Software ท่ีถกูต้องตามลขิสทิธ์ิมาใช้ภายในมหาวทิยาลยัส าหรับการเรียนการสอนและการบริหารอยา่ง

เหมาะสม 
6. การติดตัง้และใช้งานอปุกรณ์ไร้สายแทนการเดินสายสญัญาณในกิจกรรมตา่งๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและความเสยีหายใน

การติดตัง้ การใช้งาน และเก็บคืนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
7. การพฒันาสื่อการเรียนการสอนในลกัษณะของ eLearning ตามความต้องการของอาจารย์และนกัศึกษา และเทคโนโลยีที่

เปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสม 
8. การพัฒนาบุคลากรของส านกัฯ ด้านเทคนิคและการให้บริการเพื่อใช้ในการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั 
9. การพัฒนาบุคลากรทั่วไปของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้และดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 
 
ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ 
1. การพฒันาระบบ Human Resources Management Information System  (HRIS) เพื่อปรับปรุงระบบการประมวลผลและ

ระบบการจัดเก็บข้อมูลของระบบเก่าที่มี 2 ระบบ ให้เป็นระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพ และสนองความต้องการในการ
ประมวลผลที่จ าเป็นตอ่การท างานซึง่ด าเนินการตอ่เนื่องจากปีการศกึษาที่แล้ว 

2. การพฒันาระบบสารสนเทศของส านกังานบริหารการเงินและส านกังานบริหารพสัดแุละจดัซือ้  (ERP) เพื่อทดแทนระบบเก่า 
3. การดูแลและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูลให้กับส านกัทะเบียนและประมวลผล ส านกังานบริหาร

การเงิน ส านกังานบริหารพสัดแุละจดัซือ้ ส านกัห้องสมดุกลาง ส านกังานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
ด้วยการปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมประมวลผลให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

4. การพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  (AU-IS) ที่ต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทกุหนว่ยงานในการพฒันาระบบ
สารสนเทศให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เพื่อประสทิธิภาพในการบริหารและการบริการจากการใช้สารสนเทศ 

5. การพฒันาและดแูลรักษา Web Site หลกัของมหาวิทยาลยัและ Web Sites ของหน่วยงานที่ไมส่ามารถพฒันาและดแูล Web 

Site ของหนว่ยงานนัน้ๆ ได้เอง ส าหรับการน าเสนอข้อมลูของมหาวิทยาลยัและความรู้สูส่งัคม 
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